
OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM 

 

objavlja 

 

R A Z P I S 

za dodelitev sredstev za pospeševanje podjetništva  in malega 

gospodarstva v občini  Črna na Koroškem za leto 2018 

Razpis je objavljen na podlagi Pravilnika dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja 

podjetništva in malega gospodarstva v Občini Črna na  Koroškem ( Uradni list  RS, 

št.43/2004) in Odloka o proračunu Občine  Črna na  Koroškem za leto 2018 ( Uradno 

glasilo slovenskih občin, št. 60/2017). 

 
I. PREDMET RAZPISA IN VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV 

 
Finančna sredstva za pospeševanje razvoja malega gospodarstva se dodeljujejo kot nepovratna 
finančna pomoč  v obliki dotacij, kot sofinanciranje izvajanja posameznih ukrepov. 
 
V proračunu Občine  Črna na  Koroškem so za leto 2018 zagotovljena sredstva na proračunski 

postavki:  14022: Spodbuda mladim podjetnikom, v višini 5.000 EUR. 

 

Znesek za posamezno vrsto subvencije bo določen v skladu s pravilnikom in številom 

prispelih vlog. Najvišji znesek, ki ga lahko posamezni vlagatelj za vse namene tega 

razpisa pridobi, znaša 2.000 EUR. 

 

Občina  Črna na  Koroškem bo dodelila sredstva za naslednje namene: 

 
POMOČ ZA ODPIRANJE NOVIH DELOVNIH MEST ZA MLADE IN 
SAMOZAPOSLITEV MLADIH  

 
Za ta namen lahko za pomoč kandidirajo le podjetja s sedežem v občini Črna na  Koroškem,  
ki zaposlujejo mlado osebo (do 30 let), pri kateri gre za prvo zaposlitev, osebo, ki je ostala 
brez zaposlitve ali je v postopku izgubljanja dosedanje zaposlitve. 
Prednost pri dodeljevanju sredstev imajo podjetja, ki zaposlijo osebe s stalnim 
prebivališčem na območju Občine Črna na Koroškem ter visoko kvalificiran kader.  

 

Prednost pri dodeljevanju sredstev imajo tudi podjetja, ki hkrati zaposlijo več oseb, ki 
izpolnjujejo prej navedene kriterije. 
 

Za pomoč za samozaposlitev lahko zaprosi tista fizična oseba, ki : 

- je mlajša od 30 let, 

- ima stalno prebivališče na območju občine Črna na  Koroškem, gospodarsko dejavnost 
opravlja na območju občine Črna na  Koroškem in se je v njej samozaposlila v letu 2018, 

- je bila predhodno pred samozaposlitvijo prijavljena kot brezposelna oseba pri Zavodu RS za 

zaposlovanje, 

- izjemoma (ob neizpolnjevanju pogoja iz prejšnje alineje) pridobi subvencijo tudi tista oseba, 

katere delodajalec je prenehal z opravljanjem dejavnosti ali pa je prosilec prešel direktno od 

prejšnjega delodajalca v samozaposlitev v letu 2018, 

- je v letu 2018 zaključila šolanje in se je takoj po končanem šolanju samozaposlila. 
 

 

 

 

 
 



Novo odprta delovna mesta in samozaposlitve morajo obstajati vsaj dve leti po prejeti 
pomoči za ta namen.  
 
Zaposlitev se dokazuje z obrazcem Potrdilo o prijavi – odjavi za pokojninsko invalidsko ter 
zdravstveno zavarovanje (Obr. M1/M2).  

 

 Za ta  namen lahko posamezni vlagatelj prejme največ 2.000  EUR subvencije. 

 
V primeru, da posamezen vlagatelj hkrati zaposli več oseb, lahko strokovna služba občinske 
uprave Občine Črna na  Koroškem, temu vlagatelju ob obravnavi vloge določi višji znesek 
subvencije, kot je določen  v prejšnjem odstavku. 
 

 

II. POGOJI ZA PRIDOBITEV SUBVENCIJ 

-  za sredstva lahko zaprosijo gospodarski subjekti, ki imajo na območju Občine Črna na 

Koroškem poslovni sedež, in sicer:  

     –mikro in  majhna podjetja,  

     – samostojni podjetniki posamezniki,  

    – občani, ki so pri pristojnem registrskem organu že vložili potrebno dokumentacijo za vpis 

gospodarske družbe ali samostojnega podjetnika posameznika 

- prosilec mora imeti poravnane vse finančne obveznosti do zaposlenih, občine in države, 
- pravice in obveznosti med občino in prejemnikom subvencije se določijo s pogodbo, 

- izpolnjevanje določil iz pogodbe lahko občinska uprava kadarkoli preveri, 

- v primeru ugotovitve, da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila 

dodeljena, je občina upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev v enkratnem 

znesku, skupaj s pripadajočimi zamudnimi obrestmi. 

- do sredstev po tem razpisu niso upravičena podjetja, ki: 

- so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji, 

- so v težavah in dobivajo državno pomoč za reševanje in prestrukturiranje, 

- nimajo poravnanih finančnih obveznosti do občine, 

- nimajo plačanih prispevkov in poravnanih obveznosti do delavcev. 

 

  



 

III. ROK ZA VLOŽITEV VLOG 

 

Vloge lahko zainteresirani upravičenci izpišejo na spletnem portalu občine: www.crna.si, ali 

dvignejo obrazce na sedežu Občine Črna na  Koroškem,  Center 101,  Črna na  Koroškem. 

Razpis je odprt: 

- do 15.9.2018 
 

Vlogo z dokazili je potrebno poslati na  Občino Črna na  Koroškem,  Center 101, 2393  

Črna na  Koroškem, v razpisanem roku. 

 Vloge morajo biti v zaprti kuverti s pripisom   “NE ODPIRAJ – VLOGA NA RAZPIS 

ZA POSPEŠEVAJE RAZVOJA PODJETNIŠTVA IN MALEGA GOSPODARSTVA“. 

Vloge bo obravnavala strokovna služba občinske uprave Občine  Črna na  Koroškem in o 

dodelitvi sredstev upravičencem odločila z izdanim sklepom. 

Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo. 

Prepozne, neupravičene ali po pozivu na dopolnitev nepopolne vloge bodo izločene iz 

nadaljnjega postopka, vlagatelji bodo o tem posebej obveščeni. 

 

 

 

 

 

OBČINA ČRNA NA  KOROŠKEM 
          Županja 

Mag.  Romana  Lesjak 


