
Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06-uradno 
prečiščeno besedilo, 22/08 in 4/15) je Svet Mestne občine Velenje na 11. seji dne 2. 2. 2016 potrdil uradno 
prečiščeno besedilo Odloka o  spodbujanju podjetništva v Mestni občini Velenje, ki obsega: 
 

- Odlok o  spodbujanju podjetništva v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 9/2013 z 
dne 19. 6. 2013), 
 

- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spodbujanju podjetništva v MO Velenje (Uradni vestnik 
Mestne občine Velenje, št. 2/2015 z dne 4. 2. 2015), 

 
 

ODLOK  
O SPODBUJANJU PODJETNIŠTVA V MESTNI OBČINI VELENJE  

uradno prečiščeno besedilo (UPB1) 

 
 

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 državna pomoč po pravilu »de minimis«. Pogoji za 
pomoč »de minimis« so naslednji:  

- pomoči se dodeljujejo v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 
o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči »de minimis« 
(Uradni list EU L 352/1, z dne 24. 12. 2013); 
 

- do »de minimis« pomoči niso upravičena podjetja iz sektorjev: 
1. ribištva in akvakulture, kakor ju zajema Uredba Sveta (ES) št. 104/2000;  
2. primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi 
Evropske skupnosti; 
3. predelave in trženje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi 
Evropske skupnosti v primerih:  
a) če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni 
od primarnih proizvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno podjetje,  
b) če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce;   

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

- pomoč ne bo pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi;  



 
- skupni znesek »pomoči de minimis«, dodeljen enotnemu podjetju ne bo presegel 200.000,00 

EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter glede na 
to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije (v primeru podjetij, ki delujejo v 
komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 
EUR); 

- pomoč ne bo namenjena za nabavo vozil za prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni 
cestni tovorni prevoz; 

- pomoč »de minimis« se ne sme kumuliralati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi 

stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi s takšno kumulacijo 

presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči; 

 

- pomoč »de minimis« dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko 

kumulira s pomočjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 do 

zgornje meje določene, v navedeni uredbi 360/2012;  

 

- pomoč »de minimis« dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 se lahko 

kumulira s pomočjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami »de minimis« do 

ustrezne zgornje meje (200.000 EUR oz. 100.000 EUR v cestno tovornem prometu);  

 

- dajalec pomoči mora od prejemnika pomoči pred dodelitvijo sredstev pridobiti pisno izjavo o:  
a) o že prejetih vseh »de minimis« pomočeh v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem 
letu, 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,  
c) zagotovilo, da z dodeljenim zneskom pomoči »de minims«, ne bo presežena zgornja meja 
»de minims« pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih, 
d) seznam podjetij, s katerimi je lastniško povezan, tako da se preveri skupni znesek že 
prejetih »de minimis« pomoči za vsa, z njim povezana podjetja; 

- dajalec pomoči mora prejemnika pisno obvestiti, da je pomoč dodeljena po pravilu »de 
minimis« v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. 12. 2013 o uporabi členov 
107 in 108 pogodbe o delovanju Evropske Unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 
24. decembra 2013) in  o znesku »de minims« pomoči;  

- dajalec pomoči mora vzpostaviti evidenco o dodeljenih »de minimis« pomočeh po prejemnikih; 

- dajalec pomoči mora hraniti evidenco o posameznih pomočeh »de minimis« 10 let od datuma 

dodelitve pomoči; 

 
- pomoč »de minims« je dodeljena takrat, ko se zakonska pravica do prejema pomoči dodeli 

podjetju v skladu z veljavnim nacionalnim pravnim sistemom;    

- De minimis pomoč se lahko dodeli v obliki ugodnega posojila, če: 

a) upravičenec pomoči ni v insolvenčnem postopku niti ne izpolnjuje v nacionalnem pravu 
določenih pogojev za uvedbo insolvenčnega postopka na predlog njegovih upnikov. V primeru 
večjih podjetij mora biti upravičenec v položaju, primerljivem kreditni oceni vsaj B- oz. višji od 
SB10 oz. vsaj SB09 po S.BON AJPES-u in 
b) da je posojilo zavarovano z zavarovanjem, ki pokriva vsaj 50 % posojila, in posojilo znaša 1 
mio EUR (oz. 500.000 EUR za podjetja, ki opravljajo cestni tovorni promet) za obdobje 5 let ali 
500.000 EUR (oz. 250.000 EUR za podjetja, ki opravljajo cestni tovorni promet) za obdobje 10 
let. V primeru, da je znesek nižji od zgornjih zneskov in/ali je dodeljeno za manj kot 5 oz. 10 let 



se bruto ekvivalent tega posojila izračuna kot odgovarjajoči delež ustrezne zgornje meje – 
200.000 EUR (oz. 100.000 EUR za podjetja, ki opravljajo cestni tovorni promet), 
c) da je bruto ekvivalent nepovratnih sredstev izračunan na podlagi referenčne obrestne mere, 
ki se je uporabljala v času dodelitve. 

