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KAZALO

1.  UMETNA INTELIGENCA            6
 Viar d.o.o. 
 Insta text d.o.o. 
 Vicionect d.o.o. 
 Efos d.o.o. 

2.  UČEČI STROJI, ROBOTIKA, DRONI         9
 Modri planet d.o.o. 

3.  KRIPTOLOGIJA            11
 Zp Aplikacije d.o.o. 

4.  INTERNET OF THINGS – IOT          13
 Xlab d.o.o. 
 Sunesis d.o.o. 

5.  BIG DATA – BLOCKHAIN          15
 _________

6.  ADITIVNA PROIZVODNJA – 3D PRINTING        16
 ______________

7.  MOBILNA TEHNOLOGIJA          17
 Celtra d.o.o. 
 Velcom d.o.o. 
 Chipolo d.o.o. 

8.  PAMETNI MERILNI SISTEMI          19
 Lotrič Meroslovje d.o.o. 
 Dewesoft d.o.o. 
 DS Meritve d.o.o. 

KAZALO

NAPREDNE TEHNOLOGIJE

INDUSTRIJA 4.0
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9.  PAMETNA PROIZVODNJA, NAPREDNI MATERIALI IN NANOTEHNOLOGIJA  22
 Orodjarstvo Gorjak d.o.o. 
 Riedl CNC d.o.o. 
 Plastika Skaza d.o.o. 
 Kovinarstvo Bučar, Drago Bučar s.p.
 Tehnos d.o.o.
 Seven Refrectories d.o.o.
 Flexido d.o.o.
 Emrax d.o.o. 
 Sitor stiskalnice d.o.o. 
 Intermetal d.o.o. 
 CNC P&K Pušnik d.o.o.
 Polycom d.o.o.
 Mebor d.d.
 Povše Metal d.o.o. 
 Pišek Vitli Krpan d.o.o. 
 I.H.S. Industrijski manipulacijski sistemi d.o.o.
 Inel d.o.o. 

10.  PAMETNI TRANSPORT IN SKLADIŠČENJE       28
 Nizkocenovci-Go Avio d.o.o.
 Protectus d.o.o. – Carlock
 Nervtech d.o.o. 
 Beti d.d.

11.  PAMETNA GRADNJA, DESIGN IN OBLIKOVANJE       31
 E-FORMA – Moj mojster d.o.o. 
 Strip S d.o.o.
 Masivna Pasivna d.o.o. 
 Murales d.o.o. 
 Lumar IG d.o.o. 
 100 kvadratov d.o.o. 
 Coinhab d.o.o. 
 Jelovica d.o.o. 
 Smartis d.o.o. 
 Lushna d.o.o.
 Intralighting d.o.o.



KAZALO
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12.  ZELENA ENERGIJA           35
 Geotech d.o.o.

13.  VARSTVO OKOLJA IN KROŽNO GOSPODARSTVO      36
 Gumarstvo Šrajner d.o.o.
 Geodrill d.o.o. 
 Kronoterm d.o.o.
 Pet Pak d.o.o. 
 Agilicity d.o.o. 
 Evergreen d.o.o.
 Ikema d.o.o. 
 IOS, inštitut za okoljevarstvo in senzorstvo d.o.o.
 Termit d.d., rudarsko podjetje za proizvodnjo in predelavo kremenovih peskov
 Predilnica Litija d.o.o. 
 Kopur d.o.o. 

14.  FIN –TEHNOLOGIJE           39
 Borza terjatev d.o.o. 
 Intech d.o.o. 
 Mikrografija d.o.o.

15.  BIO - TEHNOLOGIJE IN FARMACIJA        41
 Homeogarden d.o.o. 
 Acies Bio d.o.o. 
 Cosylab d.o.o. 
 Hemtouch d.o.o. 
 Pharsol d.o.o. 
 Tovarna kemičnih izdelkov d.d. 
 Melamin d.d. 

16.  ZDRAVSTVO, ŠPORT IN LIFE SCIENCE        43
 Nova vizija d.o.o. 
 Parsek d.o.o.
 Mediately – Modra jagoda d.o.o.
 Digitalna slikovna diagnostika d.o.o.
 Mesi d.o.o. 
 Feelif d.o.o.
 Internacionalni šport d.o.o. 
 Geneplanet d.o.o.
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17.  ZDRAVA HRANA IN AGROŽIVILSTVO        46
 Pekarna Vitapek Borut Perkič s.p.
 Kokica d.o.o.
 Oljarna Kocbek d.o.o.
 Prospeh d.o.o.
 K-Norma d.o.o.
 Mywater d.o.o.
 Malinca d.o.o.
 Mesarstvo Blatnik d.o.o. 

18.  STORITVENI SEKTOR Z DRUŽBENIM UČINKOM       48
 Drugi Vid d.o.o. 
 Hopalai d.o.o. 
 Oprof d.o.o. 
 Kooperativa dame – socialno podjetje

19.  KULTURA IN KRATIVNE STORITVE/REŠITVE       50
 Maestro Amadeus d.o.o. 
 Ollo Audio d.o.o. 
 2Stars d.o.o. 
 Fastcast d.o.o. 
 Borgla d.o.o. 

20.  RAST Z ZUNANJIMI INVESTITORJI         52
 Borza terjatev d.o.o. 
 Next d.o.o. 

21.  DRUŽINSKO PODJETNIŠTVO         54
 Florjančič tisk d.o.o. 

OSTALE SKUPINE, KI JIH SPREMLJA SPS



��������������������  
 ������������  
 �����������������  
 ����������������

 ������������  
 

��������������



7
INDUSTRIJA 4.0 - IKT, Umetna inteligenca
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• Ustanovitev leta 2015
• Podjetje pomaga ljudem izkusiti stvari, ki 

se jim nikoli niso zdele mogoče
• Zagotavljanje preprostih orodij za avtorje-

nje in distribucijo za virtualno in razširjeno 
resničnost 

• Inovativno start up podjetje z misijo po-
magati vsakemu, da se odpravi v kraje, 
za katere si ni predstavljal, da jih bo kdaj 
obiskal 

• Razvoj rešitev za virtualno in razširjeno 
resničnost 

• Ekipa virtuozov z globokim znanjem o VR & AR industriji 
• Desetletja izkušenj na področju tehničnega razvoja in računalniške grafike
• Sodelovanje s svetovnimi podjetji: Disney, Microsoft, Samsung, Bosch…
• Start up leta 2017

VIAR d.o.o.

