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Številka:  303-2-0/2017/45 
Datum:   7. 2. 2018 

 
Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2017-2018  

 
Informativni seznam odobrenih vlog 

 
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije je v Uradnem 

listu št. 47/2017 z dne 1. 9. 2017 objavila Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v 

obdobju 2017-2018. 

Javni razpis sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 

Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo javnega razpisa, so znašala največ 2.500.000,00 EUR, od tega 

za: 

 Vzhodno kohezijsko regijo: 1.700.000,00 EUR, 

 Zahodno kohezijsko regijo: 800.000,00 EUR. 

Sredstva niso prenosljiva med kohezijskima regijama.  

Prejeli smo 298 vlog, od katerih se za sofinanciranje odobri 97 vlog, ki dosegajo ali presegajo prag števila 60 točk, višina 
razpoložljivih sredstev pa zadošča za njihovo sofinanciranje, od tega 69 vlog v vzhodni kohezijski regiji ter 28 vlog v zahodni 
kohezijski regiji. Preostalih 80 vlog, ki prag 60 točk dosega ali presega, vendar razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za njihovo 
sofinanciranje, se zavrne. Zavrne se tudi 61 vlog, ki praga 60 točk ne dosega in 43 vlog, ki ne izpolnjuje razpisnih pogojev. 17 
formalno nepopolnih vlog, se zavrže. 
 
Glede na razvrstitev prijavitelja in višino razpoložljivih razpisanih sredstev ter določil javnega razpisa, izbrani prijavitelji prejmejo 

sredstva v skupni višini 2.492.365,54 EUR. 

Ker so sredstva v okviru prvega odpiranja porabljena v celoti, drugo odpiranje, za vloge prispele do 1. 3. 2018, ne bo izvedeno. 

Informativni seznam odobrenih vlog je naslednji: 

 
1. Vzhodna kohezijska regija: 

 

Zap. 

št. 

Evidenčna številka 

vloge 
Upravičenec Naziv operacije 

Znesek javnih virov 

financiranja operacije 

(EUR)  

1 303-2-25/2017/1 ALUMAT proizvodnja, storitve, marketing, 

inžinering ter trgovina d.o.o. 

Razvoj spletne strani in trgovine ter nadgradnja e-

poslovanja v podjetju Alumat d.o.o. 29.400,00 

2 303-2-46/2017/1 SELTRON družba za proizvodnjo, trgovino 

in posredništvo d.o.o. 

SELTRON E-POSLOVANJE na tujih trgih 

30.000,00 

3 303-2-72/2017/1 APLAST proizvodnja in trgovina d.o.o. Digitalna preobrazba podjetja APLAST (DPA) 30.000,00 

4 303-2-205/2017/1 REM montaža in kleparstvo d.o.o. vzpostavitev in nadgradnja elektronskega 

poslovanja v podjetju REM d.o.o. 17.820,60 

5 303-2-199/2017/1 ZUPAN podjetje za proizvodnjo, trgovino in 

storitve d.o.o. 

Internacionalizacija skozi elektronsko poslovanje 

27.370,00 

6 303-2-226/2017/1 ELGOLINE proizvodno podjetje d.o.o. E-poslovanje Elgoline za širitev na nove trge 22.610,00 

7 303-2-59/2017/1 SIP strojna industrija, d.d., Šempeter v 

Savinjski dolini 

E-poslovanje SIP 

30.000,00 

8 303-2-71/2017/1 ANTON BLAJ, proizvodnja, trgovina in 

storitve d.o.o. 

Uvedba e-Poslovanja v podjetju Blaj d.o.o. 

30.000,00 
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Upravičenec Naziv operacije 

Znesek javnih virov 

financiranja operacije 
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9 303-2-128/2017/1 EHO Elektrika, hladilništvo, 

ogrevanje d.o.o. 

Nadgradnja elektronskega poslovanja EHO d.o.o. 

