
POROČILO O DODELJENIH SREDSTVIH ZA SPODBUJANJE PODJETNIŠTVA V MESTNI OBČINI 
VELENJE V LETU 2022 
 
Mestna občina Velenje je na podlagi Odloka o spodbujanju podjetništva v MO Velenje, Odloka o 
proračunu MO Velenje za leto 2022 in Mnenja o shemi de minimis pomoči pridobljenega na Ministrstvu 
za finance (št. priglasitve: M001-5884268-2015/I), objavila Javni razpis za dodelitev sredstev za 
spodbujanje podjetništva v Mestni občini Velenje za leto 2022. Namen razpisa je bil spodbuditi zagon 
podjetij in zmanjšanje brezposelnosti na našem območju. 

Razpis je bil objavljen na spletni strani Mestne občine Velenje, dne 18. 3. 2022 ter v Uradnem listu 
Republike Slovenije, št. 38/22. Finančna sredstva so bila zagotovljena v proračunu občine za leto 2022, 
na proračunski postavki 41014002 - Spodbujanje podjetništva, v višini 100.000 evrov.  

Razpisana so bila sredstva za  naslednje namene:  
A. Spodbujanje naložb v gospodarstvo,  
B. Spodbujanje zagona podjetij v inkubatorju,  
C. Spodbujanje razširjanja dejavnosti in znanja (spodbujanje prijav podjetij na javne razpise).  

Rok za prijavo je bil do 4. 5. 2022, razen za zagon inkubiranih podjetij je bil rok do 8. 7. 2022.   

Upravičenci do razpisanih sredstev so bili samostojni podjetniki posamezniki in mikro, mala ter srednje 
velika podjetja, ki so organizirana kot gospodarska družba, s sedežem oziroma lokacijo poslovne enote 
na območju MOV in so izvajali naložbo ali projekt na območju MOV. Prav tako so bili upravičenci tudi 
subjekti, ki nimajo sedeža v MOV, vendar so izvajali naložbo na območju MOV. 

Posebni pogoji, ki so jih morali izpolnjevati prijavitelji: finančna konstrukcija projekta je morala biti zaprta, 
upravičeni so bili stroški storitev od tretjih oseb po tržnih pogojih (tretja oseba ni smela biti lastniško 
povezana s podjetjem – upravičencem), projekti so morali biti zaključeni najkasneje do oddaje zahtevka 
za sofinanciranje. Sredstva so se odobrila za stroške projektov, nastalih od 1. 1. 2022 do 15. 11. 2022. 
Pogoj pri zagonu podjetij v inkubatorju je bila tudi starost podjetja do treh let, vključenost v SAŠA 
inkubator, d. o. o., Velenje in udeležba in zaključek intenzivnega programa za razvoj podjetniške ideje 
Startup generator 2022, ki se je odvijal v okviru SAŠA inkubatorja.   
 
Prijavitelji so lahko oddali le eno vlogo. Upravičenec za iste upravičene stroške naložbe oz. projekta, ki 
je bil predmet sofinanciranja, ni smel pridobiti drugih javnih sredstev.  

Na razpis je prispelo skupaj 19 vlog. Od tega 2 vlogi nista izpolnjevali razpisnih pogojev. Vse vloge, ki 
so ustrezale pogojem razpisa, so bile pregledane in izveden je bil postopek ocenjevanja vlog na osnovi 
meril, ki so bila sestavni del razpisne dokumentacije.  
 
Upravičeni stroški pri sofinanciranju naložb v gospodarstvo so bili: projektna in investicijska 
dokumentacija za gradnjo poslovnih prostorov, komunalni prispevek, nakup, gradnja ali prenova 
poslovnih prostorov, nakup strojev in opreme, ki je namenjena za opravljanje dejavnosti za katero je 
podjetje registrirano in katero tudi dejansko opravlja, celovita obnova obstoječe proizvodnje, razvoj 
novih produktov ali storitev, nakup patenta, licenc, nepatentiranega tehničnega znanja, ki imajo uradno 
potrdilo ali certifikat s strani pooblaščenih institucij. Višina sofinanciranja je bila do 50 % upravičenih 
stroškov. Najvišji možni znesek za sofinanciranje naložbe je bil 5.000 evrov, najnižji pa 2.500 evrov. 
 
