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Na podlagi Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04), Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči 
za pospeševanje razvoja malega gospodarstva (Uradni list RS, št. 15/04, 17/05 in 11/06), Pravilnika o postopkih za 
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 13/06), Mnenja o priglasitvi »de minimis« pomoči za 
pospeševanje razvoja podjetništva v MOL (št. M001-5874025-2007), Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 
26/01, 28/01 in 42/07), smiselne uporabe določil Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno 
prečiščeno besedilo in 105/06 – ZUS-1) in po pooblastilu Župana Mestne občine Ljubljana št. 024-37/06-18, z dne 
29.03.2007, izdajam v zadevi Javnega razpisa za spodbujanje povezovanja podjetij v grozde in za spodbujanje prijav 
podjetij na javne razpise za pridobivanje nepovratnih sredstev iz tujine (Uradni list RS, št. 31/07) naslednji 
 
 

S K L E P  
o sofinanciranju  

 
 
V zadevi Javnega razpisa za spodbujanje povezovanja podjetij v grozde in za spodbujanje prijav podjetij na 
javne razpise za pridobivanje nepovratnih sredstev iz tujine (Uradni list RS, št. 31/07) se za sofinanciranje: 
 

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

Zap. 
št. Vlagatelj Program/Projekt 

Upravičeni 
stroški  
(EUR) 

Zahtevano 
sofinanciranje 

(EUR) 

Dodeljeno 
sofinanciranje 

(EUR) 

1. DATALAB d.o.o. 
Pantheon ekosistem (tehnološka 

platforma) 
 

22.270,00 8.000,00 8.000,00 
2. MEDIATEL d.o.o. Grozd MI 76.948,77 37.704,90 16.384,32 

3. 
DECOMA d.o.o. 

Grozd za podporo pri razvoju, 
pripravi in izvedbi gradbenih 

projektov 

 
 

37.950,00 18.595,50 16.384,32 
 
 

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

Zap. 
št. Vlagatelj Program/Projekt 

Upravičeni 
stroški  
(EUR) 

Zahtevano 
sofinanciranje 

(EUR) 

Dodeljeno  
sofinanciranje 

(EUR) 
4. IPMIT d.o.o. EUCLIT DARE 10.944,61  8.000,00 3.019,59 
5. ALIANTA d.o.o. IN-VITE 6.520,05 6.520,05 3.131,42  
6. XLAB d.o.o. COMEIN 6.589,21 4.000,00 3.094,14 
7. RR&CO d.o.o. UPTIE 5.067,00 4.000,00 2.907,75 
8. RR&CO d.o.o. BALKANTROUT 9.024,00 8.000,00 2.907,75 
9. SETCCE PERSIST 14.389,00 4.000,00 2.833,19 

10. SETCCE EN-PASSANT 14.270,00 4.000,00 3.205,98 

11. 
ECO CONSULTING 

d.o.o. ENERGY TROPHY+ 
 

56.358,00 4.000,00 2.907,75 
12. ALPINEON d.o.o. ROBOSERVER 4.076,23 4.000,00 3.019,59 
13. ALIANTA d.o.o. INN-DRIVE 6.265,76 4.000,00 2.907,75 
14. ALPINEON d.o.o. ATRON 4.133,50 4.000,00 3.019,59 

15. 
MODRE TEHNOLOGIJE 

d.o.o. CriSES 
 

5.815,04 4.000,00 3.280,54 
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16. XLAB d.o.o. COMPOSER 17.783,00 8.000,00 3.094,14 
17. OKS-Olimp d.o.o. @LIMP  8.644,30 8.000,00 2.684,08 
18. TAX-FIN-LEX d.o.o. @TFL 4.378,80 8.000,00 3.355,10 

 
 

II. 
 

ZAVRNE naslednje programe:  
 

Del – A - spodbujanje povezovanja podjetij v grozde 

Zap. 
št. Vlagatelj Program/Projekt 

Upravičeni 
stroški  
(EUR) 

Zahtevano 
sofinanciranje 

(EUR) 

Dodeljeno 
sofinanciranje  

(EUR) 

1. 
ISKRA MEDICAL 

d.o.o. 
Mednarodna višja šola za 
medicinsko kozmetologijo 

 
40.776,80 19.980,00 0 

2. PRIVAT d.o.o. Ljubljana se predstavi 30.605,00 14.996,45 0 
 
 

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

Zap. 
št. Vlagatelj Program/Projekt 

Upravičeni 
stroški  
(EUR) 

Zahtevano 
sofinanciranje 

(EUR) 

Dodeljeno  
sofinanciranje 

(EUR) 
3. ZOOTFLY d.o.o. IMPERGAME 5.947,56 4.000,00 0 

4. 
LIČER SOLUTIONS 

d.o.o. Razvoj sistema ArDO 
 

14.208,00 8.000,00 0 
 

 
III. 

