
 
 

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. 83/2006 z dne 4.8.2006) 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. 
K&S Consulting d.o.o.
Teslova 30, Ljubljana MOBI GROZD 

 
3.730.000,00  1.827.700,00 1.460.200,00 

 
 

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) 

2. 
XLAB d.o.o. 

Teslova 30, Ljubljana MIDAS 
 

1.864.923,00 1.000.000,00 1.000.000,00 

3. 
TAX-FIN-LEX d.o.o. 

Dunajska 20, Ljubljana LEX-INFO 
 

2.113.912,00 2.000.000,00 2.000.000,00 

4. 

GENERA LYNX d.o.o. 
Tržaška 132, Ljubljana 

Intelligent gas demand system 

 
 
 

2.310.651,62 2.000.000,00 2.000.000,00 

5. 

MKS elektronski sistemi 
d.o.o. 

Rožna dolina c. 
XVII/22b, Ljubljana VITAL-HOME 

 
 
 

724.295,00 495.124,55 495.124,55 

6. 
RR&Co d.o.o.  

Dunajska 20, Ljubljana SUCCESS 
 

5.234.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 

7. 

MODRE 
TEHNOLOGIJE d.o.o. 
Peričeva 32, Ljubljana Parkinson's disease monitor 

 
 

2.209.224,00 2.000.000,00 2.000.000,00 

8. 
ASCENT d.o.o. 

Teslova 30, Ljubljana PP-LEX 
 

526.469,48 526.469,48 526.469,48 

9. 

MODRE 
TEHNOLOGIJE d.o.o. 
Peričeva 32, Ljubljana PRISMA 

 
 

1.084.103,20 1.000.000,00 1.000.000,00 
 
 

II. 
 

ZAVRNE naslednji program:  
 

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) 

10. 
ASCENT d.o.o. 

Teslova 30, Ljubljana Sys-PolRail 
 

1.223.560.64 1.000.000,00 0 
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III. 

 
ZAVRŽE naslednji program: 
 
Del – A - spodbujanje povezovanja podjetij v grozde 

Zap. 
št. Vlagatelj Program/Projekt 

Upravičeni 
stroški  
(SIT) 

Zahtevano 
sofinanciranje 

(SIT) 

Dodeljeno 
sofinanciranje  

(SIT) 

11. 
MEDIATEL  d.o.o. 

Tržaška c. 126, Ljubljana Grozd MI 18.440.000,00 9.035.600,00 0 
 
 

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. 83/06, v nadaljevanju: javni razpis) je prispelo 
enajst (11) pravočasno oddanih vlog, od tega je bilo deset (10) popolnih in ena (1) nepolna vloga. Vlagatelj, ki je 
oddal nepopolno vlogo, je bil v skladu s 222. členom Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 13/06; v nadaljevanju: pravilnik) pozvan k dopolnitvi vloge. Vlagatelj 
MEDIATEL d.o.o., Tržaška 126, Ljubljana je v predpisanem roku zaprosil za podaljšanje roka za dopolnitev, 
kar mu je strokovna komisija odobrila, a vloge tudi v podaljšanem roku ni dopolnil zato je strokovna komisija 
le-to, skladno z drugim odstavkom 222. člena pravilnika, zavrgla. 
 
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 Strokovna komisija za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje MOL v letu 2006 in/ali od leta 
2006 do leta 2008 s področja spodbujanja povezovanja podjetij iz MOL v grozde in spodbujanja k prijavam 
podjetij iz MOL na mednarodne razpise (v nadaljevanju: strokovna komisija). 
 
Strokovna 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. 
 
Strokovna 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: 
 
Program MOBI GROZD,  prejemnika K&S Consulting d.o.o., Teslova 30, Ljubljana se sprejme v 
sofinanciranje, ker je na podlagi meril dosegel 76 točk od minimalno potrebnih 62 točk in pri vseh kriterijih 
dosegel vsaj minimalno potrebno število točk (A del razpisa). Za ta program bo MOL skladno z javnim razpisom 
sofinancirala naslednje vrste stroškov: stroške svetovanja pri pripravi skupnih programov, stroške svetovanja in 
razširjanje znanja, stroške promocije proizvodov, storitev ali rezultatov skupnih programov, ki obsegajo 
neposredne stroške v povezavi z eno v prijavi določeno prireditvijo ali razstavo, stroške vodenja skupnega 
programa in stroške začetnih materialnih investicij za potrebe izvajanja skupnih programov. Kot stroški osebja 
pa se skladno z Javnim razpisom štejejo le stroški zaposlenih pri prijavitelju. 
 
