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NAVODILA PRIJAVITELJEM 

 

1. Vsebina prijave in potrebna dokumentacija: 

 

Prijava je popolna, če prijavitelj predloži naslednje izpolnjene dokumente: 

 

1. IZPOLNJEN OBRAZEC VLOGA ZA PRIJAVO NA RAZPIS 

2. PRILOGA A) Dokazilo o registraciji podjetniške dejavnosti kot samostojni podjetnik posameznik ali 

gospodarska družba na območju občine Mislinja: fotokopija sklepa o vpisu v Poslovni register 

Slovenije (potrdilo AJPES) ali druga ustrezna dokazila v skladu z veljavno zakonodajo. 

3. PRILOGA B) Dokazilo o stalnem prebivališču na območju občine Mislinja (potrdilo Upravne enote 

Slovenj Gradec), ki ne sme biti starejše od 30 dni. 

4. PRILOGA C) Fotokopijo obrazca M-1/M-2 (prijava v zdravstveno, pokojninsko in invalidsko 

zavarovanje), s katero dokazuje samozaposlitev v okviru s.p. ali v okviru lastniške ali solastniške 

gospodarske družbe za polni delovni čas. 

 

 2.  Podpis pogodbe in izstavljanje zahtevkov za sofinanciranje: 

 

V primeru pozitivnega sklepa o izboru prijave bo naročnik s prejemnikom podpisal pogodbo 

(vzorec pogodbe je priložen). V pogodbi bodo podrobno opredeljeni način in pogoji 

financiranja, način in oblika poročanja prejemnika ter postopek nadzora naročnika nad 

porabo teh sredstev. Izbrani prijavitelji bodo prejeli pisni poziv, da pristopijo k podpisu pogodbe.  

 

 3.  Osnova za izplačilo sredstev: 

       

Osnova za izplačilo sredstev bo pozitiven sklep občine in podpisana pogodba o dodelitvi 

finančnih sredstev za spodbujanje samozaposlovanja v občini Mislinja v letu 2014. 

 

4.   Izjava o zaupni naravi dokumentacije:  

 

Dokumentacija, ki bo prispela na Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za spodbujanje 

samozaposlovanja v občini Mislinja v letu 2014, je zaupne narave. Dokumentacija bo dana na 

vpogled le članom strokovne komisije, ki jo bodo uporabili izključno za namene ocenitve. 

Podatki bodo varovani v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. 

 

5.   Ocenjevanje prijav: 

 

Strokovna komisija bo obravnavala vse prijave oddane osebno ali po pošti na Občino Mislinja 

od dneva objave razpisa do najkasneje 30. 9. 2014 oz. do porabe sredstev.  

 

Upoštevane bodo prijave samozaposlitve, ki bodo realizirane od vključno 01.10. 2013 dalje do 

dneva porabe sredstev, rezerviranih v proračunu za leto 2014 za ta namen oz. najkasneje do 

30. 9. 2014.  

Popolne prijave bo obravnavala strokovna komisija, ki jo je imenoval župan občine Mislinja,  v 

prvem tednu meseca oktobra 2014. Zadnja dostavljena vloga mora biti posredovana na naslov 

Občine Mislinja najkasneje do 30. 9. 2014. V kolikor bo število prispelih vlog presegalo za ta 

namen razpoložljiva proračunska sredstva bo Občina Mislinja zaprla razpis pred navedenim 

rokom. 
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       OBRAZEC 

 

 

VLOGA ZA PRIJAVO NA JAVNI  RAZPIS 

za dodelitev finančnih sredstev za spodbujanje samozaposlovanja v občini Mislinja v letu 

2014 

 
1. Podatki o podjetniku - samozaposlenemu: 

________________________________________________________________________________ 

(ime in priimek, EMŠO) 

 

2. ________________________________________________________________________________ 

(stalno prebivališče) 

 

3.________________________________________________________________________________ 

