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Predlagatelj: ŽUPAN 
 
Na podlagi 26. in 30. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni 
vestnik MO Velenje, št. 15/2006-UPB1 in 22/2008) predlagam

RAZŠIRITEV
 dnevnega reda 20. seje Sveta Mestne občine 

Velenje

Predlagam, da se dnevni red 20. seje Sveta Mestne občine 
Velenje razširi tako:

- da se na 10. točko uvrsti Predlog Sklepa o uvrstitvi projektov v 
Načrt razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 
2013-2016.

Ostale točke se preštevilčijo.

Velenje, 8.5.2013

župan Mestne občine Velenje
 Bojan KONTIČ, l.r.

PREDLAGATELJ: ŽUPAN        Faza: PREDLOG 
 
Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 96. člena Zakona o prostorskem 
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 
106/10 - popravek, 43/11-ZKZ-C, 57/12 in 109/12 ) ter na podlagi 24. člena 
Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 15/06-
UPB1, 26/07 in 18/08) na ______ seji, dne ________ sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

ureditvenem načrtu Grajski hrib – območje 
skakalnic v Velenju

1. člen 
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o 
ureditvenem načrtu Grajski hrib – območje skakalnic v Velenju 
(Odlok je objavljen v Uradnem vestniku Občine Velenje, št. 
9/88 in v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje, št. 22/07  
– v nadaljevanju kratko: odlok o UN). 

2. člen 
V 7. členu odloka o UN se v drugem poglavju z naslovom Vrste 
inženirskih objektov na koncu doda nov tretji odstavek, ki se 
glasi:

»- V območju je v na gradbeni parceli z oznako GP6, na parceli 
št. 3209/2, k.o. Velenje, dopustna postavitev  dveh baznih 
postaj mobilne telefonije s pripadajočimi objekti in napravami.«

3. člen
(1) V 13. členu odloka o UN  se spremeni drugi odstavek tako, 
da se glasi:

»Pred izdajo gradbenih dovoljen za posamezne objekte znotraj 
območja skakalnega centra  mora biti izdelana arhitektonska 
zazidalna situacija iz katere mora nedvoumno izhajati, da so 
posamezni objekti, ki so predmet gradbenega dovoljenja, skladni 
z določili ureditvenega načrta (upoštevajoč dopustne tolerance 
UN). V primeru da se objekti, ki so predmet gradbenega 
dovoljenja nahajajo na območju degradiranega pobočja je 
pred gradnjo ali hkrati z njo potrebna sanacija degradiranega  
pobočja.

(2) V 13. členu odloka o UN  se spremeni četrti odstavek tako, 
da se glasi:

»V postopku pridobivanja gradbenih dovoljenj je potrebno 
podrobnejše definiranje  predvidenih vplivov. Za vse posege 
na območju športne infrastrukture ter vse večje novogradnje 
v območju vznožja pobočja na vzhodni strani (objekti PS1/z, 
PZ1) je potrebno izdelati geološko študijo. Izjema so lahko le 
manjše skakalnice z pripadajočim sodniškim stolpom), posebne 
geološke študije ni potrebno, pač pa se ob izkopu gradbene 
jame izvede pregled geologa, ki poda svoje mnenje.«

4. člen
Tretji odstavek 16. člena odloka o UN  se spremeni tako, da 
se glasi:

»Obstoječi sodniški stolpi (S8, S9, S10, S11)
Obstoječi sodniški stolpi so predvideni za obnovo, vzdrževalne 
ukrepe, rekonstrukcijo ali odstranitev. Dopustna je odstranitev 
obstoječih sodniških stolpov in novogradnja novih na istih 
lokacijah. Dopustne so tlorisne in višinske tolerance zaradi 
novih profilov skakalnic, katerim se bodo prilagajali tudi novi 
sodniški stolpi, skladno z veljavnimi predpisi za tovrstne objekte. 
Dopustni so tudi tlorisni in višinski premiki ( +- 10,00m) glede na 
konfiguracijo terena in preglednost skakalnic.

5. člen
Deveti odstavek 17. člena odloka o UN se dopolni tako, da se 
na koncu doda stavek:

»Koridor se lahko prestavi med skakalnici S2 in S4.«

6. člen
Prvi odstavek 18. člena odloka o UN se spremeni tako, da se 
glasi:

»(1) Obstoječi objekti (Z3, S8, S9, S10, S11, S12, S13)
Obstoječi objekt kot je stari sodniški stolp (S8, S9 in S10) 
je predviden za obnovo, dopustna pa je tudi rekonstrukcija 
obstoječega objekta, odstranitev ter gradnja novega sodniškega 
stolpa, skladno z urbanističnimi in arhitekturnimi določili iz tega 
odloka. 
Prav tako je dopustna obnova, rekonstrukcija ter odstranitev 
obstoječega sodniškega stolpa na mali skakalnici (S11), 
dopustna pa je tudi gradnja novega sodniškega stolpa na tej 
lokaciji, skladno s zakonskimi predpisi Republike Slovenije 
za tovrstne športne objekte in glede na terenske danosti na 
obravnavani lokaciji.
Predvidena je ohranitev obstoječega klubskega in servisnega 
objekta (S12), dopustna je njegova obnova, vzdrževalna 
dela, rekonstrukcija, dozidava, sprememba namembnosti 
ter odstranitev objekta. V primeru prenove ali rekonstrukcije 
obstoječega objekta z oznako S12, je potrebno pridobiti na 
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projekt prenove soglasje pristojnega urada Mestne občine 
Velenje. V primeru gradnje novega objekta PS3/z je  predvidena 
odstranitev objekta  S12. 
Objekt z oznako Z3 (obstoječa stanovanjska hiša s spremljajočimi 
prostori) je namenjena za obnovo, rekonstrukcijo, dozidavo, 
nadzidavo, dopustna pa je tudi sprememba namembnosti 
za namene družbenih dejavnosti, vzgojo in izobraževanje, 
v povezavi s sosednjim objektom Vile Biance v Velenju. 
Pri arhitekturni prenovi objekta, rekonstrukciji, dozidavi ali 
nadzidavi mora na projekt prenove izdati soglasje Mestna 
občina Velenje. 

