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Na podlagi sprejetega Odloka o proračunu Občine Mislinja 
za leto 2019 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 10/2019) 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 
SOFINANCIRANJE INVESTICIJ 

MIKRO NOVIH PODJETIJ V OBČINI 
MISLINJA ZA LETO 2019

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih sred-
stev skladno s pravili o dodeljevanju pomoči de minimis z 
Uredbo Komisije (ES) 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, 24. 12. 
2013), za sofinanciranje investicij v letu 2019: 
• za nakup nove opreme in strojev,
• za nakup, urejanje in opremljanje zemljišč za gradnjo po-

slovnih prostorov,
• za nakup, gradnjo ali preureditev poslovnih prostorov, 
• za nakup nematerialnih investicij (stroški nakupa paten-

tov, licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega 
znanja ter programske opreme).

2. NAMEN JAVNEGA RAZPISA

Namen javnega razpisa je spodbujanje mikro novih podje-
tij v investicijska vlaganja v tehnološko posodobitev proizvo-
dnih oz. storitvenih procesov, širitev ter razvoj novih proi-
zvodov in storitev, kar bo imelo ugodne učinke na novo za-
poslovanje, prenos znanja in tehnologije ter spodbujanje 
inovativnosti v občini.

3. VIŠINA RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV

Višina razpoložljivih proračunskih sredstev za izvedbo raz-
pisa je 5.335,00 €.

Proračunska sredstva se dodeljujejo kot nepovratna sredstva 
in predstavljajo sofinanciranje Občine Mislinja.

Sredstva bremenijo proračunsko postavko 14010.

V kolikor sredstva na razpisu ne bodo porabljena, se lahko s 
sklepom komisije oz. župana prerazporedijo na ostale posa-
mezne javne razpise, ki jih objavi Občina Mislinja. 

4. UPRAVIČENI STROŠKI IN VIŠINA POMOČI

Naročnik bo upravičencem sofinanciral upravičene stroške 
investicij, tj.:
• nakupa nove opreme in strojev,
• nakupa, urejanja in opremljanja zemljišč za gradnjo po-

slovnih prostorov,
• nakupa, gradnje ali preureditve poslovnih prostorov, 
• nakupa nematerialnih investicij (stroški nakupa patentov, 

licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja 
ter programske opreme).

Nepovratna sredstva se odobrijo za upravičene stroške inve-
sticije, nastale po datumu izdaje pozitivnega sklepa Občine 
Mislinja o sofinanciranju investicije.

Najvišja odobrena vrednost sofinanciranja investicije je 
1.067,00 € oz. do max. 50 % neto vrednosti investicije (brez 
DDV).

5. OSNOVNI POGOJI SODELOVANJA

Upravičenci:
• mikro nova podjetja (gospodarske družbe in samostojni 

podjetniki, ustanovljeni po Zakonu o gospodarskih druž-
bah, Uradni list., št. 65/009 – UPB3, 33/11, 32/12, 57/12, 
44/13 – odl. US, 82/13 in 55/15), ki so registrirani od vključ-
no 1. 1. 2017 dalje in izpolnjujejo pogoje za mikro podjetja 
v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (povprečno 
število delavcev ne presega 10 zaposlenih, čisti prihodki 
od prodaje ne presegajo 700.000 €, povprečna vrednost 
aktive ne presega 350.000 €); 

• niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave 
ali likvidacije;

• so v stanju kapitalske ustreznosti po 11. členu Zakona o fi-
nančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in 
prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno 
prečiščeno besedilo in 10/15 – popr.);

• niso v težavah in ne dobivajo državne pomoči za reševanje 
in prestrukturiranje;

• imajo sedež in izvajajo dejavnost v občini Mislinja; 
• investirajo v razvoj in razširitev obstoječe dejavnosti oz. 

v novo dejavnost oz. v razvoj novih produktov/storitev na 
območju občine Mislinja in zagotovijo vsaj 25 % lastnih 
virov za kritje stroškov posamezne investicije. Investicija 
se mora ohraniti na območju občine vsaj eno leto po pre-
jemu sredstev;

• investitorji, ki še niso prejeli sredstev iz omenjenega 
naslova;

• investitorji, ki imajo poravnane zapadle obveznosti do Ob-
čine Mislinja in nimajo blokiranega TRR. 