Prijava projekta MIDAS vlagatelja XLAB d.o.o., Teslova 30, Ljubljana se sprejme v sofinanciranje, ker je 
vloga pri ocenjevanju dosegla 81 točk od minimalno potrebnih 65 točk (B del razpisa). Podjetje XLAB d.o.o. je 
pri mednarodnem projektu MIDAS partner. 
 
Prijava projekta LEX-INFO vlagatelja TAX-FIN-LEX d.o.o., Dunajska c. 20, Ljubljana se sprejme v 
sofinanciranje, ker je vloga pri ocenjevanju dosegla 76 točk od minimalno potrebnih 65 točk (B del razpisa). 
Podjetje TAX-FIN-LEX d.o.o. je pri mednarodnem projektu LEX-INFO koordinator projekta. 
 

Prijava projekta Intelligent gas demand system vlagatelja GENERA LYNX d.o.o., Tržaška 132, Ljubljana  se 
sprejme v sofinanciranje, ker je vloga pri ocenjevanju dosegla 73 točk od minimalno potrebnih 65 točk (B del 
razpisa). Podjetje GENERA LYNX d.o.o. je pri mednarodnem projektu Intelligent gas demand system 
koordinator projekta. 
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Prijava projekta VITAL-HOME vlagatelja MKS Elektronski sistemi d.o.o., Rožna dolina c. XVII/22b, 
Ljubljana se sprejme v sofinanciranje, ker je vloga pri ocenjevanju dosegla 71 točk od minimalno potrebnih 65 
točk (B del razpisa). Podjetje MKS Elektronski sistemi d.o.o. je pri mednarodnem projektu VITAL-HOME 
partner. 
 
Prijava projekta SUCCESS vlagatelja RR&CO d.o.o., Dunajska 20, Ljubljana se sprejme v sofinanciranje, ker 
je vloga pri ocenjevanju dosegla 76 točk od minimalno potrebnih 65 točk (B del razpisa). Podjetje RR&CO 
d.o.o. je pri mednarodnem projektu SUCCESS koordinator. 
 
Prijava projekta Opazovanje Parkinsonove bolezni (Parkinson's disease monitor) vlagatelja Modre tehnologije, 
programska oprema d.o.o., Peričeva 32, Ljubljana se sprejme v sofinanciranje, ker je vloga pri ocenjevanju 
dosegla 88 točk od minimalno potrebnih 65 točk (B del razpisa). Podjetje Modre tehnologije, programska 
oprema d.o.o. je pri mednarodnem projektu Opazovanje Parkinsonove bolezni koordinator. 
 
Prijava projekta PP-LEX vlagatelja ASCENT d.o.o., Teslova 30, Ljubljana se sprejme v sofinanciranje, ker je 
vloga pri ocenjevanju dosegla 66 točk od minimalno potrebnih 65 točk (B del razpisa). Podjetje ASCENT d.o.o. 
je pri mednarodnem projektu PP-LEX partner. 
 
Prijava projekta PRISMA vlagatelja Modre tehnologije, programska oprema d.o.o., Peričeva 32, Ljubljana 
se sprejme v sofinanciranje, ker je vloga pri ocenjevanju dosegla 81 točk od minimalno potrebnih 65 točk (B del 
razpisa). Podjetje Modre tehnologije, programska oprema d.o.o. je pri mednarodnem projektu PRISMA partner. 
 
Na podlagi presoje popolnih vlog je bilo ugotovljeno, da program iz II. točke izreka ne izpolnjuje splošnih 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 strokovne komisije se projekt iz II. točke izreka ne sprejme v financiranje in sicer z naslednjimi 
ugotovitvami: 
 
Prijava projekta Sys-PolRail vlagatelja ASCENT d.o.o., Teslova 30, Ljubljana se ne sprejme v sofinanciranje, 
ker je projekt skladno z vsebinskimi kriteriji ocenjevanja dosegel 64 točk od 65 minimalno potrebnih točk (B del 
razpisa). 
 
 