7. člen
V 19. členu odloka o UN z naslovom Ostali predvideni objekti 
se na koncu doda nov peti odstavek, ki se glasi:

»(5) Bazne postaje mobilne telefonije
Zaradi odstranitve obstoječih baznih postaj mobilne telefonije 
na obstoječem stolpu velike skakalnice, je dopustna postavitev 
ene ali dveh baznih postaj mobilne telefonije na parceli št. 
3209/2, k.o. Velenje, zahodno od obstoječe velike skakalnice. 
Bazne postaje morajo biti zasnovane tako, da bo njihovo 
elektromagnetno sevanje v skladu z zakonskimi predpisi 
v Republiki Sloveniji ter oblikovane tako, da bodo čim manj 
opazne v krajini.«

8. člen
V 38. členu odloka o UN se v šestem odstavku spremeni zadnji 
stavek, tako da se glasi:

»Razvod za močenje in zasneževanje skakalnic naj 
načeloma poteka znotraj območja predvidenih infrastrukturnih 
koridorjev.

9. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku 
Mestne Občine Velenje. 

Številka: 350-03-0011/2005-310
Datum:    

Župan Mestne Občine  Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.

Obrazložitev:
1. PRAVNA PODLAGA:
Pravna podlaga za spremembe in dopolnitve Odloka o 
ureditvenem načrtu Grajski hrib – območje skakalnic v Velenju 
je v 96. členu Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni 
list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 
106/10-popravek, 43/11-ZKZ-C, 57/12 in 109/12). Ta člen 
določa veljavnost in spremembe občinskih prostorskih aktov, 
sprejetih na podlagi drugih predpisov. 
Svet Mestne občine Velenje je v preteklih letih sprejel osnovni 
Odlok in spremembe in dopolnitve Odloka O ureditvenem 
načrtu Grajski hrib – območje skakalnic v Velenju (Uradni 
vestnik Občine Velenje, št. 2/88 in Uradni vestnik MOV, 
št. 22/07 – v nadaljevanju Odlok o UN). Pravna podlaga za 
ponovne spremembe in dopolnitve Odloka o UN so v zgoraj 
omenjenem Zakonu o prostorskem načrtovanju in v 24. členu 
Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV št. 15/06-
UPB-1, 26/07 in 18/08).

2. OCENA SEDANJEGA STANJA IN RAZLOGI ZA 
SPREJEM:
Pobudo za spremembe in dopolnitve Odloka o UN je podal Urad 
za urejanje prostora Mestne občine Velenje zaradi predvidene 
odstranitve obstoječega stolpa velike skakalnice v Velenju. 
Na obstoječem stolpu skakalnice so namreč nameščene dve 
bazni postaji mobilne telefonije (Mobitel in Tušmobil), ki bodo 
odstranjene skupaj z odstranitvijo stolpa. Da bi se ohranil 
ustrezen signal obeh mobilnih operaterjev za centralne predele 
mesta Velenje je predvidena nadomestna lokacija za postavitev 
dveh novih baznih postaj zahodno od obstoječega stolpa 
velike skakalnice, ki je predviden za odstranitev. Lokacija za 
oba stolpa bazne postaje je na parceli št. 3209/2, k.o. Velenje. 
Ker v obstoječem Odloku o UN ni podrobno določenih pogojev 
za postavitev baznih postaj mobilne telefonije na območju 
ureditvenega načrta, so predvidene spremembe in dopolnitve 
Odloka o UN, da se omogoči takšna postavitev predvidenih 
objektov (spremembe in dopolnitve 7. in 19. člena Odloka o 
UN). 

3.  OCENA FINANČNIH IN DRUGIH POSLEDIC:
Finančne posledice zaradi sprememb in dopolnitev Odloka o 
UN niso predvidene, saj smo spremembe in dopolnitve Odloka 
o UN pripravili v Uradu za urejanje prostora MOV. Glede na 
to, da spremembe in dopolnitve Odloka o UN ne posegajo v 
namensko rabo zemljišč na obravnavanem območju, drugih 
posledic za pogoje in merila urejanja prostora na tem območju 
ni pričakovati. 

4. PRIMERJAVA SPREMEMB PROSTORSKEGA AKTA Z 
VKLJUČENIMI SPREMEMBAMI IN DOPOLNITVAMI:
Spremembe in dopolnitve Odloka o UN predstavljajo le manjšo 
spremembo obstoječega Odloka o UN,  da se omogoči 
nadomestna postavitev dveh baznih postaj mobilne telefonije 
na območju ob obstoječi skakalnici. V tem primeru gre le za 
manjše spremembe in dopolnitve 7. in 19. člena Odloka o UN, 
zaradi česar ni predvideno pridobivanje dodatnih pogojev in 
mnenj nosilcev urejanja prostora.
Javna razgrnitev osnutka Sprememb in dopolnitev Odloka o UN 
je potekala  od  13. 2. 2013 do 28. 2. 2013. Javna obravnava 
osnutka Odloka je bila izvedena dne 27. 2. 2013 v sejni dvorani 
Mestne občine Velenje, ob 17:00 uri. Na javni obravnavi so 
bili nekateri občani KS Staro Velenje načeloma proti postavitvi 
»nadomestnih« baznih postaj, konkretnih pripomb na sam 
predlagan odlok o Spremembah in dopolnitvah odloka o LN pa 
niso predlagali, razen pripombe g. Gamsa, ki smo jo vključili v 
osnutek odloka (sprememba 3. člena osnutka odloka).
Dne 28. 2. 2013 je po javni obravnavi podal pripombo (v knjigo 
pripomb) tudi g. Bogdan Plaznik (predstavnik SSK Velenje), 
ki je predlagal, da se spremenijo tudi določila 13.,16.,18. in 
38. člena Odloka o UN. Na ta način bi se ohranila obstoječa 
sodniška stolpa na območju skakalnic in obstoječi klubski 
prostor (brunarica), ki danes nedvomno služi potrebam 
Skakalnega kluba Velenje in je za enkrat ni potrebno porušiti. 
Predlagano pobudo smo vključili v predlagan osnutek odloka o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o UN.

