
 
 
   
  SPOROČILO ZA JAVNOST 

 
V Ljubljani, 14. 2. 2019 

 
 

Tehnološki park Ljubljana širi skupnost vrhunskih tehnoloških podjetij 
      
Tehnološki park Ljubljana je v letu 2018 svojo tehnološko skupnost razširil s 23 novimi 
člani. Ta trenutno šteje 316 inovativnih zagonskih ter malih in srednje velikih podjetij. 
Tehnološki park Ljubljana podpira in v skupnost vključuje inovativna tehnološka 
podjetja z lastnim razvojem, agilno miselnostjo in globalnimi ambicijami. Podpiramo 
vse inovativne ideje, predvsem pa takšne, ki se uvrščajo med naše panožne vertikale 
#ICT, #GREEN, #SMART, #HEALTH, #CREATIVE. 
 
»Vedno smo veseli novih obrazov in svežih inovativnih idej. Ponosni smo, da mlada tehnološka 
podjetja vidijo Tehnološki park Ljubljana kot okolje, v katerem se lahko razvijajo in rastejo. 
Hkrati nas veseli, da so podjetja, ki so prešla fazo inkubacije in uspešno delujejo na trgu, 
pripravljena deliti svoja pridobljena znanja, izkušnje in napake. Takšen prenos znanj je za 
mlade podjetnike najbolj dragocen«, je povedala Vera Nunić, podjetniška svetovalka.  

Naši novi člani  
 

1. CAFÉLIER, v katerem so razvili nastavek za avtomatično čiščenje kavnega aparata, ki 

omogoča enostavno uporabo in zagotavlja boljšo aromo kave.  

2. CREA pro, pomaga podjetjem dosegati izjemne rezultate z inovacijami v poslovnih 

procesih, 

3. DEZZIV, v katerem so razvili edinstven pripomoček za invalide, samodejno zavoro, ki 

jim omogoča, da se na invalidskem vozičku samostojno povzpenjajo po stopnicah, 

vozijo predensko ali zadenjsko po klančini navzgor. 

4. DHH.si, ki nudi registracijo domen, spletna gostovanja, izdelavo spletnih strani in 

storitve spletnega marketinga, 

5. DIA-VIT, podjetje je razvilo senzor za neagresivno merjenje krvnega sladkorja, ki je 

inovacija v svetovnem merilu, 

6. ENIKAM z inovativnimi medicinskimi pripomočki s principom delovanja na osnovi 

aktivnih kisikovih spojin, 

7. EVENT REGISTRY, razvija produkt, ki z zbiranjem in analizo novic iz več kot 30.000 

medijev, s pomočjo umetne inteligence, avtomatsko identificira posamezne dogodke 

omogoča celovit pregled nad dogajanjem z različnih področij, 

8. ID.Conference, razvija celostno modularno rešitev za upravljanje in organizacijo 

dogodkov, 

http://www.tp-lj.si/sl/clani/cafelier-prodaja-drugih-izdelkov-iz-plasticnih-mas-d-o-o-3951
http://www.tp-lj.si/sl/clani/crea-pro-poslovne-resitve-in-inovacije-d-o-o-3911
http://www.tp-lj.si/sl/clani/dezziv-proizvodnja-tehniski-inzeniring-in-trgovina-d-o-o-3791
http://www.tp-lj.si/sl/clani/dhh-si-spletne-storitve-d-o-o-3971
http://www.tp-lj.si/sl/clani/dia-vit-inovativne-tehnoloske-resitve-d-o-o-3801
http://www.tp-lj.si/sl/clani/enikam-razvojne-in-raziskovalne-storitve-d-o-o-3811
http://www.tp-lj.si/sl/clani/event-registry-spremljanje-globalnih-medijev-d-o-o-3821


 
 
   

9. IURALL, spletna platforma za pravne storitve, ki strankam omogoča, da poiščejo 

specializirane odvetnike, 

10. ILIRIK, strateški proizvajalec in dobavitelj avtomobilski industriji za magnetne 

materiale, 

11. LUPIT POLE, globalni proizvajalec športne opreme za ples ob drogu, 

12. M&L yoga, deluje pod blagovno znamko Melon & Lime in je posebna je v tem, da 

povezuje produkte (podloge za vadbo joge) s software-om. 

13. MOVALYSE, razvija pametne sisteme za povečevanje varnosti na cesti, predvsem 

varnosti motoristov, 

14. NEKSTER, s platformo, ki povezuje investitorje s posojilojemalci, 

15. Omisli.si, s platformo za povezovanje iskalcev s storitvenimi podjetji, 

16. OMNIOPTI, razvija napreden algoritem za iskanje alternativnih poti v omrežju, kar je 

največ uporabljeno na področju optimizacije v logistiki. 

