
Predlagatelj: ŽUPAN Faza: PREDLOG 
 
Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 10. in 11. člena Odloka o proračunu Mestne občine Velenje 
za leto 2022 (Uradni vestnik MO Velenje, št. 14/21) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje 
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo, 17/19) na svoji ___ seji dne 
________ sprejel 
 
 

SKLEP 
o uvrstitvi projekta 402-1302-147 Ureditev/dograditev Poslovne cone Stara vas IV. faza v 

Načrt razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2022-2025 

1. člen 
1) V Načrt razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2022-2025, ki je sestavni del 
Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2022 (Uradni vestnik MO Velenje, št. 14/21), se 
v podprogramu 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest uvrsti projekt 402-
1302-147 Ureditev/dograditev Poslovne cone Stara vas IV. faza  višini 1.439.561 EUR. 
 
2) Viri financiranja projekta so: 
-  v letu 2022 proračunski viri - lastna sredstva v višini 108.916 EUR in proračunski viri – transfer iz 
državnega proračuna v višini 76.987 EUR; 
- v letu 2023 proračunski viri - lastna sredstva v višini 482.019 EUR in proračunski viri – transfer iz 
državnega proračuna v višini 709.125 EUR; 
- v letu 2024 proračunski viri - lastna sredstva v višini 23.335 EUR in proračunski viri – transfer iz 
državnega proračuna v višini 39.179 EUR.   
 
3) Za financiranje projekta se v posebnem delu proračuna v podprogramu 13029002 Investicijsko 
vzdrževanje in gradnja občinskih cest odpre nova proračunska postavka 40213211 
Ureditev/dograditev Poslovne cone Stara vas IV. faza   
 
4) Viri financiranja za leto 2022 se zagotovijo s prerazporeditvami pravic porabe s proračunske 
postavke 41014020 Projekti za prestrukturiranje premogovne regije, viri financiranja za leti 2023 in 
2024 se zagotovijo z rebalansom proračuna Mestne občine Velenje za leto 2023, sprejetega z 
Odlokom o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2023 (Uradni vestnik MO Velenje, št. 14/21). 
 

2. člen 
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje. 

 
Številka: 3510-0002/2022 
Datum:    

župan Mestne občine Velenje 
                   Peter DERMOL 

 
 

OBRAZLOŽITEV: 
1. PRAVNA PODLAGA 
Pravno podlago za sprejem predlaganega sklepa predstavljata:   

- 10. člen Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2022 (Uradni vestnik MO 
Velenje, št. 14/21; v nadaljevanju: odlok), ki med drugim določa, da se lahko novi projekti v 
načrt razvojnih programov uvrstijo na podlagi odločitve občinskega sveta; 

- 11. člen odloka, ki med drugim določa, da se nove proračunske postavke uvrstijo v proračun 
na podlagi odločitve občinskega sveta. 

 
2. RAZLOGI ZA SPREJEM AKTA 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo javni razpis za dodelitev sredstev iz Načrta 
za okrevanje in odpornost (NOO). Javni razpis je v NOO uvrščen v razvojno področje C3: Pametna, 
trajnostna in vključujoča rast, komponento K2: Dvig produktivnosti, prijazno poslovno okolje za 
investitorje in v investicijo D: Zagotavljanje inovativnih ekosistemov ekonomsko-poslovne 
infrastrukture. Mestna občina Velenje tako v letu 2022 kandidira za pridobitev teh sredstev s 
projektom »UREDITEV/DOGRADITEV POSLOVNE CONE STARA VAS IV. FAZA«. Projekt bo v 
primeru uspešne kandidature sofinanciran v višini 57 % celotne vrednosti projekta z evropskimi 



sredstvi iz Sklada za okrevanje in odpornost. Gradbena in obrtniška dela se bodo začela izvajati v 
letu 2023 in se bodo zaključila maja 2024.  
 
Javni razpis je namenjen krepitvi obstoječih ekosistemov ekonomsko-poslovne infrastrukture, ter 
razvojni transformaciji degradiranih območij v ekonomsko-poslovno infrastrukturo. Z javnim razpisom 
bomo naslavljali nadaljnjo specializacijo EPC z namenom krepitve konkurenčnosti gospodarstva ter 
ustvarjanja ekosistemov podjetij z visoko dodano vrednostjo. Glavni namen za investicijsko namero 
je potreba lokalnih podjetnikov po infrastrukturno urejenih poslovnih in obrtnih površinah za potrebe 
gospodarske dejavnosti v občini, ki bo v prihodnosti ustvarjala nova delovna mesta, višjo dodano 
vrednost ter omogočala rast in razvoj poslovanja. 
 