 
Pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji. 
 

 
O b r a z l o ž i t e v : 

 
Na Javni razpis za spodbujanje povezovanja podjetij v grozde in za spodbujanje prijav podjetij na javne razpise 
za pridobivanje nepovratnih sredstev iz tujine (Uradni list RS, št. 31/07, v nadaljevanju: javni razpis) je prispelo 
dvaindvajset (22) pravočasno oddanih vlog, od tega je bilo devetnajst (19) popolnih vlog in tri (3) nepopolne. 
Vlagatelji, ki so oddali nepopolne vloge, so bil v skladu s 222. členom Pravilnika o postopkih za izvrševanje 
proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 13/06; v nadaljevanju: pravilnik) pisno pozvani k dopolnitvi 
vloge. Vse vloge so bile v predpisanem roku dopolnjene in so se pri vsebinskem pregledu obravnavale kot 
popolne. 
 
V postopku priprave vlog za obravnavo je bilo ugotovljeno, da so bile vloge iz I. in II. točke izreka tega sklepa 
popolne in pravočasne (v nadaljevanju: popolne vloge). V skladu s 223. členom pravilnika je popolne vloge 
obravnavala komisija za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje programov in/ali projektov MOL v letu 2007 
in/ali od leta 2007 do leta 2009 s področja podjetništva (v nadaljevanju: komisija). 
 
Komisija je popolne vloge ocenila na podlagi ugotavljanja pogojev za kandidiranje na razpisu ter izpolnjevanja 
meril oziroma kriterijev, določenih v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji. 
 
Komisija je po obravnavi vseh popolnih vlog ter na podlagi ugotovitev o izpolnjevanju pogojev in meril 
oz. kriterijev pripravila predlog sprejetih programov v sofinanciranje ter predlog višine odobrenih 
sredstev, na podlagi katerega je odločeno kot izhaja iz I. točke izreka tega sklepa, in sicer z naslednjimi 
ugotovitvami: 
 
Prijava projekta Pantheon ekosistem (Tehnološka platforma) vlagatelja DataLab d.o.o., Koprska 92, Ljubljana 
se sprejme v sofinanciranje, ker je vloga pri ocenjevanju dosegla 78 točk od minimalno potrebnih 56 točk in je 
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pri vsakem kriteriju posebej dosegla več kot je minimalno potrebno število točk (A del razpisa – povezovanje 
podjetij v grozde). 
 
Prijava projekta Grozd MI vlagatelja MEDIAtel d.o.o., Tržaška cesta 126, Ljubljana se sprejme v 
sofinanciranje, ker je vloga pri ocenjevanju dosegla 84 točk od minimalno potrebnih 56 točk in je pri vsakem 
kriteriju posebej dosegla več kot je minimalno potrebno število točk (A del razpisa – povezovanje podjetij v 
grozde).  
 
Prijava projekta Grozd za podporo pri razvoju, pripravi in izvedbi gradbenih projektov vlagatelja Decoma 
d.o.o., Beethovnova 14, Ljubljana se sprejme v sofinanciranje, ker je vloga pri ocenjevanju dosegla 84 točk od 
minimalno potrebnih 56 točk in je pri vsakem kriteriju posebej dosegla več kot je minimalno potrebno število 
točk (A del razpisa – povezovanje podjetij v grozde).  
 
Prijava projekta EUCLIT DARE vlagatelja IPMIT d.o.o., Kotnikova 30, Ljubljana se sprejme v 
sofinanciranje, ker je vloga pri ocenjevanju dosegla 81 točk od minimalno potrebnih 72 točk (B del razpisa). 
Podjetje IPMIT d.o.o. je pri mednarodnem projektu EUCLIT DARE koordinator. 
 