F

l

https://www.viar.si/

Regija: SAVINJSKA; Občina: CELJE

POVEČANJE 
DELOVNIH MEST

POVEČANJE DODANE 
VREDNOSTI NA 
ZAPOSLENEGA POVEČANJE PRIHODKA

+ 25 % + 174 % + 59 %

Stanje 31.12.2019: 
5 zaposlenih

Stanje 31.12.2019: 
25.698 EUR/ zaposlenega

Stanje 31.12.2019: 
0,28 mio EUR prihodka

Podpora Sklada v 2015: Semenski kapital za idejo Viar – programska oprema in 
Viarbox – očala za navidezno resničnost.



EFOS d.o.o. 

F

l

http://www.efos.si

Regija: PRIMORSKO-NOTRANJSKA; 

Občina: POSTOJNA

• V podjejtu EFOS d.o.o. je skupina strokovnjakov z bogatimi izkušnjami z razvojem kompleksnih 
in celovitih informacijskih rešitev na področju okolja in zdrave hrane.

• Rešitve podjetja EFOS d.o.o. so s področja elektronske identifikacije živali, veterinarski informa-
cijski sistemi, spremljanje kakovosti voda, naprava TRAPVIEW sistem za avtomatsko spremljanje 
žuželk pomeni vpeljavo umetne inteligence za zaščito rastlin v kmetijstvu.

8
INDUSTRIJA 4.0 - IKT, Umetna inteligenca

POVEČANJE 
DELOVNIH MEST

POVEČANJE DODANE 
VREDNOSTI NA 
ZAPOSLENEGA POVEČANJE PRIHODKA

+ 400 % + 1.088 % + 1.327 % 

Stanje 31.12.2018: 
5 zaposlenih

Stanje 31.12.2018: 
25.752/zaposlenega

Stanje 31.12.2018: 
0,31 mio EUR prihodka

Podpora Sklada: Tvegan kapital za hitro globalno rast.
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INDUSTRIJA 4.0 - IKT, Učeči stroji, robotika, droni

MODRI PLANET d.o.o. 

F

l

http://www.3dsurvey.si/

Regija: OSREDNJE SLOVENSKA, 

Občina: LJUBLJANA

 
• Podjetje deluje na področju 

informacijskih in komunikacij-
skih tehnologij

• Za potrebe geodetskih podjetij 
je podjetje razvilo celosten sis-
tem za zajemanje prostorskih 
podatkov iz zraka in njihovo 
obdelavo ter pretvorbo v na-
tančne 3D modele.

• Rešitev je sestavljena iz brez-
pilotnega letalnika (dron), ki iz zraka fotografira izbrani teren, in fotogrametričnega programa 
3Dsurvey, ki tako pridobljene 2D fotografije s pomočjo algoritmov računalniškega vida pretvori v 
natančne ortofoto načrte, oblake točk in digitalne 3D modele terena. 

• V podjetju Modri planet poudarjajo, da je program 3Dsurvey razvit ”od geodetov za geodete”, 
saj jim omogoča popolnoma avtomatsko obdelavo podatkov in hitro, enostavno ter učinkovito 
poizvedovanje in zajemanje podatkov o prostoru.

POVEČANJE 
DELOVNIH MEST

POVEČANJE DODANE 
VREDNOSTI NA 
ZAPOSLENEGA POVEČANJE PRIHODKA

+ 166 % + 90 % + 135 % 

Stanje 31.12.2019: 
8 zaposlenih

Stanje 31.12.2019: 
41.625,66/zaposlenega

Stanje 31.12.2019: 
0,65 mio EUR prihodka

Podpora Sklada: Spodbude za zagon inovativnih podjetij (P2 12), Semenski kapital 
(SK200 14).
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 ZP Aplikacije d.o.o.  
 



ZP APLIKACIJE d.o.o. 

F

l

https://www.zeropass.io/

Regija: OBALNO-KRAŠKA; Občina: SEŽANA

12
INDUSTRIJA 4.0 - IKT, Kriptologija

• Računalniško programiranje na 
področju kriptologije

• Podjetje ZP aplikacije s svojo 
rešitvijo ZeroPass rešuje pro-
blem hranjenja, varovanja in 
obnavljanja računalniških gesel 
ter ključev vsem, ki uporabljajo 
gesla, vendar jih nočejo ne-
nehno vpisovati, pozabljati in 
izgubljati ali predati kontrolo 
tretji osebi.

POVEČANJE 
DELOVNIH MEST

POVEČANJE DODANE 
VREDNOSTI NA 
ZAPOSLENEGA POVEČANJE PRIHODKA

+ 100 % + 168 % + 230 % 

Stanje 31.12.2019: 
3 zaposleni

Stanje 31.12.2019: 
18.872,00/zaposlenega

Stanje 31.12.2019: 
0,04 mio EUR prihodka

Podpora Sklada: Konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij (SK75 15).
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 Xlab d.o.o.  
 Sunesis d.o.o.  



XLAB d.o.o. 

F

l

http://www.xlab.si

Regija: OSREDNJESLOVENSKA, 

Občina: LJUBLJANA

14
INDUSTRIJA 4.0 - IKT, Internet of things - platforme

• XLAB je eden vodilnih ponudnikov računalništva v oblaku v regiji že vse od leta 2001 dalje. 
• Nove visoko-tehnološke rešitve, razvite za podjetja in končne uporabnike, ustrezajo najvišjim 

standardom v panogi IKT. 
• S svojimi rešitvami za delo na daljavo pod blagovno znamko ISL Online je podjetje prisotno na 

globalnem trgu.

POVEČANJE 
DELOVNIH MEST

POVEČANJE DODANE 
VREDNOSTI NA 
ZAPOSLENEGA POVEČANJE PRIHODKA

+ 79 % + 53 % + 300 % 

Stanje 31.12.2019: 
77 zaposlenih

Stanje 31.12.2019: 
63.439/zaposlenega

Stanje 31.12.2019: 
6,12 mio EUR prihodka

Podpora Sklada: Subvencija za nakup nove tehnološke opreme (P4 08), dva vavčerja 
manjše vrednosti.
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 4D Print d.o.o. 
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 4D Print d.o.o. 
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 Celtra d.o.o.  
 Velcom d.o.o.  
 Chipolo d.o.o.  
 



CELTRA d.o.o. 

F

l

https://www.celtra.com/

Regija: OSREDNJESLOVENSKA, 

Občina:LJUBALJANA

18
NDUSTRIJA 4.0 V OSTALIH PANOGAH - Mobilna tehnologija

• Celtra, ki so jo leta 2006 soustano-
vili Slovenci Mihael in Maja Mikek 
ter Matevž Klanjšek, je vodilno pod-
jetje na področju razvoja kreativne 
tehnologije za mobilno oglaševanje 
na spletnih straneh in znotraj apli-
kacij.

• Celtrine storitve uporabljajo pod-
jetja kot na primer Unilever, Uber, 
Airbnb, Apple, Youtube in McDonal-
ds. 

