
 
 

PREJEMNIKI SREDSTEV 

po Javnem razpisu za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje 

dejavnosti in razvoj, promocijskih aktivnosti podjetij ter spodbujanje najema 

poslovnih prostorov na območju Občine Šempeter - Vrtojba v letu 2022 

 

Namen javnega razpisa je vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja za potencialne podjetnike 
in delujoča podjetja v vseh fazah njihovega razvoja, povečanje možnosti za ustanavljanje novih 
podjetij, spodbujanje njihove rasti in ustvarjanje novih delovnih mest.  
 
Predmet javnega razpisa je: 
- spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj,  
- spodbujanje promocijskih aktivnosti podjetij, 
- spodbujanje najema poslovnih prostorov na območju Občine Šempeter-Vrtojba. 
 

Datum objave:  8. 4. 2022 
Rok za prijavo:  20. 5. 2022 do 12. ure 
Številka razpisa:  302-1/2022 
Višina sredstev:  60.000 € 

 

Pravna in finančna podlaga:   

▪ Odlok o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2022 (Uradni list RS, št. 194/2020 in 
in 150/2021), 

▪ Odlok o dodeljevanju finančnih sredstev za spodbujanje razvoja podjetništva in 
zaposlovanja v Občini Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS št. 67/11, 107/13, 21/14 in 
97/14), 

▪ Uredba de minimis  - Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 (Uradni list EU L 352/1). 
 

 

Člani komisije za izvedbo postopka Javnega razpisa  
Sklep o imenovanju komisije 30312-1/2019-1 
 
mag. Peter Ptičak – tajnik Občine Šempeter - Vrtojba, predsednik komisije, 
Nina Fiorelli Derman – višja svetovalka za projekte, Občina Šempeter - Vrtojba, članica, 
Marjan Vodopivec – predstavnik Območno obrtno-podjetniške zbornice, član, 
Aleksander Čerče - član občinskega sveta, član, 
Ana Kosič Mirnik – predstavnica GZS Severno Primorska gospodarska zbornica, članica 
 

 

 



 
 

Prejemniki pomoči de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013  v letu 

2022 

podjetje znesek dodeljene pomoči (EUR) 

PLATINUM ŠPORT D.O.O. 4.584,54 

VRTNARSTVO ČEBRON, IRENA BENKO S.P. 14.754,00 

MANIMO d.o.o. 898,70 

ORIKS GOSTINSTVO d.o.o. 804,76 

Knjigarna METULJČEK, Karmen Spagnolo s.p. 2.370,66 

DATAPOINT d.o.o. 325,10 

PRTON MAJSTER, VRTNARSTVO, Erik Mrak s.p. 8.836,18 

RAPOS TRGOVINA d.o.o. 13.750,00 

BIMED d.o.o. 2.297,39 

KLANMEDIC d.o.o. 2.459,78 

ESSENTIA PURA d.o.o. 8.548,72 

TSZ, Valter Zorn s.p. 220,00 

 

 

Pripravila: 

Nina Fiorelli Derman 
višja svetovalka za projekte 


