
 

 

 

 

 

SEZNAM ODOBRENIH VLOG PRISPELIH NA JAVNI RAZPIS SEMENSKI KAPITAL –  KONVERTIBILNO POSOJILO ZA ZAGON 

INOVATIVNIH PODJETIJ V VIŠINI 75.000 EUR (SK75 2017) 

Zap. 
št.  

Naziv podjetja Naziv projekta Regija  Naziv dejavnosti 
Višina odobrenega 
lastniškega vložka 

1 
COINHAB, projektiranje in 

informacijske rešitve, d.o.o. 

Platforma za kolektivne stanovanjske 

projekte, kjer lahko kupci 

nepremičnin prihranijo do 20 % in 

sodelujejo v procesu izgradnje. 

Podravska Arhitekturno projektiranje 75.000,00 

2 
LUCKYONE proizvodnja igrač 

d.o.o. 

Lucky 3in1 -  je igrača, ki združuje 3 

različna otroška vozila v 1 igrači 

(poganjalec ali tricikel ali skiro). 

Gorenjska 
Proizvodnja igrač in 

rekvizitov za igre in zabavo 75.000,00 

3 
FASTCAST upravljanje 

talentov in lokacij d.o.o. 

Platforma za upravljanje talentov v 

zabavni industriji. 
Osrednjeslovenska 

Proizvodnja elektronskih 

naprav za široko rabo 75.000,00 

4 
PROVENTUS, računalniške 

storitve, d.o.o. 

Posadi.si oziroma Tomappo - spletna 

aplikacija za vrtnarje in T4S ali 

"Tomappo 4 shops" »orodje« za 

sodobno komuniciranje vrtnih 

centrov z vrtnarji in optimizacijo 

poslovanja vrtnih centrov. 

Goriška Računalniško programiranje 75.000,00 

5 

E-UPRAVNIK, napredni sistemi 

upravljanja stanovanjskih in 

poslovnih zgradb, d.o.o. 

E-upravnik - Elektronsko upravljanje 

objektov (ETOS). 
Osrednjeslovenska 

Vzdrževanje objektov in 

hišniška dejavnost 75.000,00 
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6 
ASMJ, informacijske 

tehnologije in storitve, d.o.o. 

MOVEO: interaktivni urbani 

ekosistem (mobilna aplikacija - igra) 

za spodbujanje gibanja otrok. 

Jugovzhodna 

Slovenija 

Druge z informacijsko 

tehnologijo in 

računalniškimi storitvami 

povezane dejavnosti 

75.000,00 

7 
STORK RAZVOJ, prodaja in 

trgovina d.o.o. 

Baby Stork naprava in programska 

rešitev za natančno določanje 

plodnih dni v ženskem 

menstrualnem ciklu, ki vključuje tudi 

svetovanje. 

Gorenjska 

Trgovina na drobno v 

specializiranih prodajalnah z 

medicinskimi in 

ortopedskimi pripomočki 

75.000,00 

8 
MANG, računalniške in druge 

storitve d.o.o. 

Platforma Bstoked za športne 

izkušnje in potovanja 
Podravska Računalniško programiranje 75.000,00 

9 
4FUN, razvoj spletnih aplikacij 

d.o.o. 
PRINTEE - aplikacija/platforma. Savinjska Računalniško programiranje 75.000,00 

10 
MALINCA, oglaševalska 

agencija, d.o.o. 

Tehnološko razvita spletna stran za 

prodajo kvalitetnih bio izdelkov, ki 

vključuje več kot 1000 različnih 

izdelkov tudi pod lastno znamko 

Malinca. 

Savinjska 
Dejavnost oglaševalskih 

agencij 75.000,00 

11 
ID.Conference, upravljanje 

dogodkov d.o.o. 

IDConference, orodje za upravljanje 

dogodkov in njihovih udeležencev 
Osrednjeslovenska 

Druge z informacijsko 

tehnologijo in 

računalniškimi storitvami 

povezane dejavnosti 

75.000,00 

 

 

 

 

 


