
 
 

S k l e p  o sofinanciranju  
 
 
V zadevi Javnega razpisa za spodbujanje povezovanja podjetij v grozde, za spodbujanje prijav podjetij na javne 
razpise za pridobivanje nepovratnih sredstev iz tujine in za spodbujanje usmerjenih programov podjetij 
pomembnih za razvoj mesta Ljubljane (Uradni list RS, št. 13/2006) se za sofinanciranje: 
 

I. 
 
IZBERE naslednje programe: 
 
Del – A - spodbujanje povezovanja podjetij v grozde 

Zap. 
št. Vlagatelj Program/Projekt 

Upravičeni 
stroški 
(SIT) 

Zahtevano 
sofinanciranje 

(SIT) 

Dodeljeno 
sofinanciranje 

(SIT) 

1. 

Boris Kononenko s.p. 
Cesta na Brdo 61, 

Ljubljana Jurčkova dežela, 1. faza 

 
 

10.294.200,00 5.044.158,00 4.857.958,00 

2. 

Athena svetovanje d.o.o. 
Tratnikova 44, 

Ljubljana Podjetniške duri, 1. faza  

 
 

5.044.055,00 2.471.587,00 1.900.051,00 
 
 

Del - B - spodbujanje prijav podjetij na javne razpise za pridobivanje nepovratnih sredstev iz tujine 

Zap. 
št. Vlagatelj Program/Projekt 

Upravičeni 
stroški  
(SIT) 

Zahtevano 
sofinanciranje 

(SIT) 

Dodeljeno  
sofinanciranje 

(SIT) 

3. 

IUS SOFTWARE d.o.o. 
Tivolska cesta 50, 

Ljubljana ePARTLEG 

 
 

2.017.400,00 2.000.000,00 2.000.000,00 

4. 

K.Sec. d.o.o. 
Pot na Hreše 5, 

Ljubljana CRIPCEX 

 
 

2.169.772,24 1.000.000,00 1.000.000,00   
 

 
II. 

 
ZAVRNE naslednje programe:  
 
Del – A - spodbujanje povezovanja podjetij v grozde 

Zap. 
št. Vlagatelj Program/Projekt 

Upravičeni 
stroški  
(SIT) 

Zahtevano 
sofinanciranje 

(SIT) 

Dodeljeno 
sofinanciranje  

(SIT) 

1. 

IskraMedical d.o.o. 
Stegne 23, 
Ljubljana 

Uveljavitev vakuumske 
terapije ter uvajanje 
kombiniranih terapij 11.749.000,00 3.669.610,00 0 

 
 

Del – B - - spodbujanje prijav podjetij na javne razpise za pridobivanje nepovratnih sredstev iz tujine 

Zap. 
št. Vlagatelj Program/Projekt 

Upravičeni 
stroški  
(SIT) 

Zahtevano 
sofinanciranje 

(SIT) 

Dodeljeno  
sofinanciranje 

(SIT) 

2. 

RR&CO. d.o.o. 
Dunajska  20, 

Ljubljana GENEPARK 

 
 

5.208.600,00 2.000.000,00 0 
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Ker sredstva po Javnem razpisu  za spodbujanje povezovanja podjetij v grozde, za spodbujanje prijav 
podjetij na javne razpise za pridobivanje nepovratnih sredstev iz tujine in za spodbujanje usmerjenih 
programov podjetij pomembnih za razvoj mesta Ljubljane (Ur. l. RS, št. 13/06 z dne 10.2.2006) niso 
bila v celoti porabljena bo v mesecu avgustu 2006 v Uradnem listu RS objavljen dodten Javni razpis  
za spodbujanje povezovanja podjetij v grozde in  za spodbujanje prijav podjetij na javne razpise za 
pridobivanje nepovratnih sredstev iz tujine v skupni višini 20.740.542,00 SIT. 