Osnutek sprememb in dopolnitev Odloka o UN je bil 
obravnavan na seji Sveta MOV dne 26. 3. 2013. Konkretnih 
pripomb na sam odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
UN ni bilo, razen pripomba nekaterih predstavnikov KS Stara 
vas, ki nasprotujejo postavitvi novih baznih postaj mobilne 
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telefonije na lokaciji zahodno od obstoječe velike skakalnice, 
ki je predvidena za odstranitev. Ker smatramo, da so v 7. 
členu odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o UN dovolj 
podrobno opisani pogoji za postavitev nadomestnih baznih 
postaj, iz obstoječega skakalnega stolpa, ki je predviden 
za odstranitev, te pa morajo ustrezati veljavnim zakonskim 
predpisom za postavitev tovrstnih infrastrukturnih objektov v 
Republiki Sloveniji, te pripombe nismo upoštevali pri pripravi 
predloga odloka. Na ta način se bo zagotovil kvaliteten signal 
iz predvidenih (nadomestnih) baznih postaj mobilne telefonije 
za večino občanov mestne občine Velenje.
Zato je predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o UN ostal praktično enak osnutku odloka, z nekaterimi 
redakcijskimi popravki. 

Velenje, 8. 5. 2013

Pripravil podsekretar:  
Marko VUČINA, univ.dipl.inž.arh., l.r.

       Direktorica uprave MOV:
                  Andreja KATIČ, univ.dipl.prav., l.r.

Župan:
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni 
vestnik MO Velenje, št. 15/06 – UPB1, 26/07 in 18/08) 
predlagam svetu, da ta odlok sprejme.

       Župan Mestne občine Velenje
                           Bojan KONTIČ, l.r.

Predlagatelj: ŽUPAN           Faza: OSNUTEK  
 
Svet Mestne občine Velenje je na podlagi Zakona o spremljanju državnih pomoči 
(Uradni list RS št. 37/04), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list 
RS, št. 94/07-UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 
– Odl. US, 51/10, 84/10 - Odl. US in 40/12 – ZUJF), Pravilnika o postopkih za 
izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09-ZIPRS1011 in 
3/13) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 
15/06-UPB1, 26/07 in 18/08) na svoji ____ seji, dne ______________ sprejel 
naslednji 

ODLOK 
o spodbujanju podjetništva v Mestni občini 

Velenje 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se določijo namen, pogoji, upravičenci, ukrepi in 
postopek dodeljevanja sredstev za spodbujanje podjetništva v 
Mestni občini Velenje (v nadaljnjem besedilu: MOV) ter nadzor 
nad porabo dodeljenih sredstev. 

2. člen
Namen tega odloka je vzpostavitev učinkovitega podpornega 
okolja za potencialne podjetnike in delujoča podjetja v vseh 
fazah njihovega razvoja, spodbujanje ustanavljanja novih 

podjetij, pospeševanje njihove rasti in ustvarjanja novih 
delovnih mest, pospeševanje izkoriščanja podjetniških in 
inovacijskih potencialov.

3. člen
Sredstva za izvedbo ukrepov za spodbujanje razvoja 
podjetništva v MOV se zagotavljajo v proračunu MOV in se 
dodeljujejo v obliki dotacij oz. subvencij ali subvencij obrestne 
mere.

4. člen
Sredstva in njihova višina se dodeljujejo na podlagi letnega 
načrta proračuna MOV in na podlagi izvedenega javnega 
razpisa. 

5. člen   
Sredstva na podlagi tega odloka se dodeljujejo kot državne 
pomoči po pravilu »de minimis«. Splošna določila za ukrepe 
pomoči »de minimis« so naslednja: 
- pomoči se dodeljujejo v skladu z Uredbo Komisije (ES) 

1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 
87 in 88 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za 
državno pomoč »de minimis« (Uradni list EU L 379, 28. 
12. 2006, str. 5–10); 

- skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu podjetju na 
podlagi pravila »de minimis« ne sme preseči 200.000,00 
EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na 
obliko ali namen pomoči (v primeru podjetij, ki delujejo 
v cestnoprometnem sektorju, znaša zgornja dovoljena 
meja pomoči 100.000,00 EUR); 

- do »de minimis« pomoči niso upravičena podjetja iz 
sektorjev:

 1. ribištva in ribogojstva; 
 2. premogovništva; 
 3.  primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz 

seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske 
skupnosti; 

 4.  pomoči, dodeljene podjetjem, ki delujejo na področju 
predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama 
v Prilogi I k Pogodbi v primeru, če je znesek pomoči 
določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, 
ki so kupljeni od primarnih, proizvajalcev ali jih zadevna 
podjetja dajo na trg oziroma če je pomoč pogojena s tem, 
da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce;  

- podjetja, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, niso 
upravičena do pomoči za nabavo vozil za cestni prevoz 
tovora;   

- pomoč ni pogojena s prednostjo rabe domačega blaga 
pred rabo uvoženega blaga;

- pomoč ni namenjena izvozu oz. z izvozom povezane 
dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je 
pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z 
ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi 
tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo;

- v primeru, da je prejemnik za iste upravičene stroške 
prejel ali namerava prejeti tudi drugo državno pomoč, 
skupni znesek prejete pomoči ne sme preseči dovoljenih 
intenzivnosti  državnih pomoči;

- MOV prejemnika pisno obvesti, da je pomoč dodeljena po 
pravilu »de minimis«;

- upravičenci morajo  pred dodelitvijo sredstev podati pisno 
izjavo o:
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a) že prejetih »de minimis« pomočeh, vključno z navedbo, pri 
katerih dajalcih in v kakšnem znesku je v relevantnem obdobju 
še kandidiral za »de minimis« pomoč, 
b) drugih že prejetih ali zaprošenih pomočeh za iste upravičene 
stroške, v kakšni višini in pri katerem dajalcu pomoči se je 
zaprosilo in zagotovilo, da z dodeljenim zneskom pomoči »de 
minimis« ne bo presežena zgornja meja »de minimis« pomoči 
ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih.