29.903,50 

10 303-2-180/2017/1 TURNA proizvodnja in trgovina d.o.o. Turna elektronsko poslovanje 30.000,00 

11 303-2-232/2017/1 SOHA podjetje za proizvodnjo, trgovino in 

storitve d.o.o. 

Razvoj spletne strani in trgovine ter nadgradnja e-

poslovanja v podjetju Soha d.o.o. 29.400,00 

12 303-2-287/2017/1 RIKO HIŠE proizvodnja in trženje d.o.o. Digitalizacija poslovanja na tujem trgu v podjetju 

Riko Hiše d.o.o.  22.840,55 

13 303-2-241/2017/1 ALPOD podjetje za trgovino in inženiring 

d.o.o. 

Nadgradnja e-poslovanja v podjetju Alpod 2017/18 

30.000,00 

14 303-2-270/2017/1 OGRAJE KOČEVAR, proizvodnja, montaža 

ograj in drugih kovinskih izdelkov, d.o.o. 

Vzpostavitev in nadgradnja elektronskega 

poslovanja za tuje trge z novo spletno prodajo  30.000,00 

15 303-2-282/2017/1 DOORSON podjetje za razvoj, inženiring, 

proizvodnjo in prodajo avtomatskih 

sistemov d.o.o. 

E-poslovanje in digitalizacija marketinga za tuje 

trge 

30.000,00 

16 303-2-283/2017/1 AGIS TECHNOLOGIES, podjetje za 

proizvodnjo in storitve, d.d. 

Vzpostavitev digitalne platforme za dvig 

konkurenčnosti podjetja 30.000,00 

17 303-2-15/2017/1 IZOELEKTRO proizvodnja in trgovina d.o.o. Sodobno e-poslovanje v podjetju Izoelektro 21.462,00 

18 303-2-39/2017/1 DAFRA KONTAKT TEHNOLOGIJA, 

razvojno proizvodni inženiring, d.o.o. 

Digitalizacija Dafra 2017 - 2018 

24.971,63 

19 303-2-122/2017/1 KND, trgovina, posredništvo in inštalacije, 

d.o.o. 

Izdelava spletne strani in trgovine ter e.poslovanja 

v podjetju d.o.o. 29.400,00 

20 303-2-149/2017/1 VOBO trgovsko in storitveno podjetje d.o.o. vzpostavitev elektronske izmenjave, vmesnikov in 

varnih povezav med partnerji 13.629,14 

21 303-2-160/2017/1 REAL SECURITY svetovanje, storitve, 

inženiring d.o.o. 

Postavitev večjezične korporativno-prodajne strani 

z vključenimi info-prodajnimi video vsebinami 28.000,00 

22 303-2-273/2017/1 I.H.S. industrijski manipulacijski sistemi 

Krško d.o.o. 

Nadgradnja elektronskega poslovanja in krepitev 

digitalizacije marketinga in spletne strani za tuje 

trge 16.026,33 

23 303-2-120/2017/1 ROTO Slovenija, podjetje za predelavo in 

trženje d.o.o. 

100% samooskrba in recikliranje vode v pametnih 

domovih 29.050,00 

24 303-2-279/2017/1 MEDIAS KREATIV, bistvo komuniciranja, 

d.o.o. 

Digitalizacija trajnostnega marketinga  

29.960,00 

25 303-2-294/2017/1 ARBIS, družba za mednarodno kooperacijo 

na področju energetsko učinkovitih 

tehnologij, trgovina, zastopanje in druge 

storitve, d.o.o. 

Vzpostavitev celovitega spletnega sistema prodaje 

do distributerjev in končnih kupcev  

13.874,00 

26 303-2-5/2017/1 POMURSKE MLEKARNE d.d. Digitalizacija družbe Pomurske mlekarne d.d. 30.000,00 

27 303-2-33/2017/1 ROGAČ proizvodnja, trgovina in storitve 

d.o.o. 

e-Rogac - povezljivost in poslovanje 

28.770,00 

28 303-2-126/2017/1 ESOTECH, družba za razvoj in izvajanje 

ekoloških in energetskih projektov, d.d. 