• Celtra deluje v Ljubljani, Bostonu, 
San Franciscu, Sydneyju, Singapurju, Londonu, Chicagu in New Yorku. Glavnina razvoja se do-
gaja v Sloveniji, kjer podjetje zaposluje več kot 50 strokovnjakov.

• Celtrina rešitev preko AMP projekta oglaševalcem omogoča boljšo kakovost mobilnih oglasov.
• Celtrina platforma AdCreator podpira zagotavlja vrhunsko rešitev za ustvarjanje oglasov.

POVEČANJE 
DELOVNIH MEST

POVEČANJE DODANE 
VREDNOSTI NA 
ZAPOSLENEGA POVEČANJE PRIHODKA

+ 108 %  + 66 % + 229 % 

Stanje 31.12.2019: 
75 zaposlenih

Stanje 31.12.2019: 
100.540/zaposlenega

Stanje 31.12.2019: 
8,86 mio EUR prihodka

Podpora Sklada: Tvegan kapital za globalno rast.
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 Lotrič meroslovje d.o.o. 
 Dewesoft d.o.o. 
 DS meritve d.o.o. 
 



LOTRIČ 
MEROSLOVJE d.o.o.
F

l

https://www.lotric.si

Regija: GORENJSKA; Občina: ŽELEZNIKI

20
NDUSTRIJA 4.0 V OSTALIH PANOGAH - Pametni merilni sistemi

• Podjetje že tri desetletja opravljajo 
kalibracije in preizkušanja, razvijajo 
vrhunske in tehnološko dovršene, 
za uporabo enostavne meroslovne 
izdelke in rešitve. 

• Prenašajo znanje, zastopajo naj-
boljše domače in tuje proizvajalce 
merilne, farmacevtske in labarato-
rijske tehnike ter skrbijo za razvoj in 
napredek meroslovja.         

POVEČANJE 
DELOVNIH MEST

POVEČANJE DODANE 
VREDNOSTI NA 
ZAPOSLENEGA POVEČANJE PRIHODKA

+ 87 %  + 63 % + 215 % 

Stanje 31.12.2019: 
58 zaposlenih

Stanje 31.12.2019: 
42.272/zaposlenega

Stanje 31.12.2019: 
4,49 mio EUR prihodka

Podpora Sklada: Garancije za bančne kredite (P1 03), Subvencije za novo tehnološko 
opremo (P4 07, P4 09) in vavčer manjše vrednosti.



DEWESOST d.o.o.

F

l

https://dewesoft.com/sl/

Regija: ZASAVSKA; Občina: TRBOVLJE

21
INDUSTRIJA 4.0 V OSTALIH PANOGAH - Pametni merilni sistemi

• Dewesoft razvija in izdeluje instrumente za zajem podatkov, testiranje in merjenje, ki se upora-
bljajo v najnaprednejših laboratorijih po vsem svetu za razvoj raket in satelitov, ki zagotavljajo 
hitro komunikacijo, nova varnejša vozila in izdelke, ki izboljšujejo naše vsakdanje življenje.

POVEČANJE 
DELOVNIH MEST

POVEČANJE DODANE 
VREDNOSTI NA 
ZAPOSLENEGA POVEČANJE PRIHODKA

+ 447 % + 184 % + 1235 %  

Stanje 31.12.2019: 
93 zaposlenih

Stanje 31.12.2019: 
168.638/zaposlenega

Stanje 31.12.2019: 
 25,81 mio EUR prihodka

Podpora Sklada: Subvencije za nakup nove tehnološke opreme. 
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 Orodjarstvo Gorjak d.o.o. 

 Riedl CNC d.o.o. 

 Plastika Skaza d.o.o. 

 Kovinarstvo Bučar, 

 Drago Bučar s.p.

 Tehnos d.o.o.

 Seven Refrectories d.o.o.

 Flexido d.o.o.

 Emrax d.o.o. 

 Sitor stiskalnice d.o.o. 

 Intermetal d.o.o. 

 CNC P&K Pušnik d.o.o.

 Polycom d.o.o.

 Mebor d.d.

 Povše Metal d.o.o. 

 Pišek Vitli Krpan d.o.o. 

 I.H.S. Industrijski mani-

 pulacijski sistemi d.o.o.

 Inel d.o.o. 



ORODJARSTVO 
GORJAK d.o.o. 
F

l

https://orodjarstvo-gorjak.si

Regija: PODRAVSKA; Občina: RAČE-FRAM

23
NAPREDNE PANOGE - Pametna proizvodnja, napredni materiali in nanotehnologija

• Družinsko podjetje od leta 1980
• Izdelava vseh vrst orodij, po željah 

in zahtevah naročnikov na področju 
orodjarstva.

• Visoko zahtevna orodja konstruirajo 
in izdelujejo za podtrebe avtomobil-
ske in druge industrije

• Simbioza moderne tehnologije in 
odlično izobraženih kadrov zagotavlja 
prilagodljivost podjetja, kakovost in 
strokovno zanesljivost.

• Dravsko pomurska gazela 2016.

POVEČANJE 
DELOVNIH MEST

POVEČANJE DODANE 
VREDNOSTI NA 
ZAPOSLENEGA POVEČANJE PRIHODKA

+ 100 %  + 60 % + 467 % 

Stanje 31.12.2019: 
34 zaposlenih

Stanje 31.12.2019: 
55.715/zaposlenega

Stanje 31.12.2019: 
6,69 mio EUR prihodka

Podpora Sklada: 8 garancij za bančni kredit s subvencijo obrestne mere, 2 mikrokre-
dita,  subvencija za nakup nove tehnološke opreme in 2 vavčerja manjše vrednosti. 



24
NAPREDNE PANOGE - Pametna proizvodnja, napredni materiali in nanotehnologija

PLASTIKA SKAZA d.o.o. 

F

l

https://www.skaza.si/

Regija: SAVINJSKA; Občina: VELENJE

• Z razvojem inovativnih produktov, ki so 
narejeni iz eko materiala, ohranjajo lepši 
planet in  uporabnikom nudijo rešitve, ki 
jim omogočajo lepše življenje.

• Že 40 let vzpostavljajo in ohranjajo tesna 
partnerstva z vodilnimi evropskimi in 
globalnimi proizvajalci s področja pohi-
štvene in avtomobilske industrije, elek-
tronike in gospodinjske opreme. 

• Izdelki in sestavni deli, narejeni v podje-
tju Skaza, so v več kot 5 milijonov gospo-
dinjstvih po vsem svetu!