II. UPRAVIČENCI 

6. člen
Upravičenci do sredstev so samostojni podjetniki posamezniki 
in mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so organizirana kot 
gospodarska družba, zavod, zadruga ali druga pravna oseba 
zasebnega prava s sedežem oziroma lokacijo poslovne enote 
na območju MOV in bodo izvajali projekt na območju MOV. Prav 
tako so upravičenci subjekti, ki nimajo sedeža v MOV, vendar 
bodo izvajali projekt na območju MOV. 

Po tem odloku se uporablja izraz »gospodarski subjekt« za 
subjekt, organiziran kot gospodarska družba ali samostojni 
podjetnik posameznik.

7. člen
Za opredelitev velikosti podjetja se upoštevajo določila iz Priloge 
1 Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008, z dne 6. 8. 2008: 

- mikro podjetje ima manj kot 10 zaposlenih in ima letni 
pomet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 2 milijonov 
EUR;

- malo podjetje ima manj kot 50 zaposlenih in ima letni 
promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 
milijonov EUR;

- srednje podjetje ima manj kot 250 zaposlenih in letni 
promet, ki ne presega 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno 
vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR. 

Pri definiciji podjetij se upoštevajo tudi lastniška razmerja 
(povezave, ki jih ima to podjetje z drugim podjetjem).

8. člen
Do sredstev niso upravičeni gospodarski subjekti in druge 
pravne osebe, ki:
- so v stečajnem postopku, postopku prenehanja, postopku 

prisilne poravnave ali likvidacije v skladu z zakonom, ki 
ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti 
in prisilnem prenehanju;

- so kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da je izguba 
tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami dosegla 
polovico osnovnega kapitala družbe;

- prejemajo državno pomoč po posebnem programu za 
reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah;

- so že koristila pomoč za posamezne namene do višine, ki 
jo omogočajo posamezna pravila državnih pomoči;

- nimajo pravočasno in v celoti izpolnjenih pogodbenih 
obveznosti do MOV iz predhodnih javnih razpisov, če so 
na njih sodelovala;

- so dolgoročno plačilno nesposobna, skladno s tretjim 
odstavkom 14. člena Zakona o finančnem poslovanju, 
postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju;

- so na seznamu subjektov, za katera v razmerju do MOV 
veljajo omejitve poslovanja po Zakonu o integriteti in 

preprečevanju korupcije;
- so že prejela državno pomoč po tem odloku in naložbe 

oziroma storitve niso izvedla v skladu s podpisano 
pogodbo;

- imajo zapadle, neplačane obveznosti iz naslova davkov, 
prispevkov in drugih obveznih dajatev;

- imajo zapadle, neplačane obveznosti do MOV.   

III. UKREPI ZA SPODBUJANJE PODJETNIŠTVA   

9. člen
Sredstva se dodeljujejo za naslednje namene:

1. spodbujanje naložb v gospodarstvo; 
2. spodbujanje zagona podjetij v inkubatorju in parku; 
3. podpora subjektom inovativnega okolja;
4. svetovanje in razširjanje znanja; 
5. spodbujanje usposabljanja v obliki posebnega 

izobraževanja; 
6. spodbujanje promocijskih aktivnosti podjetij; 
7. spodbujanje ustvarjanja novih delovnih mest; 
8. spodbujanje povezovanja podjetij;
9. spodbujanje projektov inovacij;
10. subvencioniranje najemnin poslovnih prostorov;
11. spodbujanje socialnega podjetništva; 
12. spodbujanje projektov, pomembnih za razvoj mestnega 

središča. 

V posameznem javnem razpisu se določijo ukrepi, ki so 
predmet sofinanciranja, pogoji, upravičeni stroški in njihova 
višina, najnižji znesek prijavljene naložbe oziroma projekta, 
najvišja dodeljena višina sredstev na upravičenca ter merila in 
kriteriji za dodeljevanje sredstev po tem odloku.

10. člen
Za posamezni ukrep se v okviru tega odloka določijo njegov 
namen, upravičenci, pogoji, upravičeni stroški, višina 
sofinanciranja, instrument dodeljevanja sredstev. 

11. člen
 (naložbe v gospodarstvo)

Namen ukrepa: spodbujanje naložb v gospodarstvo (spodbujanje 
začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti) in s tem 
zagotoviti boljše možnosti za gospodarski razvoj in povečanje 
konkurenčnih prednosti prijaviteljev ter odpiranje novih delovnih 
mest, povezanih z naložbo. 

Upravičenci: gospodarski subjekti, ki investirajo v razvoj in 
razširitev dejavnosti.

Pogoji: 
- naložba se mora izvesti na območju MOV in se ohraniti 

vsaj 5 let po njenem zaključku;
- pri izračunu subvencije obrestne mere se upošteva 

referenčna obrestna mera, objavljena v Uradnem listu 
EU.

Upravičeni stroški: strošek nakupa zemljišča na območju MOV, 
strošek projektne in investicijske dokumentacije za gradnjo 
poslovnih prostorov, strošek komunalnega prispevka, strošek 
nakupa, gradnje ali prenove poslovnih prostorov, strošek nakupa 
strojev in opreme in celovita obnova obstoječe proizvodnje, 
strošek razvoja novih produktov ali storitev, strošek nakupa 
patenta, licence, nepatentiranega tehničnega znanja, strošek 
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obrestne mere za najete kredite za izvedbo materialne in/ali 
nematerialne investicije.
Višina sofinanciranja: do 50 % upravičenih stroškov za mikro in 
mala podjetja in do 40 % upravičenih stroškov za srednje velika 
podjetja (brez DDV). Subvencija obrestne mere ne sme preseči 
5 % vrednosti naložbe.

Instrument dodeljevanja sredstev: dotacije oz. subvencije in 
subvencije obrestnih mer.

12. člen
(zagon inkubiranih in inovativnih podjetij)

Namen ukrepa: spodbujanje zagona podjetij v subjektih 
inovativnega okolja (podjetniških inkubatorjih, tehnoloških 
parkih) in  spodbujanje ustanavljanja novih tehnoloških in 
inovativnih podjetij.