Povečanje mednarodne konkurenčnosti poslovanja 

ESOTECH d.d. z vzpostavitvijo in nadgradnjo 

elektronskega poslovanja s tujimi trgi in sicer: 

elektronska  izmenjava med partnerji, spletne 

strani za tuje trge ter produktivno-prodajni video. 29.985,76 

29 303-2-11/2017/2 Moda MI & LAN d.o.o. Povečanje konkurenčne prednosti na tujih trgih z 

digitalizacijo poslovanja v podjetju Moda Mi&Lan 29.750,00 
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30 303-2-1/2017/1 Abelium d.o.o., raziskave in razvoj Demonstracijski projekt elektronskega 

posredovanja pri nakupu vrednostnih žetonov na 

Evropskih trgih 29.838,20 

31 303-2-10/2017/1 MEDICOP - specialna oprema d.o.o. Digitalizacija poslovanja s tujimi kupci - Prehod na 

B2B, prenova WEB portala in posodobitev 

proizvodnje - MEDICOP D.O.O. MURSKA 

SOBOTA  29.692,60 

32 303-2-93/2017/1 PROHIT, podjetniško, poslovno svetovanje 

in druge storitve, d.o.o. 

Digitalna transformacija v podjetju Prohit d.o.o. 

17.103,62 

33 303-2-278/2017/1 TIKO PRO, podjetniško svetovanje d.o.o. E-poslovanje in digitalizacija marketinga za tuje 

trge 30.000,00 

34 303-2-280/2017/1 Galerija okusov, kulinarični turizem in 

storitve, d.o.o. 

Digitalna restavracija Galerija okusov  

19.040,00 

35 303-2-36/2017/1 CERJAK, PROIZVODNJA IN STORITVE 

d.o.o. 

Nadgradnja elektronskega poslovanja za krepitev 

izvoznih kompetenc podjetja Cerjak d.o.o. 5.243,00 

36 303-2-42/2017/1 FOKUS TECH napredne tehnologije d.o.o. Posodobitev e-poslovanja (PEP) 5.040,00 

37 303-2-34/2017/1 PLANA S proizvodnja in prodaja d.o.o. Informacijski sistem za vodenje skladišč iPLUS 

WMS in elektronsko izmenjavo podatkov 30.000,00 

38 303-2-56/2017/1 ANDREJC nizke gradnje, urejanje okolja 

d.o.o. 

Nadgradnja e-poslovanja Andrejc 

30.000,00 

39 303-2-110/2017/1 LEK VETERINA d.o.o. Povečanje konkurenčne prednosti na tujih trgih z 

digitalizacijo poslovanja v podjetju Lek Veterina 

d.o.o. 25.550,00 

40 303-2-111/2017/1 BOELI ORODJARNA, podjetje za 

raziskave, razvoj in proizvodnjo, d.o.o. 

ProFlow - celovito upravljanje proizvodnega 

procesa 29.750,00 

41 303-2-158/2017/1 NORKA GUMITEHNIČNI IZDELKI, 

proizvodnja, gradbeništvo, trgovina, storitve 

d.o.o. 

Vzpostavitev elektronskega poslovanja v podjetju 

NORKA GT d.o.o. 

18.599,00 

42 303-2-167/2017/1 CompEdu, računalniško izobraževanje in 

svetovanje, d.o.o. 

Vzpostavitev elektronskega poslovanja za 

CompEdu d.o.o. z namenom širitve poslovanja na 

tujih trgih 30.000,00 

43 303-2-234/2017/1 SOFTTRADE računalniški inženiring d.o.o. Povečanje mednarodne konkurenčnosti podjetja 

Softtrade d.o.o. 30.000,00 

44 303-2-261/2017/1 KEKO - VARICON družba za proizvodnjo in 

razvoj elektronskih komponent, d.o.o., 

Žužemberk 

Podkrepitve e-poslovanja podjetja (PEP) 

29.400,00 

45 303-2-290/2017/1 ISKRA PIO proizvodnja industrijske 

opreme, Šentjernej d.o.o 

Nadgradnja elektronskega poslovanja Iskra Pio z 

namenom povečanja izvoza v tujino  27.251,04 

46 303-2-23/2017/1 ORODJARNA IMENŠEK, družba za 

proizvodnjo, storitve in trgovino, d. o. o. 