POVEČANJE 
DELOVNIH MEST

POVEČANJE DODANE 
VREDNOSTI NA 
ZAPOSLENEGA POVEČANJE PRIHODKA

+ 153 %  + 29 % + 208 %   

Stanje 31.12.2019: 
279 zaposlenih

Stanje 31.12.2019: 
38.397/zaposlenega

Stanje 31.12.2019: 
36,22 mio EUR prihodka

Podpora Sklada: 2 garanciji za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, 2 sub-
venciji za novo tehnološko opremo in 2 vavčerja manjše vrednosti. 
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NAPREDNE PANOGE - Pametna proizvodnja, napredni materiali in nanotehnologija

TEHNOS d.o.o. 

F

l

https://www.tehnos.si/

Regija: SAVINJSKA; Občina: ŽALEC

• 1989 leta ustanovljeno podjetje se v osnovi ukvarja z kmetijsko mehanizacijo
• delovanje podjetja je razdeljeno na štiri organizacijske enote: 
• Nekovine ( proizvodi iz plastičnih mas)
• Kovine (kovinski sklopi, kmetijska mehanizacija ter drugi stroji in naprave)
• Orodjarna (mehanska obdelava ter izdelava orodij in priprav za plastiko, gumo in preoblikovanje 

pločevine)
• Trženje/proizvodi za široko potrošnjo in dom

POVEČANJE 
DELOVNIH MEST

POVEČANJE DODANE 
VREDNOSTI NA 
ZAPOSLENEGA POVEČANJE PRIHODKA

+ 39 %    + 64 % + 135 %    

Stanje 31.12.2019: 
100 zaposlenih

Stanje 31.12.2019: 
63.170/zaposlenega

Stanje 31.12.2019: 
16,40 mio EUR prihodka
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NAPREDNE PANOGE - Pametna proizvodnja, napredni materiali in nanotehnologija

SEVEN 
REFRACTORIES d.o.o.
F

l

www.sevenrefractories.com

Regija: OBALNO-KRAŠKA; Občina: LIVAČA

• Podjetje je vodilono v mednarodni tehnologji v 
ognjevzržnih materialih. 

• V podjetju proizvajajo široko paleto proizvodov 
za ključne industrijske panoge, vezane na žele-
zo, cement, aluminij, jeklo, peči in tudi proizva-
jajo električno energijo. 

• Razvili so strokovno znanje in visokotehno-
loške proizvode za elektrarne, aplikacije za 
pridobivanje energij iz odpadkov, za livarne in 
industrije za nemagnetne kovin.

• Z lastnimi podjetji so prisotni še v Avstriji, 
Italiji, Nemčiji, Rusiji, Ukrajini in Kazahstanu, predstavnike imajo v Turčiji, Kanadi, Veliki Britaniji, 
ZDA, Švedski, Indiji in Iranu.

POVEČANJE 
DELOVNIH MEST

POVEČANJE DODANE 
VREDNOSTI NA 
ZAPOSLENEGA POVEČANJE PRIHODKA

+ 709 %  + 49 % + 869 % 

Stanje 31.12.2019: 
89 zaposlenih

Stanje 31.12.2019: 
88.770/zaposlenega

Stanje 31.12.2019: 
47,51 mio EUR prihodka
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NAPREDNE PANOGE - Pametna proizvodnja, napredni materiali in nanotehnologija

PIŠEK VITLI KRPAN d.o.o.

F

l

http://www.vitli-krpan.com/si/

Regija: SAVINJSKA, Občina: ŠMARJE PRI 

JELŠAH

• Začetek leta 1971 v »delavnici« na treh 
kvadratnih metrih,

• Začetek z raznimi popravili, ki so bila 
potrebna na kmetiji,

• Začetek izdelave »gumi-vozi«, ki so bili 
moderna vprega za živino,

• Leta 1977 začetek izdelovanja vitle, kar 
jih uvršča med najstarejše proizvajalce 
traktorskih gozdarskih vitlov na sloven-
skem trgu,

• Največji proizvajalec v Evropi,
• Podjetje temelji na lastnem razvoju, dol-

goletnih izkušnjah, znanju in predlogih 
kupcev,

• Vizija: postati najmočnejše podjetje na svojem področju. 

POVEČANJE 
DELOVNIH MEST

POVEČANJE DODANE 
VREDNOSTI NA 
ZAPOSLENEGA POVEČANJE PRIHODKA

+ 171 %  + 73 % + 167 %   

Stanje 31.12.2019: 
231 zaposlenih

Stanje 31.12.2019: 
48.855/zaposlenega

Stanje 31.12.2019: 
29,27 mio EUR prihodka

Podpora Sklada: 
 Garancija Sklada za bančni kredit s subvencijo obrestne mere, subvencija za nakup  
nove tehnološke opreme  v letu 2016 (P1)   

 Subvencija za nakup nove tehnološke opreme v letih 2005, 2006, 2007 in 2013 
 Vavčer za dvig digitalnih kompetenc 
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  Protectus d.o.o. – Carlock 
 Nervtech d.o.o.  
 

 

  Nizkocenovci-Go Avio d.o.o.

 

  Beti d.d. 
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  Protectus d.o.o. – Carlock 
 Nervtech d.o.o.  
 

 

  Nizkocenovci-Go Avio d.o.o.

 

  Beti d.d. 
 

PROTECTUS d.o.o. 

F

l

https://www.carlock.co/si/

Regija: OSREDNJE SLOVENSKA; 

Občina:DOMŽALE

• Podjetje Protectus je razvilo produkt 
CarLock, najenostavnejšo rešitev za 
spremljanje lokacije, gibanja in stanja 
vašega vozila prek pametnega tele-
fona.

• Sledilni sistem nudi učinkovito obve-
ščanje v primeru kraje, saj nadzoruje 
vaše vozilo v realnem času. Hkrati 
omogoča, da prepoznate malomarne 
voznike in njihovo neodgovorno rav-
nanje z vozilom, aktivno nadzorujete 
stanje akumulatorja v vozilu, prejmete 
obvestilo v primeru nizke napetosti ali 
visoke porabe energije ter spremljate 
prevožene kilometre, poti in čas vašega vozila.

Podpora Sklada: Lastniški vložek v inovativno podjetje v letu 2016 (SK200)

POVEČANJE 
DELOVNIH MEST

POVEČANJE DODANE 
VREDNOSTI NA 
ZAPOSLENEGA POVEČANJE PRIHODKA

+ 100 %  + 252 % + 248 %

Stanje 31.12.2019: 
6 zaposlenih

Stanje 31.12.2019: 
27282/zaposlenega

Stanje 31.12.2019: 
0,54 mio EUR prihodka
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NAPREDNE PANOGE - Pametni transport in skladiščenje

BETI d.d.