Upravičenci: gospodarski subjekti, ki delujejo v subjektih 
inovativnega okolja.

Pogoji: sklenjena pogodba z lastnikom oziroma upravljavcem 
inkubatorja oziroma parka; posameznemu podjetju bo 
sofinanciran največ en projekt. 

Upravičeni stroški: stroški ustanovitve podjetja, stroški izdelave 
poslovnega načrta za novi poslovni program, plače zaposlenih v 
podjetju, ki delajo na razvoju, stroški promocije, stroški najema 
opreme za realizacijo novega poslovnega programa, stroški 
najema poslovnih prostorov, stroški testiranja in dodatnega 
usposabljanja za realizacijo novega poslovnega programa, 
stroški patentnih in ostalih zaščit, materialne investicije v 
povezavi z novim poslovnim programom, nematerialne investicije 
v povezavi z novim poslovnim programom (nematerialne 
investicije zajemajo pridobivanje posebnih certifikatov in 
standardov, zaščito lastnih oziroma nakup patentov, nakup 
licenc, know-howa ali nepatentiranega tehničnega znanja).

Višina sofinanciranja: do 50 % upravičenih stroškov (brez 
vključenega DDV), stroški dela redno zaposlenih v višini do 12 
minimalnih mesečnih plač.

Instrument dodeljevanja sredstev: dotacije oz. subvencije.

13. člen
(podpora subjektom inovativnega okolja)

Namen ukrepa: spodbujanje delovanja subjektov inovativnega 
okolja.

Upravičenci: poslovni inkubatorji in tehnološki parki.

Pogoji: vpis v evidenco pri pristojnem ministrstvu.

Upravičeni stroški: stroški plač zaposlenih, stroški zunanjih 
svetovalcev, nakup opreme za delovanje upravičenca.

Višina sofinanciranja: do 100 % upravičenih stroškov (brez 
DDV).

Instrument dodeljevanja sredstev: dotacije oz. subvencije.

14. člen
(svetovanje in razširjanje znanja)

Namen ukrepa: sofinanciranje stroškov podjetjem pri svetovanju 
za pripravo in izvajanje strateških razvojnih projektov podjetja v 
fazi nastajanja in rasti podjetja, za razširjanje znanja za krepitev 
konkurenčnih prednosti in inovacijskih sposobnosti podjetja.
Spodbujanje podjetij k prijavi na mednarodne in domače 
razpise ter s tem povečanje možnosti za pridobivanje dodatnih 
sredstev za sofinanciranje lastnih projektov in aktivnosti.

Upravičenci: gospodarski subjekti.

Upravičeni stroški: stroški svetovanja zunanjega svetovalca 
oziroma zunanje institucije podjetjem pri pripravi programov 
povezovanja, vzpostavljanja skupnih razvojnih funkcij, 
internacionalizacije ali tehnološkega razvoja, 
ter stroški zunanjih svetovalcev oziroma izvajalcev v zvezi s 
pripravo prijave na mednarodne razpise.

Višina sofinanciranja: do 50 % upravičenih stroškov (brez 
vključenega DDV).

Instrument dodeljevanja sredstev: dotacije oz. subvencije.

15. člen
(usposabljanje)

Namen ukrepa: spodbujanje delodajalcev k usposabljanju 
zaposlenih v obliki posebnega izobraževanja z namenom 
pridobitve ustreznih znanj in spretnosti zaposlenih in s tem 
večanja konkurenčnosti podjetij na območju MOV.

Upravičenci: gospodarski subjekti. 

Pogoji: izdelan strateški razvojni dokument podjetja, vključno z 
letnim programom izobraževanja in usposabljanja zaposlenih 
delavcev v podjetju, ki vsebuje vrste programov, število 
udeležencev in predvidene stroške ter izvajalce programov. 

Upravičeni stroški: stroški svetovanja zunanjih svetovalcev 
pri projektih usposabljanja, stroški kotizacij udeležencev 
usposabljanja.

Višina sofinanciranja: do 45 % upravičenih stroškov (brez 
vključenega DDV).

Instrument dodeljevanja sredstev: dotacije oz. subvencije. 

16. člen
 (promocija podjetij)

Namen ukrepa: spodbujanje podjetij k sodelovanju na sejmih in 
razstavah doma ali v tujini s ciljem, da predstavijo potencialnim 
kupcem svoje proizvode in storitve.

Upravičenci: gospodarski subjekti, ki se udeležijo določenega 
sejma ali razstave doma ali v tujini.

Upravičeni stroški: stroški najema, postavitve in delovanja 
stojnice na sejmu ali razstavi doma ali v tujini. 
    
Višina sofinanciranja: do 50 % upravičenih stroškov (brez 
vključenega DDV).

Instrument dodeljevanja sredstev: subvencije oz. dotacije.
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17. člen
(nova delovna mesta)

Namen ukrepa: spodbujanje odpiranja novih delovnih mest z 
zaposlovanjem novih delavcev ter posledično prispevanje k 
manjši brezposelnosti na območju MOV. 
    
Upravičenci: gospodarski subjekti.

Pogoji: vsaka sofinancirana zaposlitev mora trajati najmanj 2 
leti, odpiranje novega delovnega mesta mora biti izvedeno na 
območju MOV. 
Na novem delovnem mestu se zaposli osebo s stalnim bivališčem 
na območju MOV, ki je prijavljena kot iskalec zaposlitve.
V primeru, da novo zaposleni delavec postane brezposeln 
iz kateregakoli razloga pred potekom 2 let, mora prejemnik 
sredstev v roku 30 dni od prenehanja zaposlitve zaposliti 
novega delavca, ki ustreza v tem odloku opredeljenim pogojem. 
V nasprotnem primeru mora prejemnik dodeljenih sredstev le-
ta vrniti.  

Upravičeni stroški: stroški dela v višini do 12 minimalnih 
mesečnih plač vključno s plačilom prispevkov delodajalca, 
stroški zdravniškega pregleda in izpita varstva pri delu. 

Višina sofinanciranja: do 100 % upravičenih stroškov. 

Instrument dodeljevanja sredstev: dotacije oz. subvencije.

