
Sodelujoča podjetja 
Agiledrop 
deluje na globalnem trgu, kjer za velike blagovne znamke in pomembne organizacije razvija napredna 
spletna mesta, aplikacije in trgovine. 
Cleanshelf  
je vodilna rešitev za optimizacijo uporabe SaaS, ki se osredotoča izključno na sledenje, kontrolo in 
uporabo aplikacij SaaS. 
Cytora 
gradi tehnologijo za preoblikovanje poslovnega zavarovanja, saj z uporabo podatkov in umetne 
inteligence pomagajo zavarovalnicam, da bolje napovedujejo tveganje. 
D.Labs 
je mednarodna ekipa internetnih veteranov, produktnih strokovnjakov in predanih agile razvojnikov, ki s 
soustanoviteljsko miselnostjo kreira vrhunske spletne rešitve za startupe. 
Databox 
orodje za poslovno inteligenco pomaga odločevalcem v podjetjih ostati v stiku s ključnimi podatki 
poslovanja, jih obvešča o nastalih tveganjih ter jim omogoča sprejemanje ključnih odločitev iz telefona. 
Digital School 
z uporabo logičnega razmišljanja uči otroke in mladostnike programiranja, s spoznavanjem učinka 
digitalne sledi, otroke učijo pravilnega vedenja na spletu in na družbenih omrežjih. 
Doctrina 
je prostor, ki farmacevtska podjetja povezuje z zdravstveno stroko. E-izobraževalna platforma in agencija 
za digitalni marketing v enem. 
Eighteenplus 
ekipa strokovnjakov razvija, proizvaja in distribuira pametne igrače za odrasle. Vsi njihovi izdelki so 
zasnovani in izdelani v Kopru. 
Ektimo 
rešuje naročnikom reševati njihove poslovne izzive z implementacijo metod podatkovne znanosti, 
strojnega učenja in umetne inteligence. 
Eurosender 
je eden vodilnih spletnih rezervacijskih sistemov za mednarodno dostavo pošiljk od vrat do vrat znotraj 
Evropske unije. Platforma omogoča naročanje pošiljanja paketov, kovčkov, palet, tudi kontejnerjev. 
Fareboom 
Fareboom.com je online travel agency, z naprednimi algoritmi presonalizacije in napovedi cene s 
pomočjo strojnega učenja. 
FirstBlood 
eSports platforma za igralce in podjetja iz sveta PC iger ter organizatorje turnirjev.  
Flexkeeping 
aplikacija omogoča hotelskemu osebju bolj učinkovito vodenje hotelov in pokriva področja delovanja kot 
so gospodinjstvo, vzdrževanje, vodstvo kot tudi želje in pripombe gostov. 
GewdGame 
je e-sports talent in matching marketplace, kjer igralce opolnomočijo, da začnejo svojo e-sports poklicno 
pot, bodisi kot trener, ekipa ali streamer. 
Infinum 
razvija mobilne in spletne programske storitve od kreativne zasnove do implementacije. 
Intera 
stoji izza rešitve Intrix CRM, nagrajene aplikacije za upravljanje odnosov s strankami. 
Klevio 
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izdeluje sisteme pametnega dostopa, ki ljudem omogočajo odpiranje vrat s telefoni. Uporabniki odpirajo s 
telefonom domove, pisarne, coworking prostore in celo glasbene studie! 
Lake 
nagrajena, digitalna pobarvanka za odrasle, ki na prvo mesto postavlja ilustratorje in njihova avtorska 
dela. 
Mediately 
zdravnikom omogočajo hiter dostop do izdatnih informacij o zdravilih preko mobilne aplikacije.  
MESI 
poenostavlja zdravstveno diagnostiko s inovativni medicinskimi proizvodi kot je avtomatski merilnik 
gleženjskega indeksa, ki temelji na oscilometrični metodi.  
MoneyRebel 
platforma predstavlja številna neodvisna, a dobro povezana orodja: povezane račune, kripto denarnico, 
upravljanje portfelja. 
Qlector 
razvija rešitve na področju umetne inteligence za proizvodnjo, logistiko in druge industrije temelječe na 
lastni tehnologiji. 
RIC Bela Krajina - Podjetniški inkubator 
s svojim delovanjem vpliva na povečanje števila novoustanovljenih podjetij, povečanje stopnje preživetja 
ter rasti mladih podjetij (start-up podjetja s potencialom hitre rasti). 
Razum 
igričarska razvijalska ekipa, ki stoji izza večih uspešnic.  
Sportradar 
združuje vrhunske storitve z najboljšo možno uporabniško izkušnjo v boju z najzahtevnejšimi problemi v 
industriji. Izdelali so mobilno aplikacijo za FIFO. 
Toshl 
razvija lastne globalno prepoznane mobilne in spletne sisteme za vodenje pregledov osebnih financ.  
Viar 
REWO je platforma za digitalizacijo znanja, ki drastično izboljša zajem, vizualizacijo in prenos znanja v 
celotnem ekosistemu podjetja. 
Visionect 
razvija pametne označbene sisteme na elektronskem papirju, tako za zunanjo kot notranjo rabo. 
Zemanta 
gradi Zemanto One, najnaprednejšo platformo za distribucijo nativnih vsebin na svetu. 
 
Sodelujoče organizacije iz podpornega okolja 
ABC accelerator 
je zasebni pospeševalnik katerega temeljni cilj je rast podjetij in njihove vrednosti, to zagotavljajo tudi z 
možnostjo prejetja investicije. 
Inkubator Savinjske regije 
pomaga startup podjetjem in podjetniškim ekipam ter razvija idealno okolje za njihov razvoj in podjetniško 
rast. 
Ljubljanski univerzitetni inkubator 
podjetnikom in vsem, ki si to želijo postati, pomagajo, da preizkusijo svoje ideje v gospodarstvu. 
Združujejo vrhunska znanja Univerze v Ljubljani v perspektivnih novonastalih podjetjih. 
Mladi Podjetnik 
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Zavod mladi podjetnik je vstopna točka v svet podjetništva. Njihova naloga je promovirati in podpirati 
razvoj podjetništva v Sloveniji. To počnejo skozi različne kanale, od podjetniškega portala 
mladipodjetnik.si, do podjetniških izobraževanj ter coworking prostora. 
RIC Bela krajina - Podjetniški inkubator 
s svojim delovanjem vpliva na povečanje števila novoustanovljenih podjetij, povečanje stopnje preživetja 
ter rasti mladih podjetij (start-up podjetja s potencialom hitre rasti) in na splošno prispeva k privlačnosti 
območja za kreativne posameznike s podjetniškimi idejami. 
Ustvarjalnik 
je namenjen vsem tistim, ki delajo svoje prve podjetniške korake. Mlade učijo, da se preživljajo s svojimi 
veščinami in jih spodbujajo, da iz svojega hobija ustvarijo podjetje.  

http://www.startupjob.si/startup-crawl/ricbk/
http://www.startupjob.si/startup-crawl/ustvarjalnik/