Vzpostavitev B2B elektronskega poslovanja za tuji 

trg v podjetju Orodjarna Imenšek 10.038,00 

47 303-2-44/2017/1 ATRIUM-NOVI INTERIERI, Podjetje za 

proizvodnjo, storitve in trgovino d.o.o. 

Izdelava marketinškega in prodajnega orodja za 

globalni trg 21.000,00 

48 303-2-113/2017/1 HOSEKRA proizvodnja, gradbeništvo, 

trgovina, posredništvo, projektiranje in 

druge storitve ter izdelava in montaža 

strešne kritine d.o.o. 

Elektronska nadgradnja poslovanja za destinacije 

BIGBERRY 

29.789,90 
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49 303-2-123/2017/1 ECOTIP - podjetje za proizvodnjo, trgovino 

in storitve, d.o.o. 

ECOTIP E-OSLOVANJE 

20.748,00 

50 303-2-169/2017/1 METALNA SENOVO strojegradnja, 

konstrukcije, montaža d.o.o. 

Vzpostavitev ali nadgradnja elektronskega 

poslovanja 2017 - 2018 29.925,00 

51 303-2-212/2017/1 KOOP TRGOVINA trgovina in posredništvo 

d.o.o. 

Implementacija inovativnih pristopov in praks na 

področju elektronskega poslovanja  17.203,90 

52 303-2-244/2017/1 VULKANIZERSTVO, SERVIS, TRGOVINA 

IN AVTOPRALNICA - FURLAN MELITA, 

S.P. 

Celovita nadgradnja elektronskega poslovanja v 

Vulkanizerstvu Furlan 

25.497,50 

53 303-2-29/2017/1 SKI & SEA mednarodna trgovina in storitve, 

d.o.o. 

Digitalizacija prodaje Ski and Sea 

19.600,00 

54 303-2-98/2017/1 TIP INŽENIRING, svetovanje in inženiring, 

d.o.o. 

Elektronsko poslovanje TIP inženiring  

12.600,00 

55 303-2-99/2017/1 RENOVA REAL podjetje za 

nepremičninsko svetovanje d.o.o. 

Nadgradnja elektronskega poslovanja podjetja 

Renova real 12.985,00 

56 303-2-136/2017/1 RACE KOGO razvojni center koroškega 

gospodarstva d.o.o. 

Digitalni sistem za zeleno, leseno gradnjo 

17.080,00 

57 303-2-227/2017/1 BIOTOPIC raziskave, razvoj, 

izobraževanje, zastopanje, svetovanje, 

posredovanje, storitve, organiziranje 

proizvodnje, trgovina,zdravstvena dejavnost 

d.o.o. 

Vzpostavitev spletne trgovine Biotopic na tujih trgih 

18.410,00 

58 303-2-248/2017/1 PVC NAGODE, proizvodnja in trgovina, 

d.o.o. 

Nadgradnja e-poslovanja v podjetju PVC Nagode 

d.o.o. v 2017 - 2018 30.000,00 

59 303-2-2/2017/1 SUNESIS, inovativne tehnologije in 

storitve,d.o.o. 

Vzpostavitev in nadgradnja elektronskega 

poslovanja platforme Kumuluz 30.000,00 

60 303-2-27/2017/1 ELPAS INTERNATIONAL, proizvodnja, 

trgovina in informiranje d.o.o. 