18. člen
(povezovanje podjetij) 

Namen ukrepa: spodbujanje povezovanja podjetij z razvojnimi 
in raziskovalnimi institucijami s ciljem povečanja konkurenčnih 
prednosti in izboljšanja tržnega položaja.

Upravičenci: gospodarski subjekti, ki se povezujejo z najmanj 
dvema podjetjema in vsaj eno institucijo znanja ter so v zvezi 
s tem sklenila dogovor o sodelovanju. Upravičenci izberejo 
nosilno podjetje, ki v imenu skupine nastopa kot vlagatelj.

Pogoji: povezovanje z razvojnimi institucijami mora predstavljati 
osnovo za povečanje konkurenčnih prednosti prijavitelja (razvoj, 
raziskave) oziroma povečanje njegove dodane vrednosti. 
Stroški zunanjih storitev razvojnih in izobraževalnih institucij 
oziroma izvajalcev morajo biti v skladu z običajnimi tržnimi 
cenami.

Upravičeni stroški: stroški zunanjih svetovalcev pri pripravi 
skupnih programov za povezovanje podjetij, stroški za 
svetovanje in razširjanje specifičnega znanja, za potrebe 
izvajanja skupnih programov, stroški za raziskave in razvoj 
novih skupnih proizvodov ali storitev, stroški za promocijo novih 
skupnih proizvodov ali storitev, stroški za posebno usposabljanje 
podjetnikov in zaposlenih za pripravo in izvajanje skupnih 
programov, stroški vodenja skupnega programa povezovanja.
 
Višina sofinanciranja: do 35 % upravičenih stroškov (brez 
vključenega DDV).

Instrument dodeljevanja sredstev: dotacije oz. subvencije.

19. člen
(projekti inovacij) 

Namen ukrepa: spodbujanje inovativnosti in podjetniških 
vlaganj v raziskave in tehnološki razvoj. 

Upravičenci: gospodarski subjekti. 

Pogoji: v primeru, da se za raziskovalno dejavnost z namenom 
razvoja novih produktov, storitev ali postopkov najame zunanje 
izvajalce (raziskovalce), morajo ti izpolnjevati pogoje, določene 
s predpisi o raziskovalni dejavnosti. 

Upravičeni stroški: stroški pridobitve patenta, stroški za zaščito 
blagovne znamke, materialni stroški za izdelavo prototipa, 
stroški raziskovalnih in svetovalnih storitev, ki so namenjene 
izključno raziskovalni dejavnosti pri prijavljenem projektu. 

Višina sofinanciranja: do 50 % upravičenih stroškov (brez 
vključenega DDV).

Instrument dodeljevanja sredstev: dotacije oz. subvencije.

20. člen
(najemnina poslovnih prostorov)

Namen ukrepa: spodbujanje lokalnega gospodarskega razvoja 
in ustvarjenje novih delovnih mest.  

Upravičenci: gospodarski subjekti.

Upravičeni stroški: strošek najema poslovnih prostorov. 

Višina sofinanciranja: do 50 % upravičenih stroškov (brez 
vključenega DDV). 

Instrument dodeljevanja sredstev: dotacije oz. subvencije. 

21. člen 
(socialno podjetništvo)

Namen ukrepa: spodbuditi in podpreti projekte, ki bodo z 
razvijanjem dejavnosti socialnega podjetništva osebam iz 
ranljivih ciljnih skupin zagotavljali zaposlitve in ustvarjali nova 
delovna mesta. 

Upravičenci: podjetja, ki so pridobila status socialnega podjetja 
v skladu s predpisi, ki urejajo področje socialnega podjetništva, 
pravne osebe (društvo, zavod, ustanova, gospodarska družba, 
zadruga, ali druga pravna oseba zasebnega prava), ki imajo v 
ustanovitvenem aktu določeno neprofitno delovanje in delujejo 
po principu socialnega podjetništva ter imajo sedež ali lokacijo 
poslovne enote na območju MOV. 

Pogoji: sofinancirani bodo projekti, ki bodo razvijali tržne 
dejavnosti (proizvodnjo, prodajo proizvodov ali    storitev) v 
skladu z načeli socialnega podjetništva kot jih opredeljuje 
zakonodaja na področju socialnega podjetništva.

Upravičeni stroški: stroški svetovalnih storitev, stroški 
usposabljanj, stroški nakupa strojev in opreme potrebnih za 
opravljanje dejavnosti socialnega podjetništva, stroški najema 
poslovnih prostorov, v katerih se opravlja dejavnost socialnega 
podjetništva, stroški promocijskih aktivnosti.

Višina sofinanciranja: do 50 % upravičenih stroškov (brez 
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vključenega DDV).

Instrument dodeljevanja sredstev: dotacije oz. subvencije. 

22. člen
(projekti, pomembni za razvoj mestnega središča)

Namen ukrepa: spodbujati projekte, s katerimi bo mestno 
središče postalo še bolj atraktivno in zanimivo tako za podjetnike 
kot za prebivalce in obiskovalce. 

Upravičenci: gospodarski subjekti.

Pogoji: naložba oziroma projekt se mora izvesti na območju 
mestnega središča Velenja. Prednost bodo imeli projekti, ki 
bodo usmerjeni k poenotenju izgleda mestnega središča.

Upravičeni stroški: stroški svetovanja pri pripravi projektov, 
stroški promocije projektov, nakup opreme za izboljšanje 
poslovanja upravičenca, stroški ureditve zunanjega izgleda 
objektov (oprema letnih vrtov gostinskih lokalov, vitrine in 
izložbe, označbe, table in podobno).

Višina sofinanciranja: do 50 % upravičenih stroškov (brez 
vključenega DDV).

Instrument dodeljevanja sredstev: dotacije oz. subvencije. 

IV. POSTOPEK DODELJEVANJA SREDSTEV 

23. člen
Postopek dodeljevanja sredstev upravičencem se izvede po 
postopku, določenim s tem odlokom in javnim razpisom, ki 
mora biti izveden v skladu z veljavno zakonodajo. 

24. člen
Postopek javnega razpisa vodi komisija, ki jo s sklepom za 
izvedbo javnega razpisa za dodelitev sredstev za spodbujanje 
podjetništva v MOV (v nadaljevanju: komisija) imenuje župan.