F

l

https://www.beti.si/

Regija: JUGOVZHODNA SLOVENIJA; 

Občina: METLIKA

• Podjetje z dolgoletno zgodovino, ki sega v leto 1989,
• Danes: vodilni evropski proizvajalec barvane poliami-

dne preje,
• 90 % prodaje ustvarijo na tujih trgih ZDA, EU, Rusije in 

Bližnjega vzhoda,
• Uporabniki: Alpina, Polzela, Nike, Triumph, Boss, Bruno 

Banani, Vicoria's secret, Jockey, Nordica, Scott…
• Misija: zagotoviti strankam najvišje standarde kakovo-

sti in odzivnosti podjetja,
• Vizija: skrb za kakovostne proizvode, ki direktno vpliva-

jo na zadovoljstvo kupcev in prepoznavnost znamke,
• Največji delodajalec v Beli krajini, 
• Leta izkušenj vodijo v optimizacijo in vodilni položaj v tem koncu Evrope. 
• Zeleno / krožno usmerjeno podjetja,
• Skrb za okolje skozi čisto in ekološko industrijo,
• Vpeljan sistem zagotavljanja kakovosti na vseh področjih poslovanja v skladu z ekološkimi stan-

dardi,
• Proizvodi so uporabniku prijazni in ne vsebujejo nevarnih substanc,
• So ponosni lastnik Eco-tex Class I: Standard 100 certifikat, 
• Proizvode lahko testirajo po zahtevi kupca po ISO ali AATCE standardih. 

POVEČANJE 
DELOVNIH MEST

POVEČANJE DODANE 
VREDNOSTI NA 
ZAPOSLENEGA POVEČANJE PRIHODKA

+ 0 % + 0,7 % + 0 %

Stanje 31.12.2019: 
166 zaposlenih

Stanje 31.12.2019: 
22.822/zaposlenega

Stanje 31.12.2019: 
9,51 mio EUR prihodki

Podpora Sklada v 2019:  
 Vavčer za pripravo digitalne strategije, 
 Vavčer za dvig digitalnih kompetenc.  
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 E-FORMA – Moj 

 mojster d.o.o. 

 Strip S d.o.o.

 Masivna Pasivna d.o.o. 

 Murales d.o.o. 

 Lumar IG d.o.o. 

 100 kvadratov d.o.o. 

 Coinhab d.o.o. 

 Jelovica d.o.o. 

 Smartis d.o.o. 

 Lushna d.o.o.

 Intralighting d.o.o.
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NAPREDNE PANOGE - Pametna gradnja, design in oblikovanje

MASIVNA PASIVNA d.o.o. 

F

l

http://www.mphisa.si/

Regija: OSREDNJESLOVENSKA; 

Občina: LJUBLJANA

• Start up podjetje ustanovljeno leta 
2014,

• Razvoj in izvajanje storitev gradnje 
montažnih zidanih pasivnih hiš na 
funkcionalni ključ (Pametna zidana 
gradnja),

• Optimizacija postopkovi in nove teh-
nologije v zvezi s proizvodnjo potresno 
varnih zidov v hali, 

• Nove metode vgrajevanja instalacij, 
vgradnje stavbnega pohištva in izdela-
ve stikov,

• Lasten razvoj podjetniške ekipe.

POVEČANJE 
DELOVNIH MEST

POVEČANJE DODANE 
VREDNOSTI NA 
ZAPOSLENEGA POVEČANJE PRIHODKA

+ 200 % + 510 % +869 % 

Stanje 31.12.2019: 
12 zaposlenih

Stanje 31.12.2019: 
21.428/zaposlenega

Stanje 31.12.2019: 
1,07 mio EUR prihodki

Podpora Sklada v 2015 - 2019:  
 Subvencija za zagon podjetja, 
 Vavčer za pripravo digitalne strategije. 
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NAPREDNE PANOGE - Pametna gradnja, design in oblikovanje

LUSHNA d.o.o.  

F

l

http://www.glamping-lushna.com

Regija: OSREDNJESLOVENSKA; 

Občina: LJUBLJANA

• Podjetje Lushna d.o.o. je bilo ustanovlje-
no leta 2014

• Podjetje Lushna lastnikom očarljive 
naravne lokacije pomaga vzpostaviti 
privlačno ”glamping” ekološko turistično 
destinacijo.

• Podjetje ponuja celovit nabor inovativnih 
in oblikovno dovršenih lesenih glam-
ping izdelkov. Njihove hiške najdete v 
Čokoladni vasi ob Dravi, Gather Green 
v Catskills v zvezi državi New York ali v 
Združenem Kraljestvu na Lee Wick Farm 
Cottages in na drugih lokacijah po svetu. 

POVEČANJE 
DELOVNIH MEST

POVEČANJE DODANE 
VREDNOSTI NA 
ZAPOSLENEGA POVEČANJE PRIHODKA

+ 100 % + 4078 % + 5280 % 

Stanje 31.12.2019: 
4 zaposleni

Stanje 31.12.2019: 
27.536/zaposlenega

Stanje 31.12.2019: 
0,81 mio EUR prihodki

Podpora Sklada: Konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v letu 2014 
(SK50).
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INTRA LIGHTING d.o.o.   

F

l

https://www.intra-lighting.com/

Regija: GORIŠKA; 

Občina: MIREN-KOSTANJEVICA

• Ustanovitev leta 1989,
• Tridesetletna tradicija,
• Izdelava arhitekturnih svetil in celovi-

tih svetlobnih rešitev,
• Trije obrat: Slovenija, Hrvaška in 

Srbija,
• Osem poslovalnic: Nizozemska, Nem-

čija, Hrvaška, Srbija, Bosna in Her-
cegovina, Združeni arabski emirati, 
Italija in Španija,

• Vlaganja v razvoj in odgovornost do 
okolja uvršča družbo med vodilne na 
svojem področju,

• Investicije v inovativne tehnologije 
omogočajo izdelavo novih in inovativnih izdelkov na osnovi LED tehnologije,

• Proizvodnja prepoznavnih visoko kakovostnih izdelkov,
• Sledenje arhitekturnim trendom,
• Preoblikovanje razvojnega procesa v skladu z DM,
• Reference: Facebook, Microsoft, Ferrari, Volvo…
• Nagrade za oblikovanje: Red Dot, Good Design Chicago, Good Design Tokyo…

POVEČANJE 
DELOVNIH MEST

POVEČANJE DODANE 
VREDNOSTI NA 
ZAPOSLENEGA POVEČANJE PRIHODKA

+ 31 % + 106 % + 86 % 

Stanje 31.12.2019: 
145 zaposlenih

Stanje 31.12.2019: 
83.195/zaposlenega

Stanje 31.12.2019: 
33,50 mio EUR prihodki

Podpora Sklada v 2009 - 2018:  
 Pet garancij za bančni kredit s subvencijo obrestne mere, 
 Subvencija za nakup nove tehnološke opreme.  
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 Gumarstvo Šrajner d.o.o.

 Geodrill d.o.o. 

 Kronoterm d.o.o.