(davčna številka) 

 

4. Podatki o podjetju (ustrezno obkrožite in izpolnite): 

 

a) samostojni podjetnik: 

_______________________________________________________________________________ 

(ime podjetja – firma) 

 

b) podjetje:  

_______________________________________________________________________________ 

(ime podjetja-firma) 

 

 

5. Poslovni  sedež (ulica, poštna št., pošta):  

 

___________________________________________________________________________________ 

 

6. Matična številka podjetja: _______________________________________________________ 

 

7. ID za DDV/Davčna številka:______________________________________________________ 

 

8. Številka TRR z navedbo banke:___________________________________________________ 

 

9. SKD glavna dejavnost podjetja: _________________________________________________ 

 

10. Kratek opis dejavnosti, ki jo opravljate, z navedbo lokacije opravljanja dejavnosti (vsebinski 

opis): 

    ________________________________________________________________________________ 

 

    ________________________________________________________________________________ 

 

    ________________________________________________________________________________ 

 

    ________________________________________________________________________________ 

 

    ________________________________________________________________________________ 
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11. Izjavljam, da imam namen finančna sredstva uporabiti za namen opravljanja dejavnosti v okviru 

podjetja in sicer za: 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

12. _______________________________ (ime in priimek samozaposlene osebe) izjavljam, da sem se v 

svojem podjetju ____________________________________ (vstavite firmo podjetja) samozaposlil za polni 

delovni čas. 

 

 

S svojim podpisom potrjujem, da so vsi navedeni podatki resnični. 

 

 

Obvezne priloge vlogi:  

- Dokazilo o registraciji podjetniške dejavnosti kot samostojni podjetnik posameznik ali gospodarska 

družba: fotokopija sklepa o vpisu v Poslovni register Slovenije (potrdilo AJPES) ali druga ustrezna 

dokazila v skladu z veljavno zakonodajo. 

- Dokazilo o stalnem prebivališču na območju občine (potrdilo Upravne enote Slovenj Gradec), ki 

ne sme biti starejše od 30 dni. 

- Fotokopija obrazca M-1/M-2 (prijava v zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje). 

 

 

 

 

 

 

Datum:                                            ŽIG podjetja                                        Podpis podjetnika :  
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VZOREC POGODBE 

 

OBČINA MISLINJA, Šolska cesta 34, 2382 Mislinja, ki jo zastopa župan Franc Šilak ing. agr. (v 

nadaljnjem besedilu: prva pogodbena stranka), 

 

ID za DDV:  

Matična številka:  

 

in  

 

_________________________________________s sedežem v/na  ___________________________ 

__________________, ki ga zastopa __________________________ (v nadaljnjem besedilu: druga 

pogodbena stranka) 

 

ID za DDV/Davčna številka:_____________________   

Matična številka:_____________________________ 

skleneta 

 

 

 POGODBO  

o dodelitvi finančnih sredstev za spodbujanje samozaposlovanja v občini Mislinja v letu 2014 

 

 

1. člen 

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je prva pogodbena stranka objavila Javni razpis za dodelitev 

finančnih sredstev za spodbujanje samozaposlovanja v občini Mislinja v letu 2014 z dne 

______________________, na katerega se je druga pogodbena stranka prijavila s prijavo za dodelitev 

finančnih sredstev za spodbujanje samozaposlovanja v občini Mislinja. 

 

2. člen 

Pogodbeni stranki ugotavljata, da ima prva pogodbena stranka za dodelitev finančnih sredstev za 

spodbujanje samozaposlovanja v občini Mislinja  zagotovljena finančna sredstva v proračunu 

občine za leto 2014, proračunska postavka 14009 in da je bila druga pogodbena stranka s sklepom 

komisije št. ___________ z dne ______________ izbrana za dodelitev enkratnih nepovratnih sredstev za 

realizirano samozaposlitev.  