Prijava projekta IN-VITE vlagatelja ALIANTA d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 5, Ljubljana se sprejme v 
sofinanciranje, ker je vloga pri ocenjevanju dosegla 84 točk od minimalno potrebnih 72 točk (B del razpisa). 
Podjetje Alianta d.o.o. je pri mednarodnem projektu koordinator projekta. 
 
Prijava projekta COMEIN vlagatelja XLAB d.o.o., Teslova 30, Ljubljana se sprejme v sofinanciranje, ker je 
vloga pri ocenjevanju dosegla 83 točk od minimalno potrebnih 72 točk (B del razpisa). Podjetje XLAB d.o.o. je 
pri mednarodnem projektu partner. 
 
Prijava projekta UPTIE vlagatelja RR&CO d.o.o., Dunajska c. 20, Ljubljana se sprejme v sofinanciranje, ker 
je vloga pri ocenjevanju dosegla 78 točk od minimalno potrebnih 72 točk (B del razpisa). Podjetje RR&CO 
d.o.o. je pri mednarodnem projektu kooridnator. 
 
Prijava projekta BALKANTROUT vlagatelja RR&CO d.o.o., Dunajska c. 20, Ljubljana se sprejme v 
sofinanciranje, ker je vloga pri ocenjevanju dosegla 78 točk od minimalno potrebnih 72 točk (B del razpisa). 
Podjetje RR&CO d.o.o. je pri mednarodnem projektu partner. 
 
Prijava projekta PERSIST vlagatelja SETCCE, Jamova c. 39, Ljubljana se sprejme v sofinanciranje, ker je 
vloga pri ocenjevanju dosegla 76 točk od minimalno potrebnih 72 točk (B del razpisa). Zasebni zavod SETCCE 
je pri mednarodnem projektu partner. 
 
Prijava projekta EN-PASSANT vlagatelja SETCCE, Jamova c. 39, Ljubljana se sprejme v sofinanciranje, ker 
je vloga pri ocenjevanju dosegla 86 točk od minimalno potrebnih 72 točk (B del razpisa). Zasebni zavod 
SETCCE je pri mednarodnem projektu partner. 
 
Prijava projekta ENERGY TROPHY+ vlagatelja ECO CONSULTING d.o.o., Tesovnikova ul. 21, Ljubljana 
se sprejme v sofinanciranje, ker je vloga pri ocenjevanju dosegla 78 točk od minimalno potrebnih 72 točk (B del 
razpisa). Podjetje ECO SONSULTING d.o.o. je pri mednarodnem projektu partner. 
 
Prijava projekta ROBOSERVER vlagatelja ALPINEON d.o.o., Ulica Iga Grudna 15, Ljubljana se sprejme v 
sofinanciranje, ker je vloga pri ocenjevanju dosegla 81 točk od minimalno potrebnih 72 točk (B del razpisa). 
Podjetje ALPINEON d.o.o. je pri mednarodnem projektu parnter. 
 
Prijava projekta INN-DRIVE vlagatelja ALIANTA d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 5, Ljubljana se sprejme 
v sofinanciranje, ker je vloga pri ocenjevanju dosegla 78 točk od minimalno potrebnih 72 točk (B del razpisa). 
Podjetje Alianta d.o.o. je pri mednarodnem projektu partner. 
 
Prijava projekta ATRON vlagatelja ALPINEON d.o.o., Ulica Iga Grudna 15, Ljubljana se sprejme v 
sofinanciranje, ker je vloga pri ocenjevanju dosegla 81 točk od minimalno potrebnih 72 točk (B del razpisa). 
Podjetje ALPINEON d.o.o. je pri mednarodnem projektu parnter. 
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Prijava projekta CriSES vlagatelja MODRE TEHNOLOGIJE d.o.o., Jarška cesta 10a Ljubljana se sprejme 
v sofinanciranje, ker je vloga pri ocenjevanju dosegla 88 točk od minimalno potrebnih 72 točk (B del razpisa). 
Podjetje MODRE TEHNOLOGIJE d.o.o. je pri mednarodnem projektu partner. 
 
Prijava projekta Composer vlagatelja XLAB d.o.o., Teslova 30, Ljubljana se sprejme v sofinanciranje, ker je 
vloga pri ocenjevanju dosegla 83 točk od minimalno potrebnih 72 točk (B del razpisa). Podjetje XLAB d.o.o. je 
pri mednarodnem projektu partner. 
 