25. člen
Merila in kriteriji za dodeljevanje pomoči »de minimis« po tem 
odloku se podrobneje določijo v javnem razpisu. 

26. člen 
Javni razpis za dodelitev sredstev se objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije in na spletni strani MOV. 

27. člen
Odpiranje prejetih vlog je praviloma javno. Postopek odpiranja 
vlog se izvede v roku, ki je predviden v javnem razpisu. 

28. člen
Župan izda sklepe o izbiri prejemnikov sredstev na podlagi 
predloga komisije iz 24. člena tega odloka.
Upravičenec lahko vloži na MOV pritožbo v roku 8 dni od 
prejema sklepa. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodbe z 
izbranimi upravičenci.
Pritožnik mora v pritožbi natančno navesti pritožbene razloge. 
Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za dodelitev 
sredstev. O  pritožbi odloči župan v roku 15 dni s sklepom.

29. člen
  Za namen dodelitve sredstev se sklene pogodba med MOV in 
izbranim upravičencem. Obvezne sestavine pogodbe so: 

1. naziv in naslov obeh pogodbenih strank; 
2. namen, za katerega so sredstva dodeljena; 
3. višina dodeljenih sredstev;    
4. terminski plan porabe sredstev; 
5. način nadzora nad namensko porabo sredstev kot na 

primer: 
- spisek dokazil, ki jih mora predložiti upravičenec za porabo 

sredstev;
- poročila o poteku in rezultatih porabljenih sredstev;
- dolžnost MOV, da spremlja in nadzira izvajanje pogodbe 

in namensko porabo proračunskih sredstev ter preverja 
namensko porabo sredstev v obdobju dveh let po izvedbi 
projekta;

- določilo, da mora upravičenec ob nenamenski porabi 
sredstev, sredstva vrniti v proračun skupaj z zakonitimi 
zamudnimi obrestmi; 

6. drugo, kar sledi iz notranjih predpisov in usmeritev MOV 
glede obvezne vsebine pogodb. 

V. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV

30. člen
Upravičenci morajo vsako leto do izteka roka, določenega v 
pogodbi, MOV predložiti poročila o izvedenih aktivnosti oziroma 
zaključenih projektih, za katere so jim bila dodeljena sredstva in 
dokazila o namenski porabi sredstev.

Nadzor nad namensko porabo dodeljenih sredstev in izvajanjem 
aktivnosti oziroma do pomoči upravičenih projektov, opravlja 
pristojni organ MOV za malo gospodarstvo.
Upravičenec mora vrniti prejeta sredstva v občinski proračun, 
skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema 
nakazila, do dneva vračila, če je bila na podlagi nadzora ali 
oddanega poročila ugotovljena nenamenska poraba sredstev. 
Če upravičenec ni oddal poročila ali če je bila na podlagi 
nadzora ugotovljena nenamenska poraba sredstev, ne more 
pridobiti sredstev na podlagi tega odloka na naslednjem javnem 
razpisu.

31. člen
MOV mora komisiji ministrstva, pristojnega za nadzor državnih 
pomoči, posredovati podatke o dodeljenih državnih pomočeh 
v skladu z Uredbo o posredovanju podatkov in poročanju 
o dodeljenih državnih pomočeh in pomočeh po pravilu »de 
minimis«. 

VI. KONČNE DOLOČBE

32.  člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 
dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja malega 
gospodarstva v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik Mestne 
občine Velenje, št. 11/02, 13/07).

33.  člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
vestniku Mestne občine Velenje. 

Številka:  015-03-0003/2013
Datum:  

Župan Mestne občine Velenje
  Bojan KONTIČ
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OBRAZLOŽITEV:

1. PRAVNA PODLAGA
- Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 
37/04);
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 
27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. 
US, 51/10, 84/10 - Odl. US in 40/12 – ZUJF); 
-Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list 
RS, št. 50/07, 61/08, 99/09-ZIPRS1011 in 3/2013);
- Uredba Komisije (ES) 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 
o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe o ustanovitvi Evropske 
skupnosti za državno pomoč »de minimis« (Uradni list EU L 
379, 28. 12. 2006, str. 5–10);
- 24. člen Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO 
Velenje, št. 15/06-UPB1, 26/07 in 18/08).

2. RAZLOGI ZA SPREJEM AKTA 
Svet Mestne občine Velenje je v letu 2002 sprejel Pravilnik 
o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja malega 
gospodarstva v Mestni občini Velenje in v letu 2007 
spremembe pravilnika. S pripravo novega odloka želimo 
razširiti možnosti spodbujanja podjetništva in odlok prilagoditi 
s pravili o dodeljevanju državnih pomoči. Glede na to, da gre 
za obsežnejše spremembe, ki se nanašajo na upravičence, 
namene, za katere se dodeljujejo državne pomoči, upravičene 
stroške, pogoje, pod katerimi se dodeljujejo pomoči in njihove 
zgornje meje, smo pripravili nov odlok. Na podlagi novega 
odloka bo omogočena priprava programov in shem za 
spodbujanje podjetništva v Mestni občini Velenje, njihov hitrejši 
razvoj in povečanje konkurenčne sposobnosti. 

3. OCENA SEDANJEGA STANJA
V obdobju od 2002 do 2008 smo izvajali programe spodbud 
za hitrejši razvoj malega gospodarstva v občini na osnovi 
Pravilnika o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja 
malega gospodarstva v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik 
MOV, št. 11/02, 13/07). V letih od 2008 do 2011 smo spodbujali 
podjetništvo s sofinanciranjem delovanja SAŠA inkubatorja.  
S sprejetjem odloka bodo omogočeni pogoji za dodeljevanje 
proračunskih sredstev za spodbujanje podjetništva v Mestni 
občini Velenje na podlagi javnega razpisa v skladu s postopkom 
za dodelitev državnih pomoči, ki ga določa Pravilnik o postopkih 
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije. Javni razpis se 
lahko izvede za vse ali le za posamezne ukrepe odvisno od 
prioritet in razpoložljivih proračunskih sredstev za posamezno 
leto. Sredstva se bodo dodeljevala kot spodbude po principu 
sofinanciranja upravičenih stroškov prijavljenih projektov in 
aktivnosti podjetij v okviru ukrepov oz. namenov za spodbujanje 
razvoja podjetništva. 