 Pet Pak d.o.o. 

 Agilicity d.o.o. 

 Evergreen d.o.o.

 Ikema d.o.o. 

 IOS, inštitut za okolje 

 varstvo in senzorstvo  

 d.o.o.

 Termit d.d., rudarsko  

 podjetje za proizvod  

 njo in predelavo   

 kremenovih peskov

 Predilnica Litija d.o.o. 

 Kopur d.o.o. 
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 Gumarstvo Šrajner d.o.o.

 Geodrill d.o.o. 

 Kronoterm d.o.o.

 Pet Pak d.o.o. 

 Agilicity d.o.o. 

 Evergreen d.o.o.

 Ikema d.o.o. 

 IOS, inštitut za okolje 

 varstvo in senzorstvo  

 d.o.o.

 Termit d.d., rudarsko  

 podjetje za proizvod  

 njo in predelavo   

 kremenovih peskov

 Predilnica Litija d.o.o. 

 Kopur d.o.o. 

KRONOTERM d.o.o. 

F

l

http://www.kronoterm.com

Regija: SAVINJSKA; Občina: BRASLOVČE

• Ustanovitev leta 1976,
• Proizvodnja sanitarnih toplotnih 

črpalk vse od začetka,
• Danes proizvodnja najmodernej-

ših toplotnih črpalk za domačo, 
poslovno in industrijsko uporabo,

• Vizija: oblikovati in proizvajati 
vrhunske toplotne črpaške z 
vsemi sistemi in storitvami za 
najboljšo uporabniško izkušnjo,

• 2010 srečanje z design mana-
gementom, ko je preraslo svoj 
razvoj v garaži,

• Potreba po jasnejši in bolj premišljeni korporativni identiteti,
• Razvoj izdelkov se je usmeril k učinkovitosti in ne h končnemu uporabniku,
• 2012 je podjetje doseglo rekordno raven, vendar je začelo 2013 stagnirati,
• Design se prvič uporabi kot proces za razvoj celostnih rešitev in vzpostavitev dolgoročnih stra-

tegij,
• Z uvedbo DM je podjetje postalo samozavestno, uspešno in prvi proizvajalec toplotnih črpalk v 

EU s serijsko povezljivostjo naprave v digitalnem oblaku. 
• Od leta 2018 je Kronoterm naredil unikatno geotermalno toplotno črpalko, ki vse od takrat ogre-

va najslajši slovenski paradižnik LUŠT.

POVEČANJE 
DELOVNIH MEST

POVEČANJE DODANE 
VREDNOSTI NA 
ZAPOSLENEGA POVEČANJE PRIHODKA

+ 30 % + 51 % + 53 % 

Stanje 31.12.2019: 
74 zaposlenih

Stanje 31.12.2019: 
52.702/zaposlenega

Stanje 31.12.2019: 
13,30 mio EUR prihodki

Podpora Sklada: Garancija za bančni kredit s subvencijo obrestne mere za izgradnjo 
nove proizvodne hale v letu 2013 (P1) .
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KOPUR d.o.o. 

F

l

http://www.kopur.si

Regija: KOROŠKA; 

Občina: SLOVENJ GRADEC

• Ustanovljeno 2000,
• Razvoj, proizvodnja in prodaja izdelkov za 

avtomobilsko industrijo, belo tehniko, grad-
beništvo, 

• Oprema objektov kot odlična zvočna, toplotna 
in ognjevarna izolacija,

• Izrazita okoljska naravnanost, zavezanost k ohra-
njanju narava in zmanjševanja škodljivih vplivov na 
okolje,

• Neprestano iskanje gospodarnih rešitev ponovne uporabe vseh tehnoloških ostankov materia-
lov,

• Vzajemna korist za proizvajalce industrijskih ostankov,
• Delovanje po sloganu »CONNECTIN GREEN«,
• Vizija: postati vodilno podjetje na področju raziskav in razvoja raznovrstnih novih izdelkov iz 

reikliranih materialov,
• Sledenje globalnemu trendu na področju ekoloških produktov,
• Prepoznaven partner v širši družbeni skupnosti.

POVEČANJE 
DELOVNIH MEST

POVEČANJE DODANE 
VREDNOSTI NA 
ZAPOSLENEGA POVEČANJE PRIHODKA

+ 128 % + 40 % + 135 % 

Stanje 31.12.2019: 
121 zaposlenih

Stanje 31.12.2019: 
42.179/zaposlenega

Stanje 31.12.2019: 
10,42 mio EUR prihodki

Podpora Sklada: Subvencija za nakup nove tehnološke opreme (P4) v letu 2008 in 
dve garanciji za kredit s subvencijo obrestne mere (P1) za nakup proizvodno poslov-
nih objektov v letu 2012 in 2014.



��������������������

�������
	
�������   Borza terjatev d.o.o.  

 Intech d.o.o.  

 Mikrografija d.o.o. 
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NAPREDNE PANOGE - Fin-tehnologije 

INTECH d.o.o. 

F

l

https://sl.paywiser.eu

Regija: OSREDNJESLOVENSKA; 

Občina: LJUBLJANA

• Podjetje Intech d.o.o. je ustanov-
ljeno leta 2013

• Paywiser - plačilne rešitve, 
zgrajene za podporo in poeno-
stavitev poslovnih transakcij. 
Je globalno FinTech podjetje, ki 
zagotavlja podjetjem edinstveno 
platformo za upravljanje izdaja-
nja in sprejemanja plačil. 

• Paywiser je specializiran za 
razvoj B2B plačilnih izdelkov in 
storitev, vključno s popolnoma 
prilagojenimi trgovskimi rešitva-
mi, večvalutnimi in nadomestni-
mi valutnimi karticami, rešitvami za plačila s kreditnimi karticami in še več. 

POVEČANJE 
DELOVNIH MEST

POVEČANJE DODANE 
VREDNOSTI NA 
ZAPOSLENEGA POVEČANJE PRIHODKA

+ 233 % + 247 % + 1538 % 

Stanje 31.12.2019: 
10 zaposlenih

Stanje 31.12.2019: 
33.909/zaposlenega

Stanje 31.12.2019: 
0,69 mio EUR prihodki

Podpora Sklada: Konvertibilno posojilo za zagon inovativnega podjetja (SK75) v letu 
2015.
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  Homeogarden d.o.o.  

 Acies Bio d.o.o.  

 Cosylab d.o.o.  

 Hemtouch d.o.o.  

 
 

 Pharsol d.o.o.  

 Tovarna kemičnih  

izdelkov d.d.  

 Melamin d.d.  
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INDUSTRIJA 4.0 - Bio - tehnologije in farmacija

HOMEOGARDEN d.o.o.  