 

3. člen 

Predmet te pogodbe je sofinanciranje stroškov samozaposlitve z namenom razreševanja 

brezposelnosti s samozaposlitvijo in odpiranje novih delovnih mest v občini Mislinja. 

 

4. člen 

Prva pogodbena stranka se zavezuje, da bo drugi pogodbeni stranki nakazala _____EUR kot 

enkratno nepovratno pomoč za realizirano samozaposlitev kot je določeno s sklepom iz 2. člena te 

pogodbe. Dodeljena sredstva so strogo namenska in jih sme druga pogodbena stranka uporabiti 

izključno v skladu s pogoji navedenimi v javnem razpisu in v tej pogodbi. 

 

5. člen 

Za samozaposlitev po tej pogodbi se šteje opravljanje pridobitne dejavnosti kot svoje izključne 

dejavnosti s statusom samostojnega podjetnika oziroma zaposlitev v lastniški ali solastniški 

gospodarski družbi za polni delovni čas, za njeno prenehanje pa se šteje odjava iz obveznih 

socialnih zavarovanj, na kateri od navedenih pravnih podlag. 

Upoštevane bodo realizirane samozaposlitve od 1. 10. 2013 dalje do najkasneje 30. 9. 2014, ko je 

zadnji rok za oddajo vloge oz. do porabe razpisanih sredstev.  
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6. člen 

Druga pogodbena stranka se obvezuje, da bo: 

- ohranila samozaposlitev vsaj 1 leto,  

- najkasneje v roku 8 dni prvi pogodbeni stranki pisno javila vse spremembe v zvezi z 

realizacijo samozaposlitve, kot tudi prenehanje opravljanja dejavnosti, 

 

7. člen 

Prva pogodbena stranka se zaveže sredstva iz 4. člena te pogodbe nakazati drugi pogodbeni 

stranki najkasneje 30.(trideseti) dan po podpisu pogodbe na TRR št.: _________________________, 

odprt pri ___________________________. 

 

8. člen 

Prva pogodbena stranka lahko kadarkoli preverja namensko porabo proračunskih sredstev, 

dodeljenih na podlagi te pogodbe. Na zahtevo prve pogodbene stranke je druga pogodbena 

stranka dolžna omogočiti vpogled v vso dokumentacijo v zvezi s predmetom te pogodbe. V 

primeru da prva pogodbena stranka ob preverjanju ugotovi nenamensko porabo sredstev, lahko 

zahteva vrnitev dodeljenih sredstev skupaj z zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi. Druga 

pogodbena stranka je dolžna vrniti prejeta sredstva po tej pogodbi v roku 30 dni od poziva prve 

pogodbene stranke, in sicer z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev do 

dneva vračila. V kolikor druga pogodbena stranka prejetih sredstev z zakonskimi zamudnimi 

obrestmi ne vrne v zgoraj navedenem roku, sproži prva pogodbena stranka postopek izterjave 

preko pristojnega sodišča. 

 

9. člen 

Druga pogodbena stranka s podpisom te pogodbe zagotavlja, da so vse podpisane izjave, ki so 

del prijave na javni razpis, resnične. 

 

10. člen 

Za skrbnika te pogodbe sta določena: 

- Bogdan Slemenik s strani prve pogodbene stranke in 

- _________________ s strani druge pogodbene stranke. 

 

11. člen 

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da bosta morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te 

pogodbe reševali sporazumno, v nasprotnem primeru pa je za reševanje sporov pristojno sodišče v 

Slovenj Gradcu. 

 

12. člen 

Pogodba je napisana v štirih enakih izvodih od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po dva 

izvoda. 

 

13. člen 

Pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa s strani obeh pogodbenih strank. 

 

Številka:________________     

Datum:_________________ 

 

Prejemnik:                 Občina Mislinja 

ŽUPAN 

                                                                                                          Franc ŠILAK ing. agr. 

(ŽIG)             ŽIG 
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