Upravičeni stroški pri sofinanciranju zagona inkubiranih in inovativnih podjetij so bili: ustanovitev 
podjetja, izdelava poslovnega načrta za nov poslovni program, promocija  (stroški najema, postavitve in 
delovanja stojnice na sejmu ali razstavi doma ali v tujini, stroški oglaševanja in izdelave promocijskih 
materialov, ipd.), najem opreme za realizacijo novega poslovnega programa, testiranje in dodatno 
usposabljanje za realizacijo novega poslovnega programa, materialne investicije v povezavi z novim 
poslovnim programom, nematerialne investicije v povezavi z novim poslovnim programom (pridobivanje 
posebnih certifikatov in standardov, zaščito lastnih oziroma nakup patentov, nakup licenc, know-howa 
ali nepatentiranega tehničnega znanja, ki imajo uradno potrdilo ali certifikat s strani pooblaščenih 



institucij). Višina sofinanciranja je bila do 90 % upravičenih stroškov. Znesek za sofinanciranje je bil 
10.000 evrov. Vsakemu podjetju, ki so mu bila odobrena sredstva za projekt, je bil dodeljen stalni mentor 
s strani SAŠA inkubatorja d. o. o., ki je spremljal izvedbo prijavljenega projekta.  
 
Upravičeni stroški pri spodbujanje razširjanja dejavnosti in znanja (spodbujanje prijav podjetij na javne 
razpise): stroški zunanjih izvajalcev v zvezi s prijavo na razpise. Izključno direktni stroški, nujni in vezani 
na prijavo, ki so dejansko nastali in za katere ima prijavitelj ustrezna dokazila oz. dokumentacijo. Višina 
sofinanciranja do 50 % upravičenih stroškov, najvišji znesek sofinanciranja je 5.000 evrov, najnižji 
znesek sofinanciranja je 1.000 evrov.  
 
Ocenjenih je bilo 17 vlog, ki so izpolnjevale razpisne pogoje:  
- namen A - razpisanih  50.000 evrov, 11  prijav, 
- namen B - razpisanih  30.000 evrov,   3  prijave, 
- namen C - razpisanih  20.000 evrov,   3 prijave,  
Prosta sredstva iz namena C so se v skladu z razpisnimi pogoji prerazporedila za namen A.  
 
Vsi upravičenci do subvencije so morali zaključiti projekt in poslati končno poročilo z opisom izvedbe 
projekta in zahtevanimi dokazili (račune, dokazila o plačilih, ipd.) najkasneje do 20. 11. 2022. Samo en 
upravičenec je izvedel načrtovano investicijo v nekoliko nižjem znesku. 

Vseh izvedenih projektov je bilo v višini preko 342.000 evrov. Za te projekte je Mestna občina Velenje 
izplačala 97.909,32 evrov nepovratnih sredstev 17 upravičencem za spodbujanje podjetništva. Sredstva 
so se dodelila kot nepovratna sredstva, v obliki subvencij oz. dotacij, skladno s pravili o dodeljevanju 
pomoči de minimis, ki se dodeljujejo na podlagi Uredbe Komisije EU. Skupni znesek pomoči na podlagi 
pravila de minimis: dodeljen enotnemu podjetju (upravičencu) ne sme presegati zgornje meje 200.000 
evrov v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede na to, 
ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije.  

V naložbe v gospodarstvo je investiralo 11 podjetij. S tem smo spodbudili več kot 260.000 evrov  novih 
investicij v občinskem gospodarskem prostoru, od tega je bilo  evrov občinskih sredstev 52.909,32 evrov 
in na tej osnovi so se upravičenci zavezali, da bodo ustvarili v dveh letih 20 novih delovnih mest.  

Podpiramo tudi nastanek novih zagonskih podjetij, ki bodo v prihodnjih letih razvijali inovativne ideje, 
nove produkte in ustvarjala nova delovana mesta. Spodbudili smo zagon treh podjetnikov v inkubatorju, 
ki so se udeležili programa Startup generator 2022 in so bili izbrani med najboljšimi ekipami.  Zmagovalci 
so se prijavili na razpis občine za dodelitev sredstev za spodbujanje podjetništva, prejeli so dodatne 
točke in odobrena sredstva v znesku po 10.000 evrov.  