Prijava projekta @limp vlagatelja OKS-Olimp d.o.o., Celovška cesta 25, Ljubljana se sprejme v 
sofinanciranje, ker je vloga pri ocenjevanju dosegla 72 točk od minimalno potrebnih 72 točk (B del razpisa). 
Podjetje OKS-OLIMP d.o.o. je pri mednarodnem projektu koordinator. 
 
Prijava projekta @TFL vlagatelja TAX-FIN-LEX d.o.o., Dunajska cesta 20, Ljubljana se sprejme v 
sofinanciranje, ker je vloga pri ocenjevanju dosegla 90 točk od minimalno potrebnih 72 točk (B del razpisa). 
Podjetje TAX-FIN-LEX d.o.o. je pri mednarodnem projektu koordinator. 
 
Višina razpisanih sredstev po tem javnem razpisu je 86.137,00 €, zahtevano financiranje vseh odobrenih vlog pa 
znaša 156.687,95 €, kar pomeni, da za 70.550,97 € presega po tem javnem razpisu razpisanih sredstev. Od 
zahtevanega financiranja vlagateljev odpade 74.167,90 € (47,33 %) na del A javnega razpisa (povezovanje 
podjetij) in 82.520,05 € (52,67 %) na del B javnega razpisa (prijave na mednarodne razpise).  
Komisija je določila vrednost točke za vsak del javnega razpisa posebej, saj je točkovanje/vrednotenje pri delu A 
in delu B javnega razpisa različno. Komisija je vrednost točke za del A in del B določila tako, da je najprej 
razdelila razpisana sredstva skladno z zahtevami vlagateljev. Torej, od 86.137,00 € (100%) razpisanih sredstev  
je 47,33 % (40.768,64 €) sredstev namenila za del A in 52,67 % (45.368,36 €) sredstev namenila za del B. Pri 
delu A je bilo skupno število dodeljenih točk vlagateljem 246, pri delu B pa 1217 točk. Komisija je razpisana 
sredstva za posamezen del javnega razpisa delila s skupnim številom točk, ki so jih vlagatelji skupaj prejeli glede 
na del javnega razpisa na katerega so se prijavili.  
Za del A  javnega razpisa → 40.768,64 €/246 točkami = 165,7261789 € vrednost ene točke  

Za del B  javnega razpisa → 45.368,36 €/1217 točkami = 37,27884963 € vrednost ene točke 

Vlagatelj na A del javnega razpisa podjetje DATALAB d.o.o. je pri ocenjevanju dosegel 78 točk, kar pomeni, da 
bi lahko glede na vrednost točke prejel sofinanciranje v višini 12.926,64 €. Ker pa je vlagatelj zaprosil le za 
8.000,00 € sofinanciranja, torej, manj kot 49 % upravičenih stroškov njegovega projekta (višina upravičenih 
stroškov njegovega projekta je 22.270,00 €), mu je komisija sofinanciranje odobrila v celoti, preostalo razliko 
med 12.926,64 € in 8.000,00 €, to je 4.926,64 € pa na dva enaka dela razdelila med ostala dva prejemnika pri 
delu A javnega razpisa, to je podjetje MEDIATEL d.o.o. in DECOMA d.o.o.. 
 
Na podlagi presoje popolnih vlog je bilo ugotovljeno, da programi iz II. točke izreka ne izpolnjujejo 
splošnih pogojev in/ali ne ustreza razpisnim merilom in kriterijem v zadostni meri oziroma je v sklopu 
tega ocenjeno, da finančna konstrukcija ali sam program ni kakovosten, realen oziroma za MOL dovolj 
aktualen. Na podlagi predloga in ugotovitev komisije se projekte iz II. točke izreka ne sprejme v 
financiranje in sicer z naslednjimi ugotovitvami: 
 
Prijava projekta IMPERGAME vlagatelja ZOOTFLY d.o.o., Knezov štradon 94, Ljubljana se ne sprejme v 
sofinanciranje, ker njihova vloga ne izpolnjuje pogojev določenih v besedilu javnega razpisa in razpisne 
dokumentacije, kjer je zapisano, da mora biti vloga na javni razpis MOL oddana v slovenskem jeziku. Vloga je 
bila oddana v angleškem jeziku. Zato jo je komisija zavrnila in ji sofinanciranje ni bilo odobreno.  
 
