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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 4. ROK (15. 2. 2017) 
 
 

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.  
 
Vzhodna kohezijska regija: skupna vrednost veljavnih podpisanih pogodb z upravičenci 1. roka je 796.619,50 EUR (pet upravičencev 
pogodbe ni podpisalo, dva upravičenca pa sta naknadno odpovedala pogodbo. Skupna pogodbena vrednost iz teh sedmih pogodb je 
znašala 83.000,00 EUR), skupna vrednost podpisanih pogodb z upravičenci 2. roka je 202.200,00 EUR (eden upravičenec pogodbe ni 
podpisal. Pogodbena vrednost iz te pogodbe je znašala 20.000,00 EUR), skupna vrednost izdanih sklepov o sofinanciranju operac ij 
prijaviteljem na 3. rok je 105.109,75 EUR. Razpoložljiva sredstva za Vzhodno kohezijsko regijo za 4. rok so tako znašala 906.070,75 
EUR. 
 
Zahodna kohezijska regija: skupna vrednost veljavnih podpisanih pogodb z upravičenci 1. roka je 932.583,10 EUR (dva upravičenca 
pogodbe nista podpisala. Skupna pogodbena vrednost iz teh dveh pogodb je znašala 38.400,00 EUR), skupna vrednost podpisanih 
pogodb z upravičenci 2. roka je 39.700,00 EUR, skupna vrednost izdanih sklepov o sofinanciranju operacij prijaviteljem na 3. rok je 0,00 
EUR. Razpoložljiva sredstva za Zahodno kohezijsko regijo za 4. rok so tako znašala 17.716,90 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 4. rok (15. 2. 2017): 
 
1. VZHODNA KOHEZIJSKA REGIJA 
 

Zap. 
št.  

Upravičenec Naziv operacije 
Znesek javnih virov 

financiranja operacije 
(EUR) 

1 ANDREJC nizke gradnje, urejanje okolja d.o.o. Optimizacija in izboljšanje izvajanja projektov nizkih gradenj 20.000,00 

2 AVTO VELKAVRH prodajno servisni center d.o.o. Projekt izboljšav poslovnih procesov 19.800,00 

3 AVTOSTORITVE ČEPIN JANKO ČEPIN S.P. JR PROCESNI VAVČER 19.800,00 

4 ČEPIN trgovina in storitve d.o.o. JR PROCESNI VAVČER 19.800,00 

5 
EEA ELEKTROINSTALACIJE, ELEKTROMEHANIKA, AKU 
SERVIS Medved d.o.o. 

Prenova in optimizacija poslovnih procesov 16.000,00 

6 ELEKTROTIM podjetje za trgovino, inženiring in montažo d.o.o. Optimizacija poslovnih procesov 4.800,00 

7 
GAŠPER TRŽENJE družba za proizvodnjo, trgovino in storitve 
d.o.o. 

Izboljšava poslovnih procesov v podjetju PE GAŠER 
TRŽENJE d.o.o. 

20.000,00 

8 
GEODETSKI ZAVOD CELJE izvajanje strokovno-operativnih 
del in storitev v zadevah geodetske službe, ter drugih strokovno 
tehničnih del, d.o.o. 

Procesna optimizacija produkcije prostorski podatkov 16.000,00 

9 HANŽELIČ, kovinarstvo, d.o.o. Procesni vavčer 2016/2017 6.000,00 

10 
INSEM - ATMOS ŽERJAVI IN DVIŽNA TEHNIKA proizvodnja, 
trgovina in storitve d.o.o. 

Procesne izboljšave 20.000,00 
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11 INTER KOOP družba za trgovino in proizvodnjo d.o.o. 
Optimizacija nabavnih in prodajnh procesov s prehodom na e-
poslovanje 

18.000,00 

12 KEA zasebna družba za trgovino, import - export, d.o.o. 
Prenova poslovnih procesov po javnem razpisu "Procesni 
vavčer" 

19.800,00 

13 KLIMA CELJE Industrija aerotermičnih naprav d.d. Optimizacija ključnih poslovnih procesov - KLIMA CELJE d.d. 19.725,00 

14 KOPUR proizvodnja in storitve d.o.o. Izboljšava poslovnih procesov v podjetju KOPUR d.o.o. 18.250,00 

15 KOVEGO gostinstvo, turizem, trgovina in storitve d.o.o. Procesni vavčer 2017 - spodbujanje procesnih izboljšav 19.500,00 

16 MAVI MARIBOR trgovina, storitve, proizvodnja d.o.o. Optimizacija in nadgradnja poslovnih in logističnih procesov 12.450,00 

17 
PARADAJZ podjetje za proizvodnjo, trgovino, storitve in 
distribucijo d.o.o. 

Izboljšava poslovnih procesov v podjetju PARADAJZ d.o.o. 18.750,00 

18 STOTINKA trgovina in storitve d.o.o. 
Management rasti in razvoja 2017 - Nadgradnja poslovnih 
procesov za dvig konkurenčnosti 

18.750,00 

19 
STROJEGRADNJA HORVAT, proizvodnja, trgovina in 
posredništvo, d.o.o. 

Svetovanje optimizaciji poslovnih procesov v 
STROJEGRADNJA HORVAT d.o.o. 

13.000,00 

20 TERME DOBRNA, termalno zdravilišče d.d. 
Prenova procesov in vzpostavitev učinkovitega sistema 
upravljanja s ciljem optimiziranja poslovanja 

12.000,00 

21 TIB LOGISTIKA, logistika in transport, d.o.o. Optimizacija prevoznih storitev v Sloveniji 20.000,00 

22 Varis Proizvodnja gotovih kopalnic Lendava d.o.o. 
Reorganizacija vseh poslovnih procesov podjetja Varis 
Lendava doo in procesno optimiranje podjetja 

19.250,00 

   371.675,00 
 
 
 
2. ZAHODNA KOHEZIJSKA REGIJA 
 
/ 
 