V skladu z Zakonom o spremljanju državnih pomoči je besedilo 
predpisa, na podlagi katerega se dodeljuje državna pomoč 
(občinski odlok ali pravilnik), potrebno predložiti Ministrstvu za 
finance, ki izda mnenje o njegovi skladnosti s pravili na področju 
državnih pomoči in skupaj s predvidenimi ukrepi priglasiti 
shemo dodeljevanja državnih pomoči Sektorju za spremljanje 
državnih pomoči in pred objavo razpisa pridobiti mnenje o 
skladnosti sheme »de minimis« pomoči za spodbujanje razvoja 
podjetništva v občini. Mnenje, da je shema »de minimis« pomoči 
za spodbujanje podjetništva, ki temelji na osnutku Odloka o 
spodbujanju podjetništva v Mestni občini Velenje v skupnem 

znesku 50.000,00 EUR za obdobje do 31. 12. 2013 združljiva z 
Uredbo komisije (ES) 1998/2008 z dne 19. decembra o uporabi 
členov 87 in 88 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za 
državno pomoč »de minimis« (Uradni list EU L 379, 28. 12. 
2006, str. 5–10) smo že pridobili 23. 4. 2013. 
Pred dodelitvijo sredstev je potrebno pri Ministrstvu za finance 
preveriti, da prag »de minimis« z novo pomočjo ne bo presežen 
(določa, da znesek pomoči istemu upravičencu v obdobju treh 
proračunskih let ne sme preseči 200.000,00 EUR oziroma 
100.000,00 EUR pri upravičencu iz cestnoprometnega sektorja). 
Po dodelitvi pomoči je potrebno tudi poročati Ministrstvu za 
finance o višini dodeljenih sredstev. 

4. NAČELA
Spodbujanje razvoja podjetništva z določitvijo ustreznih vsebin, 
ki se sofinancirajo na podlagi javnega razpisa. 

Transparentnost postopka sofinanciranja: na podlagi odloka 
in izvedenega javnega razpisa za dodeljevanje sredstev bo 
zagotovljena večja transparentnost postopka sofinanciranja 
podjetništva v Mestni občini Velenje.  

Učinkovit nadzor nad porabo dodeljenih sredstev se zagotovi 
z:
- določitvijo roka za predložitev dokazil o namenski porabi 

sredstev, ki jih mora predložiti prejemnik sredstev Mestni 
občini Velenje;

- opredelitvijo vrste dokazil in poročil, ki jih mora za nekatere 
ukrepe predložiti prijavitelj, da je upravičen do dodelitve 
sredstev;

- določitvijo sankcije za nenamensko porabo dodeljenih 
sredstev. Sankcija je v tem primeru izguba možnosti 
sodelovanja na naslednjem javnem razpisu.

5. KRATKA VSEBINA AKTA  
S tem odlokom se določijo namen, pogoji, upravičenci, ukrepi in 
postopek dodeljevanja sredstev za spodbujanje podjetništva v 
Mestni občini Velenje (v nadaljnjem besedilu: MOV) ter nadzor 
nad porabo dodeljenih sredstev. 
Po tem odloku bo občina sofinancirala podjetništvo na 
naslednjih področjih: spodbujanje naložb v gospodarstvo; 
spodbujanje zagona podjetij v inkubatorjih in parkih, podpora 
subjektom inovativnega okolja, svetovanje in razširjanja znanja, 
spodbujanje usposabljanja v obliki posebnega izobraževanja, 
spodbujanje promocijskih aktivnosti podjetij, spodbujanje 
ustvarjanja novih delovnih mest, spodbujanje povezovanja 
podjetij, spodbujanje projektov inovacij, subvencioniranje 
najemnin poslovnih prostorov, spodbujanje socialnega 
podjetništva ter spodbujanje projektov, pomembnih za razvoj 
mestnega središča.

Na razpis za spodbujanje se lahko prijavijo samostojni podjetniki 
posamezniki in mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so 
organizirana kot gospodarska družba, zavod, zadruga, ali druga 
pravna oseba zasebnega prava   s sedežem oziroma lokacijo 
poslovne enote na območju MOV in bodo izvajali projekt na 
območju MOV. Prav tako so upravičenci subjekti, ki nimajo 
sedeža v MOV, vendar bodo izvajali projekt na območju MOV. 
V tretjem poglavju so za posamezni ukrep spodbujanja 
podjetništva v občini podrobneje določeni nameni, upravičenci, 
pogoji, upravičeni stroški, višina sofinanciranja in instrument 
dodeljevanje sredstev. 
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V četrtem poglavju je opredeljen postopek dodeljevanja 
sredstev na podlagi javnega razpisa, ki mora biti izveden 
v skladu z veljavno zakonodajo o postopkih za izvrševanje 
proračuna RS. 
V predzadnjem poglavju odloka je opredeljen nadzor nad 
porabo proračunskih sredstev. 

6. OCENA FINANČNIH POSLEDIC
V proračunu Mestne občine Velenje je za leto 2013 namenjenih 
50.000,00 EUR za dodeljevanje finančnih spodbud za razvoj 
podjetništva. Tudi ob sprejetju naslednjih proračunov bo 
Mestna občina Velenje zagotavljala sredstva za spodbujanje 
podjetništva. 

V Velenju, dne 30. 4. 2013

Pripravili:
Karla SITAR, l.r.

                    Alenka REDNJAK, dipl.ekon.(UN), l.r. 
Lucija KORTNIK, l.r.
Borut ŠKRUBA, l.r.

Metka ŠPINDLER, l.r.
Elma DERVIŠEVIĆ, l.r.

Alenka REDNJAK, l.r.
vodja Urada za razvoj in investicije

ŽUPAN
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje 
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06-UPB1, 26/07 in 18/08) 
predlagam svetu, da ta odlok sprejme.
       

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.


