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Na podlagi sprejetega Odloka o proračunu Občine Mislinja 
za leto 2018 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 57/2017) in 
Pravilnika o dodeljevanju sredstev za pospeševanje in spod-
bujanje razvoja podjetništva v občini Mislinja (Uradno gla-
silo slovenskih občin št. 56/2014), Občina Mislinja objavlja

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV 
FINANČNIH SREDSTEV 

ZA SPODBUJANJE 
SAMOZAPOSLOVANJA V OBČINI 

MISLINJA V LETU 2018
1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je dodeljevanje proračunskih sred-
stev za spodbujanje samozaposlovanja v občini Mislinja, z 
namenom spodbujanja razvoja podjetništva, nastajanja no-
vih delovnih mest in zmanjševanja brezposelnosti v občini 
Mislinja, ki se izvaja v obliki enkratne nepovratne pomoči, 
skladno z Uredbo Komisije (ES) št. 1407/2013 z dne 18. de-
cembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delova-
nju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU 
L 352, 24. 12. 2013). 

2. VIŠINA RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV

Skupni znesek razpoložljivih sredstev znaša 4.268,00 €, 
proračunska postavka 14009. 

Maksimalni znesek sredstev, ki jih lahko pridobi posamezni 
prosilec, znaša 533,50 €.

3. POGOJI RAZPISA

Na razpis se lahko prijavijo samozaposlene osebe, ki so se 
samozaposlile v obdobju od vključno 1. 10. 2017 dalje v skla-
du z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD) kot pravne 
ali fizične osebe (samostojni podjetniki), ki na trgu opravlja-
jo pridobitno dejavnost. 

Upravičenci do sredstev za samozaposlitev morajo imeti se-
dež in poslovne prostore na območju občine Mislinja. 

Samozaposlitev mora biti realizirana v obdobju od vključ-
no 1. 10. 2017 dalje do dneva objave zaprtja in se mora ohra-
niti vsaj eno leto po realizaciji samozaposlitve. V kolikor se 

iz katerihkoli razlogov prekine samozaposlitev v predpisa-
nem roku, je prejemnik sredstev dolžan vrniti prejeta sred-
stva, vključno z zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi. 

Upravičenci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
• samozaposlitev je bila realizirana v obdobju od vključno 

1. 10. 2017 dalje,
• da opravljajo dejavnost na območju občine (poslovni se-

dež in poslovni prostori morajo biti na območju občine 
Mislinja),

• da imajo stalno prebivališče na območju občine Mislinja,
• da oseba še ni prejela sredstev iz omenjenega naslova.

4. VSEBINA PRIJAVE

Prijavitelj mora na razpis priložiti vlogo na razpis s 
prilogami:
a) dokazilo o registraciji podjetniške dejavnosti kot samo-

stojni podjetnik posameznik ali gospodarska družba: fo-
tokopija sklepa o vpisu v Poslovni register Slovenije (po-
trdilo AJPES) ali druga ustrezna dokazila v skladu z ve-
ljavno zakonodajo;

b) dokazilo o stalnem prebivališču na območju občine (po-
trdilo Upravne enote Slovenj Gradec), ki ne sme biti sta-
rejše od 30 dni;

c) fotokopijo obrazca M-1 (prijava v zdravstveno, pokojnin-
sko in invalidsko zavarovanje), s katero dokazuje samo-
zaposlitev v okviru s. p. ali v okviru lastniške ali solastni-
ške gospodarske družbe za polni delovni čas.

5. NAČIN PRIJAVE NA RAZPIS

Vlogo z dokumentacijo v zaprti kuverti z oznako v levem 
spodnjem kotu »Ne odpiraj – Razpis samozaposlovanje« in 
z imenom ter naslovom pošiljatelja na hrbtni strani je po-
trebno poslati na naslov: Občina Mislinja, Šolska cesta 34, 
2382 Mislinja ali vložiti osebno v uradu Občine Mislinja. 

Odpiranje vlog bo izvedla posebna komisija, imenovana za 
ta namen. Odpiranje vlog ne bo javno. 

Obrazec vloge lahko zainteresirani v razpisnem roku dvi-
gnejo v tajništvu Občine Mislinja, vsak dan v okviru poslov-
nega časa občinskega urada, objavljen pa je tudi na spletni 
strani Občine Mislinja, www.mislinja.si.

Prosilci, ki bodo podali nepopolne ali nerazumljive vloge, 
bodo pozvani k dopolnitvi vlog. Rok za dopolnitev vlog je tri 
delovne dni od prejema obvestila o nepopolni vlogi.

Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki 
jih zahteva besedilo razpisa.

Komisija bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izlo-
čila vse vloge prosilcev:
• ki jih ni vložila upravičena oseba,
• prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog,
• vloge, ki bodo tudi po pozivu k dopolnitvi nepopolne.
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Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi po-
goji in kriteriji razpisa. Prosilci bodo obvestilo o odločitvi 
prejeli najpozneje do 30. 11. 2018. 

6. ROK ZA PRIJAVO IN OBDOBJE ZA PORABO DODELJENIH 
SREDSTEV

Rok za prijavo je odprt od dneva objave razpisa do dneva po-
rabe sredstev, rezerviranih v proračunu za leto 2018 za ta 
namen. 

Ustrezne in popolne vloge bo obravnavala pristojna strokov-
na komisija enkrat mesečno. Prvo odpiranje vlog bo v mese-
cu marcu 2018 in zadnje v mesecu oktobru 2018. Zadnja do-
stavljena vloga mora biti posredovana na naslov Občine Mi-
slinja najkasneje do 30. 09. 2018. V primeru, da bodo razpo-
ložljiva namenska sredstva za leto 2018 porabljena že prej, 
bo Občina Mislinja razpis zaprla pred potekom navedene-
ga roka za oddajo vlog in to objavila na svoji oglasni deski in 
spletnih straneh Občine Mislinja. 

7. NASLOV IN ROK ZA REŠEVANJE PRITOŽBE 

Če se prosilec z odločitvijo ne strinja, lahko poda pisno pri-
tožbo v osmih dneh od prejema obvestila. Pritožba mora biti 
pisna, naslovljena na župana Občine Mislinja, Šolska cesta 
34, 2382 Mislinja.

8. DODATNA POJASNILA: DODATNA POJASNILA LAHKO 
ZAINTERESIRANI DOBIJO NA NASLOVU:

Občina Mislinja, Šolska cesta 34, 2382 Mislinja, kontaktna 
oseba: Bogdan Slemenik (tel.: (02) 88 50 350). 
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