ELPAS on - line 

8.610,00 

61 303-2-100/2017/1 EUDOM, družba za energetsko svetovanje, 

d.o.o., socialno podjetje 

Integralni digitalni sistem za energetsko upravljanje 

stavb 16.800,00 

62 303-2-142/2017/1 TERMO SHOP d.o.o., trgovina in inženiring 

za toplotno in hladilno tehniko 

Termo Shop E-POSLOVANJE 2017-2018 

30.000,00 

63 303-2-203/2017/1 CHIPOLO, Raziskave in razvoj na področju 

elektronike, d.o.o. 

Prilagoditev spletne strani chipolo.net in trgovine 

na evropsko tržišče 29.491,00 

64 303-2-24/2017/1 LETRAL proizvodna, storitvena in trgovska 

družba d.o.o. 

Izdelava spletne strani in trgovine ter e-poslovanja 

v podjetju Letral d.o.o.  21.000,00 

65 303-2-26/2017/1 IZDELOVANJE IN POPRAVILO 

GLASBENIH INSTRUMENTOV ANTON 

ŠKRABL s.p. 

Digitalizacija ACCENT 2017 - 2018 

26.950,00 

66 303-2-178/2017/1 RESPED LOGISTIKA d.o.o. uvedba integriranega sistema elektronske 

izmenjave podatkov s krepitvijo kompetenc 

zaposlenih in izdelava spletne strani za tuje trge. 27.405,00 

67 303-2-281/2017/1 POTENCA, trgovina, posredništvo in druge 

storitve, d.o.o. 

Digitalizirana mednarodna logistika podjetja 

POTENCA 30.000,00 

68 303-2-63/2017/1 Computer planet, računalniško svetovanje 

in prodaja računalniške opreme, Karmen 

Fijavž Lesjak s.p. 

Vzpostavitev platforme "Smart event" v prodajno 

aplikacijo 

18.550,00 
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69 303-2-117/2017/1 Turizem, Živa Vincetič s.p. WeLOVESlovenia International 30.000,00 

 SKUPAJ 1.694.414,27 

 
 

2. Zahodna kohezijska regija: 
 

Zap. 

št. 

Evidenčna številka 

vloge 
Upravičenec Naziv operacije 

Znesek javnih virov 

financiranja operacije 

(EUR)  

1 303-2-62/2017/1 KANDEX proizvodno trgovsko podjetje 

d.o.o. 

Nadgradnja e-poslovanja v podjetju KANDEX 

30.000,00 

2 303-2-86/2017/1 CONTROLMATIK ABW družba za 

proizvodnjo, trgovino in storitve, Domžale, 

d.o.o. 

Nadgradnja elektronskega poslovanja v podjetju 

CONTROLMATIK ABW, Domžale, d.o.o. 

29.995,00 

3 303-2-168/2017/1 EKWB, podjetje za razvoj in proizvodnjo 

izdelkov za vodno hlajenje računalnikov 

d.o.o. 

Nadgradnja e-poslovanja podjetja EKWB na tujih 

trgih 

30.000,00 

4 303-2-274/2017/1 MAGNETI LJUBLJANA Podjetje za 

proizvodnjo magnetnih materialov, d.d. 

Nadgradnja elektronskega poslovanja v podjetju s 

pomočjo zunanjih izvajalcev  30.000,00 

5 303-2-219/2017/1 NEVRON e-rešitve d.o.o. Projekt digitalnega trženja Nevron IPTV produktov 

2017 - 2018 26.600,00 

6 303-2-259/2017/1 KOPIT, proizvodnja, inženiring, trgovina, 

d.o.o. 

E-poslovanje Kopit 

29.750,00 

7 303-2-37/2017/1 EPILOG proizvodnja, trgovina in storitve 

d.o.o. 

Kreativno digitalni 4. 0: Nadgradnja in vzpostavitev 

novih komunikacijskih kanalov za uspešno 

digitalno trženje 27.874,00 

8 303-2-186/2017/1 NEKTAR NATURA, proizvodnja pijač, 

d.o.o. 

