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Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2016 in 2017  
»Procesni vavčer 2016/2017« (PVAV 16/17) 

 

INFORMATIVNI SEZNAM ODOBRENIH VLOG ZA 2. ROK (8. 12. 2016) 
 

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije je v Uradnem listu RS, 
št. 63/16 dne 7.10.2016 objavila Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2016 in 2017 »Procesni vavčer 
2016/2017« (PVAV 16/17) (v nadaljevanju: javni razpis PVAV 16/17). 
 
Okvirna skupna višina sredstev, ki so na voljo za izvedbo javnega razpisa PVAV 16/17, znaša največ do 3.000.000,00 EUR, od tega 
največ do 2.010.000,00 EUR za Vzhodno kohezijsko regijo in največ do 990.000,00 EUR za Zahodno kohezijsko regijo.  

 
Skupna pogodbena vrednost za Vzhodno kohezijsko regijo za upravičence, ki so v okviru 1. roka podpisali pogodbo o sofinanciranju 
njihove operacije znaša 829.919,50 EUR (trije upravičenci, ki so dobili sklep o odobritvi sofinanciranja prijavljene operacije, pogodbe 
niso podpisali, tako da je iz tega naslova ostalo 49.700,00 EUR razpoložljivih sredstev za 2. rok). Razpoložljiva sredstva za Vhodno 
kohezijsko regijo za 2. rok so tako znašala 1.180.080,50 EUR. 
 
Skupna pogodbena vrednost za Zahodno kohezijsko regijo za upravičence, ki so v okviru 1. roka podpisali pogodbo o sofinanciranju 
njihove operacije znaša 932.583,10 EUR (dva upravičenca, ki sta dobila sklep o odobritvi sofinanciranja prijavljene operacije, pogodbe 
nista podpisala, tako da je iz tega naslova ostalo 38.400,00 EUR razpoložljivih sredstev za 2. rok). Razpoložljiva sredstva za Zahodno 
kohezijsko regijo za 2. rok so tako znašala 57.416,90 EUR. 

 
Sredstva niso prenosljiva med kohezijskima regijama.  
 
Javni razpis sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 
 

Informativni seznam odobrenih vlog za 2. rok (8. 12. 2016): 
 
1. VZHODNA KOHEZIJSKA REGIJA 
 

Zap. 
št.  

Upravičenec Naziv operacije 
Znesek javnih virov 

financiranja operacije 
(EUR) 

1 
Avto Celje tehnični pregledi, registracije in zavarovanja 
motornih vozil, d.o.o. 

Spodbujanje procesnih izboljšav 2016/2017 - Procesni vavčer 18.800,00 

2 DAVIDOV HRAM Veletrgovina d.o.o. Ljubno Procesni vavčer 2017 20.000,00 

3 GEP ŠTALEKAR, grafično embalažno podjetje d.o.o. Uvajanje vitke proizvodnje v podjetju GEP Štalekar d.o.o. 20.000,00 

4 GOZDNO GOSPODARSTVO SLOVENJ GRADEC d.d. 
Izboljšanje poslovnih procesov v predelavi lesa podjetja GG 
SLOVENJ GRADEC d.d. 

20.000,00 

5 GRIFFING, proizvodnja, trgovina in posredništvo, d.o.o. Optimiziranje procesov preko javnega razpisa "Procesni vavčer" 19.200,00 

6 KO-SI podjetje za proizvodnjo netkanih tkanin d.o.o. Uvajanje vitke proizvodnje v podjetju KO-SI d.o.o. 20.000,00 

7 LEK VETERINA d.o.o. 
Učinkovito gospodarjenje s časom in materialom s poudarkom na 
vitkosti 

19.825,00 

8 LP MYCRON strojegradnja d.o.o. Optimizacija organiziranosti podjetja LP MYCRON d.o.o. 20.000,00 

9 MONTER DRAVOGRAD proizvodnja in storitve d.o.o. Optimizacija ključnih poslovnih in proizvodnih procesov v podjetju 15.050,00 

10 
NIEROS METAL tovarna opreme d.o.o., Slovenj Gradec, 
Gmajna 55 

Prenova poslovnih procesov družbe NIEROS Metal d.o.o. 20.000,00 

11 
ROTO - PAVLINJEK, proizvodnja plastičnih izdelkov in 
trženje d.o.o. 

Uvajanje izboljšav s postopki optimizacije in prenove poslovnih 
procesov 

5.725,00 

12 SM PROJEKT, transportne in druge storitve, d.o.o. 
Prenova in vpeljava novih poslovnih procesov z poudarkom na 
optimizaciji s pomočjo standardov 

3.600,00 

13 TRIXY AVIATION proizvodnja zrakoplovov d.o.o. Certifikacija proizvodnega procesa 20.000,00 

   222.200,00 
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Informativna vrednost preostali razpisanih sredstev za Vzhodno kohezijsko regijo, ki bo na voljo za naslednja odpiranja, je 
957.880,50 EUR.  
 
 
2. ZAHODNA KOHEZIJSKA REGIJA 
 

Zap. 
št. 

Upravičenec Naziv operacije 
Znesek javnih virov 

financiranja operacije 
(EUR) 

1 
GORENC - KMETIJSKA MEHANIZACIJA, KLUČAVNIČARSTVO, 
PESKANJE IGOR STARE S.P. 

Izboljšanje poslovnih procesov za dvig konkurenčnosti 
podjetja  GORENC - IGOR STARE s.p. 

20.000,00 

2 INTEC TIV, Tiskana vezja d.o.o. 
Razvoj in implementacija modula za učinkovitejše upravljanje 
poslovnih procesov in optimalno določanje vrednosti produkta 
"modul kalkulator" 

19.700,00 

   39.700,00 
 
 
Informativna vrednost preostali razpisanih sredstev za Zahodno kohezijsko regijo, ki bo na voljo za naslednja odpiranja, je 
17.716,90 EUR.  
 