- De minimis pomoč se lahko dodeli v obliki kapitalskih injekcij, če skupni znesek injekcije 
javnega kapitala ne presega zgornje meje pomoči de minimis.  

- De minimis pomoč se lahko dodeli v obliki ukrepov za financiranje tveganja v obliki naložb 
lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala, če kapital za enotno podjetje ne 
presega zgornje meje pomoči de minimis.  

 
II. UPRAVIČENCI  
 

6. člen 
Upravičenci do sredstev so samostojni podjetniki posamezniki in mikro, mala in srednje velika enotna 
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 
naložbo ali projekt na območju MOV. Prav tako so upravičenci subjekti, ki nimajo sedeža v MOV, 
vendar bodo izvajali naložbo na območju MOV (velja samo za namen 1., 2. in 12. iz 9. člena tega 
odloka).  
 
Po tem odloku se uporablja izraz »gospodarski subjekt« za subjekt, organiziran kot gospodarska 
družba ali samostojni podjetnik posameznik. 
 

Izraz »enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem naslednjih razmerij:  

- eno podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja,  

- eno podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali 

nadzornega organa drugega podjetja,  

- podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z 

navedenim podjetjem, ali določbe v njuni družbeni pogodbi ali statutu,  

- eno podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora, z drugimi delničarji 

ali družbeniki navedenega podjetja samo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali 

družbenikov navedenega podjetja. 

 

Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz prve do četrte alineje te točke preko enega ali več drugih 

podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje. 
 

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; 

- so bila za isti namen že sofinancirana iz drugih virov (npr. sredstva Zavoda za zaposlovanje, 
Slovenskega podjetniškega sklada, EU sredstva in podobno); 

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

- imajo zapadle, neplačane obveznosti do MOV; 

- so v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči na podlagi odločbe Evropske Komisije, 
ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom EU. 

 
 
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. spodbujanje razširjanja dejavnosti in znanja;  

5. spodbujanje usposabljanja;  

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 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 nadomestila 
za uporabo stavbnih zemljišč oziroma drug ustrezen zakonsko veljaven davek, 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 90 % 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: podjetniški inkubator in tehnološki park s sedežem v Mestni občini Velenje. 
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 
(razširjanje dejavnosti in znanja) 

Namen ukrepa: sofinanciranje stroškov pri pripravi in izvajanju 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 zunanjega izvajalca pri pripravi programov povezovanja, vzpostavljanja 
skupnih razvojnih funkcij, internacionalizacije ali tehnološkega razvoja, ter stroški zunanjih 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 zunanjih izvajalcev 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 ter sofinanciranje promocijskih akcij 
podjetij. 
Upravičenci: gospodarski subjekti. 
Upravičeni stroški: stroški najema, postavitve in delovanja stojnice na sejmu ali razstavi doma ali v 
tujini ter stroški oglaševanja in izdelave promocijskih materialov. 
Višina sofinanciranja: do 50 % upravičenih stroškov (brez vključenega DDV). 
Instrument dodeljevanja sredstev: subvencije oz. dotacije. 
 

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 izvajalcev 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 drugih 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 ter strošek nadomestila za uporabo stavbnih 
zemljišč oziroma drug ustrezen zakonsko veljaven davek.  
Višina sofinanciranja: do 100 % 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 usposabljanj, stroški nakupa strojev in opreme potrebnih za opravljanje 
dejavnosti socialnega podjetništva, stroški najema poslovnih prostorov ter stroški nadomestila za 
uporabo stavbnih zemljišč oziroma drug ustrezen zakonsko veljaven davek, kjer opravlja dejavnost 
socialnega podjetništva, stroški promocijskih aktivnosti. 
Višina sofinanciranja: do 50 % upravičenih stroškov (brez 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 zunanjih izvajalcev 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 projekta ni izvedel v celoti,  
- če ob prijavi na razpis ni dal pravih podatkov oz. zavajajoče izjave ter druge kršitve in nepravilnosti,  
- če nima poravnanih vseh obveznosti zaradi sklepa Komisije o razglasitvi pomoči za nezakonito in 
nezdružljivo z notranjim trgom. 

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«.  
 
Odlok o spodbujanju podjetništva v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 
9/2013) vsebuje naslednje končne določbe: 
 
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.  
 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spodbujanju podjetništva v Mestni občini 
Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 2/2015) vsebuje naslednjo končno določbo: 
 

6.  člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.  
 
 
 
Številka: 015-03-0003/2013 
Datum: 2. 2. 2016 
 

                                                                                                  
 

župan Mestne občine Velenje                     
  Bojan KONTIČ, l.r. 

 
 

 

http://www.mf.gov.si/fileadmin/mf.gov.si/pageuploads/nadz_pom/Poro%C4%8Danje/uredba_podatki_dod_dr_pomoci.pdf
http://www.mf.gov.si/fileadmin/mf.gov.si/pageuploads/nadz_pom/Poro%C4%8Danje/uredba_podatki_dod_dr_pomoci.pdf