E-poslovanje NN: priprava ter prenova digitalnih 

vsebin in prodajnih kanalov z usposabljanjem  30.000,00 

9 303-2-190/2017/1 NEPTUN DIGITAL, raziskovanje in 

eksperimentalni razvoj na področju 

tehnologije d.o.o. 

ND ePoslovanje 

29.995,00 

10 303-2-251/2017/1 MELODIA CAFFE proizvodnja kave d.o.o. E-poslovanja v podjetju Melodia Caffe 30.000,00 

11 303-2-260/2017/1 ARAHNE računalniški inženiring d.o.o. Arahne digitalni interaktivni večjezični dizajn  18.445,00 

12 303-2-82/2017/1 DUOL inženiring d.o.o. Vzpostavitev in nadgradnja elektronskega 

poslovanja v podjetju DUOL  29.995,00 

13 303-2-58/2017/1 GROLES predelava lesa, d.o.o. E-posodobitev GROLES 30.000,00 

14 303-2-139/2017/1 LIPRO d.o.o. transportne linije in fleksibilne 

konstrukcije v avtomatizaciji 

vzpostavitev in nadgradnja elektronskega 

poslovanja 2017 - 2018 29.925,00 

15 303-2-198/2017/1 Magnet design, arhitekturno projektiranje, 

d.o.o. 

Novi poslovni modeli s stalnim načrtovanjem novih 

uporabniških vrednosti pohištva 29.750,00 

16 303-2-243/2017/1 IOLAR informatika v besedi, d.o.o. Izvedba avtomatske elektronske izmenjave 

podatkov, posodobitev spletne strani in kompetenc 30.000,00 

17 303-2-285/2017/1 OPTIPRINT, storitve in svetovanje, d.o.o. Digitalizacija Optiprintovega poslovnega modela in 

poslovih procesov  30.000,00 
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18 303-2-55/2017/1 ITELIS družba za svetovanje in 

informacijski inženiring d.o.o. 

E-posodobitev Itelis 

30.000,00 

19 303-2-85/2017/1 POPOLNA POSTAVA, storitve za 

preobrazbo, d.o.o. 

Nadgradnja elektronskega poslovanja v podjetju 

POPOLNA POSTAVA d.o.o. 29.995,00 

20 303-2-170/2017/1 SETCCE, družba za e-poslovanje, d.o.o. Vzpostavitev digitalne platforme za prodor na tuje 

trge 29.589,00 

21 303-2-183/2017/1 Idejanet d.o.o., spletne storitve in marketing Vzpostavitev in internacionalizacija spletne 

trgovine in spletnega mesta z naravnimi 

prehranskimi dopolnili za mednarodne trge 29.995,00 

22 303-2-57/2017/1 ID SHOP, družba za proizvodnjo, trgovino 

in svetovanje d.o.o. 

Nadgradnja e-poslovanja ID shop 

30.000,00 

23 303-2-61/2017/1 FISTI, trgovska družba, d.o.o. E-poslovanje FISTI 30.000,00 

24 303-2-250/2017/1 INDATA podjetje za industrijsko 

avtomatizacijo, d.o.o., Ljubljana, Povšetova 
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Nadgradnja e-poslovanja INDATA 

30.000,00 

25 303-2-80/2017/1 INFINITUS, digitalno video komuniciranje, 

d.o.o. 

Nadgradnja e-poslovanja v podjetju Infinitus 

2017/18 30.000,00 

26 303-2-262/2017/1 FAMM COMMERCE, trgovina in storitve 

d.o.o. 

Nadgradnja elektronskega poslovanja s pomočjo 

zunanjih izvajalcev 12.425,00 

27 303-2-189/2017/1 CONTREX, proizvodnja, trgovina, d.o.o. Vzpostavitev ali nadgradnja elektronskega 

poslovanja v obdobju 2017 - 2018 29.890,00 

28 303-2-258/2017/1 SOPI, družba za razvoj, proizvodnjo in 

prodajo plastične embalaže d.o.o. 

Digitalizacija SOPI 2017 - 2018 

23.728,27 

 SKUPAJ 797.951,27 

 
 