F

l

https://homeogarden.com/

Regija: OSREDNJE SLOVENSKA; 

Občina:LJUBLJANA

• Razvoj organskih in naravnih rešitev za vrt in dom ter ustvarjanje naravnega okolja je permanen-
tna naloga in poslanstvo podjetja

• Skrbijo za naše okolje in se zavedajo, da smo skupaj na tem planetu , ki ga morama varovati kot 
nam to narekuje narava in naravno ravnovesje.

POVEČANJE 
DELOVNIH MEST

POVEČANJE DODANE 
VREDNOSTI NA 
ZAPOSLENEGA POVEČANJE PRIHODKA

+ 0 % + 133 % + 371 % 

Stanje 31.12.2019: 
4 zaposlenih

Stanje 31.12.2019: 
42.323/zaposlenega

Stanje 31.12.2019: 
 0,73 mio EUR prihodki

Podpora Sklada: 
 Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2013 (P2),
 Garancija za bančni kredit s subvencijo obrestne mere za tehnološko inovativna 

podjetja v letu 2012 (P1TIP), 
 Vavčer za prenos lastništva v letu 2019. 
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 Nova vizija d.o.o. 

 Parsek d.o.o.

 Mediately – Modra jagoda d.o.o.

 Digitalna slikovna diagnostika d.o.o.

 Mesi d.o.o. 

 Feelif d.o.o.

 Internacionalni šport d.o.o. 

 Geneplanet d.o.o.
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NAPREDNE PANOGE - Zdravstvo, šport in life science

MESI d.o.o.  

F

l

www.mesimedical.com

Regija: OSREDNJE SLOVENSKA; 

Občina:LJUBLJANA

• Podjetje razvija medicinske naprave, 
in sicer razvija in proizvaja rešitve za 
profesionalno zdravstveno dejavnost, 
ki omogočajo zgodnje diagnosticiranje 
bolezni in s tem uspešnejše zdravljenje. 

• Dolgoročna želje je, da se diagnostika 
preseli iz sekundarnega na primarni 
nivo in tako se omogoči večja učinkovi-
tost zdravstvenega sistema, znižajo se 
stroški in pacientu se omogoči boljša 
kvaliteta življenja. 

POVEČANJE 
DELOVNIH MEST

POVEČANJE DODANE 
VREDNOSTI NA 
ZAPOSLENEGA POVEČANJE PRIHODKA

+ 580 % + 13 % + 3517 % 

Stanje 31.12.2019: 
34 zaposlenih

Stanje 31.12.2019: 
52.998/zaposlenega

Stanje 31.12.2019: 
4,07 mio EUR prihodki

Podpora Sklada:: 
 Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2011 (P2), 
 Garancija za bančni kredit s subvencijo obrestne mere za tehnološko inovativna 

podjetja v letu 2014 (P1TIP), 
 Garancija za bančni kredit s subvencijo obrestne mere v letu 2011 (P1),  
 Vavčer za patente, modele, licence, 
 Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino, 
 Vavčer za skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini. 
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GENEPLANET d.o.o.

F

l

http://www.geneplanet.si

Regija: OSRENJE SLOVENSKA; 

Občina: LJUBLJANA

• GenePlanet je vodilni evropski ponudnih inova-
tivnih zdravstvenih rešitev in rešitev življenjske-
ga sloga, ki temeljijo na preventivnih genetskih 
testiranjih.

• Podjetje GenEplanet d.o.o. opravlja raziskave na 
področju personalne genetike.

• Raziskovanje zajema poznavanje lastnega 
genoma, izdelave genskih kart ter določevanje 
genetskih markerjev, ki vsebujejo informacije o 
prednikih.

POVEČANJE 
DELOVNIH MEST

POVEČANJE DODANE 
VREDNOSTI NA 
ZAPOSLENEGA POVEČANJE PRIHODKA

+ 800 % + 0 % + 1678 % 

Stanje 31.12.2019: 
45 zaposlenih

Stanje 31.12.2019: 
41737/zaposlenega

Stanje 31.12.2019: 
7,48 mio EUR prihodki

Podpora Sklada: 
 Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2008 (P2A), 
 Spodbude za nakup nove tehnolške opreme v letu 2009 in v letu 2013 (P4), 
 Vavčer za certifikate kakovosti. 
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  Pekarna Vitapek  

Borut Perkič s.p. 

 Kokica d.o.o. 

 Oljarna Kocbek d.o.o. 

 Prospeh d.o.o. 

 

 K-Norma d.o.o. 

 Mywater d.o.o. 

 Malinca d.o.o. 

 Mesarstvo  

Blatnik d.o.o.  
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  Pekarna Vitapek  

Borut Perkič s.p. 

 Kokica d.o.o. 

 Oljarna Kocbek d.o.o. 

 Prospeh d.o.o. 

 

 K-Norma d.o.o. 

 Mywater d.o.o. 

 Malinca d.o.o. 

 Mesarstvo  

Blatnik d.o.o.  

 

MALINCA d.o.o. 

F

l

http://www.malinca.si

Regija: SAVINJSKA; Občina: VELENJE

• Žensko start up podjetje,
• Spletna trgovina z zdravo prehrano in naravo 

kozmetiko,
• Portal z recepti in nasveti za zdravo življenje,
• Zaščitena blagovna znamka za več kot 250 

različnih naravnih prehranskih in kozmetičnih 
izdelkov,

• Prednost imajo izdelki slovenskega porekla in 
izdelki kontrolirane ekološke pridelave,

• Sodelovanje z različnimi kmetijami, proizvajalci 
in nutricionisti,

• Na prvem mestu je vedno kakovost živil in čim 
manjša predelava le-teh,

• Poslanstvo: izobraževanje in osveščanje ljudi o zdravem načinu življenja preko zdrave prehrane, 
športa, ekologije…

• Ideja Malince: sega v najstniška leta Nastje in seznanitve s prehrambeno piramido.

POVEČANJE 
DELOVNIH MEST

POVEČANJE DODANE 
VREDNOSTI NA 
ZAPOSLENEGA POVEČANJE PRIHODKA

+ 60 % + 66 % + 366 % 

Stanje 31.12.2019: 
6 zaposlenih

Stanje 31.12.2019: 
25.956/zaposlenega

Stanje 31.12.2019: 
1,53 mio EUR prihodki

Podpora Sklada: Konvertibilno posojilo za inovativna podjetja (SK75) v letu 2017.
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  Drugi Vid d.o.o.  

 Hopalai d.o.o.  

 Oprof d.o.o.  

 Kooperativa dame – 

socialno podjetje 
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NAPREDNE PANOGE - Storitveni sektor z družbenim učinkom
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  Drugi Vid d.o.o.  

 Hopalai d.o.o.  

 Oprof d.o.o.  