17. OptiBar, spletna mobilna platforma za optimizacijo poslovnih procesov v gostinstvu, 

18. PEDOSANA, s področja spodbujanja zgodnjega gibalnega razvoja pri dojenčkih in 

otrocih, 

19. Proteus Themes, mlado in agilno podjetje, specializirano za razvoj digitalnih produktov 

in WordPress tem. 

20. Smart NARRIS, izvajajo poslovne dogodke, cocachinge in teambuildinge. Razvili so 

tudi aplikacijo za e-izobraževanje v oblaku, 

21. STUDIO 404, z znamko Apollo razvijajo intuitivne programe za enostavno ustvarjanje, 

pošiljanje ter spremljanje računov, predračunov in drugih dokumentov, 

22. UJEMI RAST se ukvarja z razvojem platforme za podporo podjetij pri dvigovanju 

kompetenc zaposlenih,  

23. UJEMI ZNANJE, mednarodno uveljavljen program za spremembo kulture, ustvarjanje 

vrhunskih vodij in visoko zavzetih ekip. 

 

Podjetja, ki postanejo del naše tehnološke skupnosti, so poleg mreženja z vrhunskimi 
tehnološkimi podjetji deležna:  
 

• osebnega pristopa, podpore in promocije,  

• individualnega svetovanja pri poslovni strategiji, 

• mentoriranja podjetniško izkušenih mentorjev,  

• globalnih povezav do naših 150+ partnerjev,  

• oznake kredibilnega partnerja. 

Tehnološki park Ljubljana je zaupanja vreden partner že več kot 20 let. Prav pri nas so začela 
svojo pot zveneča podjetja, kot so Cosylab, Elaphe, XLAB, Sensum, EKWB in mnoga druga, 
na katera smo ponosni. 

http://www.tp-lj.si/sl/clani/iurall-pametne-pravne-resitve-d-o-o-3931
http://www.tp-lj.si/sl/clani/ilirik-proizvodnja-in-storitve-d-o-o-3941
http://www.tp-lj.si/sl/clani/lupit-pole-proizvodnja-in-razvoj-d-o-o-3841
http://www.tp-lj.si/sl/clani/m-l-yoga-pripomocki-za-vadbo-joge-d-o-o-3851
http://www.tp-lj.si/sl/clani/movalyse-trgovina-storitve-in-proizvodnja-d-o-o-3861
http://www.tp-lj.si/sl/clani/nekster-financno-upravljanje-d-o-o-3921
http://www.tp-lj.si/sl/clani/omisli-si-d-o-o-3781
http://www.tp-lj.si/sl/clani/omniopti-d-o-o-4011
http://www.tp-lj.si/sl/clani/optibar-informacijske-resitve-d-o-o-3881
http://www.tp-lj.si/sl/clani/pedosana-center-gibalnega-razvoja-dojenckov-in-otrok-d-o-o-3891
http://www.tp-lj.si/sl/clani/proteusthemes-d-o-o-2421
http://www.tp-lj.si/sl/clani/smart-naris-d-o-o-3981
http://www.tp-lj.si/sl/clani/studio-404-programiranje-in-razvoj-d-o-o-3901
http://www.tp-lj.si/sl/clani/ujemi-rast-svetovanje-d-o-o-4001
http://www.tp-lj.si/sl/clani/ujemi-znanje-svetovanje-zaloznistvo-in-tehnoloske-storitve-d-o-o-3961


 
 
   
 
Kaj o naši podpori menijo naši člani, si oglejte v video posnetku.  
 
------------------------ 
 
Vse aktualnosti, dogodke in uspehe iz sveta tehnologij, inovacij in podjetništva redno delimo 
z našo skupnostjo. Pridružite se nam tako, da: 

- se naročite na tedenske novice: marketing@tp-lj.si 

- nam sledite na Facebooku: https://www.facebook.com/Tehnoloski.park.Ljubljana/  

- nam sledite na LinkedInu: https://www.linkedin.com/company/3318880/admin/  

 
Kontaktna oseba start-up centra:  
Vera Nunić, podjetniška svetovalka 
vera.nunic@tp-lj.si  
051 314 123  
 
Kontaktna oseba za medijska vprašanja:  
Mateja Prinčič 
mateja.princic@tp-lj.si  
041 373 797 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=oWix-izv-Ac&t=3s
mailto:marketing@tp-lj.si
https://www.facebook.com/Tehnoloski.park.Ljubljana/
https://www.linkedin.com/company/3318880/admin/
mailto:vera.nunic@tp-lj.si
mailto:mateja.princic@tp-lj.si