Prijava projekta Razvoj sistema ArDO vlagatelja Ličer Solutions d.o.o., Cesta Andreja Bitenca 68, Ljubljana 
se ne sprejme v sofinanciranje, ker je bila vloga skladno z vsebinskimi kriteriji ocenjena s le 69 točkami od 
minimalno potrebnih 72 točk (B del razpisa). Sofinanciranje ni bilo odobreno. 
 
Prijava projekta Mednarodna višja šola za medicinsko kozmetologijo vlagatelja Iskra Medical d.o.o., Stegne 
23, Ljubljana se ne sprejme v sofinanciranje, ker vlagatelj pri kriteriju - Ustreznost mehanizmov vodenja 
projekta, ni dosegel minimalnega potrebnega števila točk. Pri navedenem kriteriju je bila vloga ocenjena le z 
dvema od osmih minimalno potrebnih oz. 12 možnih točk, saj vlagatelj v svoji vlogi sploh ni predstavil način 
vodenja projekta (obrazce 5.3.), kjer bi moral  opisati organe vodenja, opredeliti časovni, vsebinski in finančni 
vidik nadzora, opisati usposobljenost vodja projekta / koordinatorja za izvajanje vodenja projekta, ki bo vodil 
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projekt v skladu s priloženo predlogo, kratko predstaviti vse pomembnejše osebe, ki bodo intenzivno sodelovale 
pri vodenju  projekta in opisati, kako bo potekala komunikacija znotraj konzorcija. Vlagatelj je opisal le 
usposobljenost vodja projekta / koordinatorja za izvajanje vodenja projekta v skladu s priloženo predlogo 5.3.1., 
za kar je dobil 2 točki. Sofinanciranje vlogi ni bilo odobreno. 
 
Prijava projekta »Ljubljana se predstavi« vlagatelja Privat d.o.o., Parmova 51, Ljubljana se ne sprejme v 
sofinanciranje, ker vlagatelj ne izpolnjuje pogojev določenih v besedilu javnega razpisa in razpisne 
dokumentacije, kjer je zapisano, da bo MOL sofinancirala projekte, ki jih bodo izvajala najmanj tri mala podjetja 
s sedežem v MOL v sodelovanju z vsaj eno razvojno institucijo. Iz vloge pa je razvidno, da pri projektu 
sodelujeta dve razvojni inštituciji (CRMG in ZTL) in le dva mala podjetja s sedežem v MOL ter ena samostojna 
podjetnica s sedežem v Dobu, ki pa je občina Domžale. Zaradi neizpolnjevanja pogojev je komisija vlogo 
zavrnila in sofinanciranje ni bilo odobreno.  
 
Na podlagi predloga komisije je pooblaščena oseba v skladu s 224. členom pravilnika izdala predmetni sklep, s 
katerim je odločeno kot izhaja iz I. in II. točke izreka tega sklepa. S tem je sklep utemeljen. 
 
V skladu s 229. členom pravilnika vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji, zato je 
odločeno kot izhaja iz III. točke izreka tega sklepa.  
 
Ker se na podlagi 226. člena pravilnika prejemniku sredstev posreduje sklep o izboru in se ga hkrati pozove k 
podpisu pogodbe, se poziv k podpisu pogodbe o sofinanciranju priloži temu sklepu.  
 
Podatki o dodeljenih sredstvih se objavijo na spletnih straneh Mestne občine Ljubljana - Razpisi. 
 
 
 
Pravni pouk: 
 
Vlagatelj vloge lahko v roku 8 dni od prejema tega sklepa vloži pritožbo, ki ne zadrži podpisa pogodb. Pritožba, 
katere predmet ne morejo biti merila za ocenjevanje vlog, mora vsebovati natančno opredeljene razloge, zaradi 
katerih se vlaga, in se vloži priporočeno po pošti na naslov Mestna občina Ljubljana (Pritožba - JR za 
spodbujanje povezovanja podjetij v grozde in za spodbujanje prijav podjetij na javne razpise za pridobivanje 
nepovratnih sredstev iz tujine – Ur. l. RS št. 31/07), p.p. 25, 1001 Ljubljana.  
 
 
 
 
 
Številka: 300-11/07-41                  P O D Ž U P A N 

 
Datum:                                Jani Möderndorfer 
 
 
 
 
 
Vročiti: 
- vlagatelji (s povratnico)  
- OGDT MU MOL (s povratnico) 
- arhiv 