 Kooperativa dame – 

socialno podjetje 

 

KOOPERATIVA DAME – 
socialno podjetje
F

l

http://www.kooperativa-dame.si

Regija: PODRAVSKA; Občina: MARIBOR

• Ustanovitev 2014,
• Zadruga - socialno podjetje,
• Razvoj trajnostnega turizma in gostinstva,
• Poudarek na ohranjanju starih, tradicionalnih 

receptur s pridihom inovativnega načina izvedbe,
• Organizacija pogostitev oz. cateringov,
• Uporaba lokalne, sveže in ekološko pridelane 

hrane,
• Razvoj in priprava sladic,
• Posebna pozornost vegetarijancem in veganom, 
• Ponudba v gostilnici »Pri damah«,
• Zaposlovanje težje zaposlivih skupin oz. starejših. 

POVEČANJE 
DELOVNIH MEST

POVEČANJE DODANE 
VREDNOSTI NA 
ZAPOSLENEGA POVEČANJE PRIHODKA

+ 100 % + 28 % + 2268 % 

Stanje 31.12.2019: 
4 zaposlenih

Stanje 31.12.2019: 
18.604/zaposlenega

Stanje 31.12.2019: 
0,12 mio EUR prihodki

Podpora Sklada v 2015-2016:  
 Subvencija za zagon podjetja, 
 Klasični mikrokredit, 
 Mikrokredit za socialna podjetja.  

 



��������������������

��������
�	�����
��
�����������������

  Maestro amadeus d.o.o.  

 Ollo Audio d.o.o.  

 2Stars d.o.o.  

 Fastcast d.o.o.  

 Borgla d.o.o.  
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NAPREDNE PANOGE - Kultura in kreativne storitve/rešitve
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  Maestro amadeus d.o.o.  

 Ollo Audio d.o.o.  

 2Stars d.o.o.  

 Fastcast d.o.o.  

 Borgla d.o.o.  

 

OLLO AUDIO d.o.o. 

F

l

https://www.olloaudio.com/

Regija: GORIŠKA; Občina: NOVA GORICA

• Podjetje ustanovljeno v letu 2017
• S slušalkami znamke Ollo, ki so pred-

vsem namenjene snemanju in meša-
nju glasbe, je novogoriško podjetje 
Ollo Audio v zadnjem letu osvojilo 
številna zveneča imena svetovne 
glasbene industrije.

• Med kupci so producenti, ki delajo za 
U2, Rihanno, Beyonce, Lady Gaga, 
Radiohead in druge glasbene zvezde.

POVEČANJE 
DELOVNIH MEST

POVEČANJE DODANE 
VREDNOSTI NA 
ZAPOSLENEGA POVEČANJE PRIHODKA

+ 100 % + 77 % + 1471 %

Stanje 31.12.2019:
4 zaposlenih

Stanje 31.12.2019: 
37.768/zaposlenega

Stanje 31.12.2019: 
0,28 mio EUR prihodki

Podpora Sklada:  
 Subvencija za zagon podjetja v letu 2017 (P2), 
 Konvertibilno posojilo za zagon podjetja v letu 2019 (SK75). 
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  Borza terjatev d.o.o.  

  

 

Next d.o.o.
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OSTALE SKUPINE, KI JIH SPREMLJA SPS - Rast z zunanjimi investitorji
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  Borza terjatev d.o.o.  

  

 

Next d.o.o.

 

 

BORZA TERJATEV d.o.o. 

F

l

https://www.borzaterjatev.si/

Regija: OSREDNJESLOVENSKA; 

Občina: LJUBLJANA

• Scale up podjetje,
• Prepoznano kot zvezda v 

vzponu med fintech podjetji 
po lestvici Deloitte,

• Ponuja platformo, kjer na 
enostaven, hiter in transpa-
renten način izvedete posto-
pek prodaje terjatev,

• Platforma ponuja:
      • brezplačna registracija in 
odprtje BT trgovalnega računa
      • takojšna pridobitev 
ponudbe za odkup terjatev z enim klikom
      • 100 % online poslovanje - vsi posli se sklepajo v elektronski obliki
      • uporaba po potrebi - samo kadar res potrebujete likvidnost
      • možnost tihega odstopa terjatev - brez obveščanja vaših strank
      • polno financiranje terjatev - ne zgolj 70-80% nominalnega zneska
       • brez skritih stroškov in provizij - enostavni in transparentni stroški

POVEČANJE 
DELOVNIH MEST

POVEČANJE DODANE 
VREDNOSTI NA 
ZAPOSLENEGA POVEČANJE PRIHODKA

+ 400 % + 176 % + 7733 % 

Stanje 31.12.2019: 
10 zaposlenih

Stanje 31.12.2019: 
65.957/zaposlenega

Stanje 31.12.2019: 
1,93 mio EUR prihodki

Podpora Sklada v 2014: lastniški vložek Sklada v višini 200.000 EUR za ravzoj 
platforme.
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55
OSTALE SKUPINE, KI JIH SPREMLJA SPS - Družinsko podjetništvo
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�������   Florjančič tisk d.o.o.  

 

FLORJANČIČ TISK d.o.o. 

F

l

http://florjancic.si/

Regija: PODRAVSKA; 

Občina: MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

• Podjetje Florjančič tisk d.o.o. se od ustanovitve dalje 
razvija v uspešno in učinkovito tiskarno.

• Skladno z zahtevami slovenskega in predvsem 
evropskega trga, so v podjetju razvili  visoko raven 
organizacije, tehnologije, strojnega parka ter ubrali 
sodobne prodajne poti. 

• Florjančič tisk d.o.o. je po obsegu prihodkov in šte-
vilu zaposlenih, srednje velika tiskarna.

• S programom izdelave knjig, revij in komercialno  
grafiko, obvladujejo  del slovenskega tržišča, svoje 
usluge pa uspešno prodajajo  na evropskem trgu.

POVEČANJE 
DELOVNIH MEST

POVEČANJE DODANE 
VREDNOSTI NA 
ZAPOSLENEGA POVEČANJE PRIHODKA

+ 45 % + 0 % + 23 %

Stanje 31.12.2019:
74 zaposlenih

Stanje 31.12.2019: 
47475/zaposlenega

Stanje 31.12.2019: 
12,09 mio EUR prihodki

Podpora Sklada: Garancija za bančni kredit s subvencijo obrestne mere (P1) v letu 
2016.



S-K-U-P-A-J
SMO
MOČNEJŠI

KONTAKT IN LOKACIJA
Javni Sklad Republike Slovenije za podjetništvo

Skrajšano ime:
Slovenski podjetniški sklad

Sedež:
Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor

Telefon:
02 234 12 60

Fax.:
02 234 12 82

E-mail:
info@podjetniskisklad.si

Spletna stran: 
www.podjetniskisklad.si