3. OCENA SEDANJEGA STANJA 
V Velenju je prisotnih vedno več mikro, malih in srednje velikih podjetij (MSP), ki jim je zaradi 
omejenih kapacitet treba zagotoviti ustrezno in ugodno infrastrukturo za rast in razvoj, da bodo lahko 
hitreje dosegla preboj in zaposlila večje število zaposlenih. Mala in srednja podjetja so zlasti za 
Velenje pomemben generator razvoja, zaposlovanja in ustvarjanja prihodka. Razvoj moramo 
načrtovati tako, da MSP-jem  zagotovimo prostorske možnosti, ki so ključen dejavnik učinkovitega in 
spodbudnega podpornega okolja v vseh fazah razvoja podjetja. S tem bomo dolgoročno mestu in 
regiji zagotovili delovna mesta in posledično stabilnejše razmere. 
Temeljni razlog za investicijo izhaja iz potreb in nuje po ustvarjanju spodbudnega podjetniškega 
okolja, ki bo na dolgi rok zagotavljalo nastajanje novih delovnih mest ter prestrukturiralo 
gospodarstvo iz tradicionalnih gospodarskih panog v gospodarske panoge, ki so dohodkovno 
intenzivnejše. MO Velenje lahko MSP-jem glede na dane možnosti v tem trenutku ponudi zemljišče 
z razširitvijo  poslovne cone Stara vas, ki ga je treba še komunalno opremiti. Glede na potrebe 
investitorjev in zasedenosti obstoječih kapacitet, je nujno potrebna razširitev cone oziroma 
investicijska namera za zagotovitev komunalne opremljenosti cone.  
Na obstoječem območju poslovne cone je bila v letu 2017 zgrajena glavna dovozna cesta z dvema 
manjšima odcepoma, vključno s pripadajočo infrastrukturo kot prva faza. V naslednjih letih se je 
skladno s finančnimi zmožnostmi, razpisi in NRP-ji dograjevala II. in III. faza komunalne 
infrastrukture. Investicijska namera projekta je ureditev/dograditev poslovne Stara vas IV. faza, 
in sicer ureditev pripadajoče prometne, energetske, komunalne, telekomunikacijske in vodne 
infrastrukture, zaradi dodatnih potreb lokalnih podjetnikov po namenskih površinah za proizvodno 
dejavnost, ki bo v prihodnosti ustvarjala nova delovna mesta ter omogočala rast in razvoj poslovanja 
v regiji. Projekt bo prispeval k razvoju gospodarskih dejavnosti, izboljšani bodo namreč infrastrukturni 
pogoji ter pogoji za življenje in zaposlovanje na območju regije. 
 
OCENA FINANČNIH TER DRUGIH POSLEDIC 
Načrtovana vrednost projekta Ureditev/dograditev Poslovne cone Stara vas IV. faza  znaša 
1.439.561 EUR. Za projekt bo občina zagotovila lastna proračunska sredstva v višini 614.270 EUR, 
kar predstavlja 43 % vrednosti projekta, v višini 825.291 EUR bo projekt sofinanciran s proračunskimi 
sredstvi iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU, kar predstavlja 57 % vrednosti projekta. 
Za leto 2022 bodo sredstva zagotovljena s prerazporeditvijo, kot je to razvidno iz Priloge 1 te 
obrazložitve, za leti 2023 in 2024 bodo sredstva zagotovljena z rebalansom proračuna Mestne 
občine Velenje za leto 2023, sprejetega z Odlokom o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2023 
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 14/21). 
 
Velenje, 14. 4. 2022 
 
Pripravili: 
dr. Patricija HALILOVIĆ, l.r. 
Judita ZAGER, univ. dipl. ekon., l.r. 

 Karla SITAR, dipl. upr. org., l.r.                                                                                          
vodja Urada za gospodarski razvoj in 

prestrukturiranje                                    
ŽUPAN 
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/16 – 
uradno prečiščeno besedilo, 17/19)  predlagam občinskemu svetu, da ta sklep sprejme. 
 

   župan Mestne občine Velenje 
                   Peter DERMOL, l.r. 


