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Končno poročilo o izvedbi javnih razpisov za  dodelitev proračunskih sredstev za 

pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Komenda v letu 2022 

 

 
V letu 2022 sta bila na spletni strani Občine Komenda objavljena 2 javna razpisa za dodelitev 
proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Komenda.  
Prvi razpis je bil objavljen v času od 21. 2. 2022 do 23. 3. 2022; drugi razpis pa v času od 
19. 8 .2022 do 19. 9. 2022. 

 
Komisijo za dodelitev sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini 
Komenda v letu 2019 so za prvi razpis sestavljali naslednji člani: 

- Mira Koritnik, predsednica 
- Martina Bajde, članica  
- Mateja Drolc, članica  

 
Za drugi razpis: 

- Špela Urh, predsednica 
- Majda Ravnikar, članica  
- Martina Bajde, članica  

 
Na spomladanski javni razpis je prispela 1 vloga za ukrep »pospeševanje izobraževanja in 
usposabljanja na področju podjetništva«.  
 
Na jesenski javni razpis je pravočasno prispelo 7 vlog in sicer:  

 1 vloga za ukrep »pospeševanje zaposlovanja«,     

 2 vloge za ukrep »pospeševanje izobraževanja in usposabljanja na področju 
podjetništva“, 

 4 vlog za ukrep »pospeševanje udeležb na sejmih in razstavah«.  
 
Na podlagi izdanih sklepov in prejete dokumentacije so bila realizirana naslednja sredstva:   
   

Prejemnik Odobrena 
sredstva 

(znesek v €) 

Ukrep Nakazana sredstva     
(znesek v €) 

Rok Hafner s.p. 
Jurles   

100,82 Pospeševanje izobraževanja in 
usposabljanja na področju 
podjetništva 

100,82 

LESTUR D.O.O. 750,00 Pospeševanje zaposlovanja 
 

750,00 

FLOK D.O.O. 204,00 Pospeševanje izobraževanja in 
usposabljanja na področju 
podjetništva 

204,00 
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MINOX D.O.O. 858,50 Pospeševanje izobraževanja in 
usposabljanja na področju 
podjetništva 

858,50 

MINOX D.O.O. 2.310,54 Pospeševanje udeležb na 
sejmih in razstavah 

2.310,54 

FLOK D.O.O. 313,20 Pospeševanje udeležb na 
sejmih in razstavah 

313,20 

ANDREJ MARIN 
S.P. 

259,50 Pospeševanje udeležb na 
sejmih in razstavah 

259,50 

PEČARSTVO 
AVGUŠTIN, 
KLEMEN 
AVGUŠTIN S.P. 

147,78 Pospeševanje udeležb na 
sejmih in razstavah 

147,78 
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