Spodbujali smo podjetja k prijavam na mednarodne in domače razpise ter s tem povečanje možnosti za 
pridobivanje dodatnih sredstev za sofinanciranje lastnih projektov in aktivnosti podjetij. Za pokrivanje 
stroškov za prijavo na javni razpis smo sofinancirali stroške trem podjetjem po 5.000 evrov. 
 
Tabele:  Prejemniki in realizacija izplačanih sredstev za spodbujanje podjetništva v letu 2022 

NAMEN A: naložbe v 
gospodarstvo 
 
Naziv vlagatelja  

 
 
 
Naziv projekta 

dodeljena 
sredstva v € 

ADESCO, D. O. O. Celovita obnova novih 
poslovnih prostorov  

5.000,00 

PSC PRAPROTNIK PRODAJNO 
SERVISNI CENTER D.O.O. 

Parkirišča z električnimi 
polnilnicami  

5.000,00 

VESTA DOM, D. O. O. Izdelava digitalnega sistema 
podjetja Vesta dom 

5.000,00 

NORMA SOFT, D. O. O. Najem aplikacije podjetja 
NORMA Soft v oblaku 

5.000,00 



VOILA BEAUTY SHOP, SPLETNA 
TRG. IN POSLOV. STORITVE, JAN 
JEVŠOVAR, S. P. 

Gradnja novih poslovnih 
prostorov 

5.000,00 

LUCI, D. O. O. 
 

Širitev proizvodne kapacitete 5.000,00 

ALEŠ PUKLIČ, S. P.  Rekonstrukcija gostinskega 
objekta - oprema terase 

5.000,00 

IN.SIST, D. O. O. Razvoj in proizvodnja j MES 
sistema za digitalizacijo 
maloserijske proizvodnje 

5.000,00 

M-ŽIVIC, D. O. O. Posodobitev vulkanizerske 
opreme 

5.000,00 

3M MAJ, D. O. O. 
 

Prenova delovnega okolja za 
delovanje računovodski 
servis in nakup opreme  

5.000,00 

SOULATE IN ZDRAVO, SANELA 
JELIČIĆ, S. P. 

Oživitev promenade - Soulate 
na Terasi 

2.909,32 

Skupaj namen A  52.909,32 
 

NAMEN B: zagon podjetij v 
inkubatorju 
 
Naziv vlagatelja  

 
 
 
Naziv projekta 

dodeljena 
sredstva v € 

AVBI-ING, LUKA AVBERŠEK, S. P. Okta kompostnik 10.000,00 
MIGHTY KRULZ AGENCIJA, D. O. O. Luka bere (zbirka slikanic) 10.000,00 
ANAMDA KLADNIK, S. P. Brezalkohol. napitek Kresnica  10.000,00 
Skupaj namen B  30.000,00 

 

NAMEN C: razširjanja dejavnosti in 
znanja (prijave na javne razpise) 
 
Naziv vlagatelja  

 
 
 
Vrste razpisa 

dodeljena 
sredstva v € 

VONPHARMA SI, D. O. O.  JR za spodbujanje velikih 
invest. za večjo produktivnost 
in konkurenčnost v RS 

5.000,00 

ERGOPHARMA, D. O. O. JR za spodbujanje velikih 
invest. za večjo produktivnost 
in konkurenčnost v RS 

5.000,00 

AMIBIT, D. O. O. Razpis RRI NOO 2022 
(180.000 €) 

5.000,00 

Skupaj namen C  15.000,00 
   
Skupaj nameni A, B, C   97.909,32 

 

 
Številka: 3021-0001/2022 
Datum: 27. 1. 2023 

Pripravila: 
Metka Špindler, l. r.                                                                          Karla SITAR, l. r.  
svetovalka za malo gospodarstvo                                          vodja Urada za gospodarski  
                                                                                                   razvoj in prestrukturiranje 
 

 