6. MERILA ZA OCENITEV VLOG

Merila:
• delež lastnih sredstev v investiciji,
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• inovativnost investicije,
• pričakovani učinki tehnološke posodobitve,
• učinki investicije na razvoj delovnih mest.

Popolne vloge bo na podlagi meril ocenila strokovna komisi-
ja, imenovana s strani Občine Mislinja. Prednost pri izboru 
imajo upravičenci, ki dobijo najvišjo oceno na osnovi meril. 
Na osnovi rezultatov ocenjevanja vseh popolnih vlog, višine 
zahtevanih sredstev s strani upravičenca in višine razpolo-
žljivih sredstev, bo strokovna komisija določila višino sred-
stev za sofinanciranje upravičenih stroškov posamezne in-
vesticije za odobrene vloge na vsakem odpiranju do porabe 
sredstev oz. zaprtja razpisa.

7. OBDOBJE ZA PORABO SREDSTEV

Obdobje, za katerega so namenjena razpisana proračunska 
sredstva iz točke 4., je proračunsko leto 2019. Upoštevani 
bodo vsi izbrani in realizirani investicijski projekti.

8. NAČIN PRIJAVE IN RAZPISNI ROKI

Rok za prijavo je odprt od dneva objave razpisa do najkasne-
je 31. 8. 2019 oz. do porabe sredstev, rezerviranih v proraču-
nu za leto 2019 za ta namen.

Ustrezne in popolne vloge bo obravnavala strokovna komisi-
ja enkrat mesečno. Prvo odpiranje prijav bo potekalo v me-
secu maju 2019, zadnje pa v mesecu septembru 2019, v ko-
likor razpoložljiva sredstva ne bodo porabljena že prej. Za-
prtje razpisa zaradi porabe razpoložljivih sredstev bo Ob-
čina Mislinja objavila na svoji oglasni deski in na spletnih 
straneh Občine Mislinja. Zadnja dostavljena vloga mora biti 
posredovana na naslov Občine Mislinja najkasneje do 31. 8. 
2019. Merilo za pravočasno prispelo vlogo na zadnje odpi-
ranje prijav je poštni žig, odtisnjen na ovojnici, katerega da-
tum ne sme biti starejši od 31. 8. 2019. V primeru osebne iz-
ročitve vloge za zadnje odpiranje prijav, vpisan datum na po-
trdilu občine o prejemu pošiljke, ne sme biti starejši od 31. 
8. 2019. 

Popolna vloga mora biti dostavljena na naslov: Občina Misli-
nja, Šolska cesta 34, 2382 Mislinja, v zaprti ovojnici z naved-
bo »Ne odpiraj – Javni razpis za spodbujanje investicij mi-
kro novih podjetij v občini Mislinja za leto 2019« in s pol-
nim naslovom pošiljatelja na zadnji strani. Vlog, ki ne bodo 
prispele pravočasno, komisija ne bo obravnavala in bodo vr-
njene prosilcem.

Odpiranje vlog ni javno. Strokovna komisija bo v roku 8 
(osmih) dni od obravnave pisno pozvala tiste prijavitelje, ka-
terih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Neustrezne 
vloge (ki ne bodo vsebovale bistvenih elementov razpisnih 
zahtev) in nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopol-
nili v določenem roku, bo strokovna komisija zavrgla. 

9. RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani v razpisnem 
roku dvignejo v tajništvu Občine Mislinja, vsak dan v okviru 

poslovnega časa občinskega urada, objavljena 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 zahtevata besedilo razpisa in razpisna dokumentacija.

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,
• ki bodo tudi po pozivu k dopolnitvi nepopolne.

Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi po-
goji in kriteriji razpisa. Prosilci bodo obvestilo o odločitvi 
prejeli najpozneje v 30 dneh po odpiranju vlog.

10. 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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