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Na podlagi 15. člena Statuta Občine Podlehnik (Uradni list Republike Slovenije, št. 96/09 in 

Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/17) in v povezavi z ukrepi za obvladovanje širjenja 

nalezljive bolezni SARS-CoV-2 je Občinski svet občine Podlehnik na svoji ____ redni seji, dne 

_________, sprejel naslednji 

SKLEP 

o ukrepih ob epidemiji COVID-19  

1. 

Najemnike poslovnih prostorov v lasti Občine Podlehnik, ki opravljajo zasebno zdravstveno 

dejavnost in zaradi epidemije niso mogli poslovati, se oprosti plačila najemnine za obdobje 

od 16. 3. 2020 do 31. 5. 2020.  

2. 

Občina Podlehnik bo Finančni upravi RS podatke za odmero NUSZ posredovala dne 31. 8. 

2020 in s tem zagotovila, da bo podjetjem in drugim lastnikom nepremičnin, NUSZ odmerjen 

s pet-mesečnim zamikom.  

3. 

Občina Podlehnik z namenom pomoči in vzpodbujanja kmetijstva in gospodarstva zaradi 

epidemije COVID-19, v letu 2020 poveča višino sredstev namenjenih za javne razpise, ki se 

financirajo iz proračunske postavke »1102101 Subvencije kmetijstvo« in »1402101 Malo 

gospodarstvo«, in sicer se vsako izmed navedenih postavk zviša iz predvidenih 15.000 EUR, 

na 20.000 EUR. 

 

4. 

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na občinskem svetu.   

 

Številka: 842-1/2020 

Datum: 21. 5. 2020 

mag. Sebastian TOPLAK, 

župan Občine Podlehnik 

 

Obrazložitev: 

 

Zaradi epidemije COVID-19 in nujnih državnih ukrepov, ki so bili potrebni za zajezitev 

epidemije, so bili številni poslovni subjekti prisiljeni zapreti svoja vrata in začasno prenehati 

z opravljanjem svoje dejavnosti, veliko število ljudi pa je zato posledično moralo ostati doma, 

zaradi česar se je znižal tudi njihov mesečni prihodek. S strani raznih organizacij 

(Zdravniška zbornica Slovenija, Štajerska gospodarska zbornica itd.) smo prejeli pozive za 

sprejem ukrepov, ki bodo pomagale k razbremenitvi gospodarstva v času izrednih razmer.  

 

Občinskemu svetu Občine Podlehnik se zato predlaga sprejetje ukrepov, s katerimi se bo 

razbremenilo podjetja in s tem pripomoglo k izboljšanju likvidnostne situacije podjetij in s 

tem ohranjanju delovnih mest, prav tako pa se z zamikom plačila NUSZ, vsem lastnikom 
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nepremičnin (ne samo gospodarskim subjektom) na območju občine omogoči, da se po 

izpadu dohodka v mesecih epidemije vsaj deloma finančno opomorejo.  

 

Konkretno ukrep oprostitve najemnine pomeni izpad samo za najem enega poslovnega 

prostora (zobozdravstvena ambulanta, ki so jo zaprli takoj ob razglasitvi epidemije in v tem 

času ni poslovala). Z zamikom roka za pošiljanje podatkov o NUSZ Finančni upravi RS pa bo 

samo izkoriščena zakonska možnost po 404. členu ZDavP-2, sam zamik roka pa za občino 

nima finančnih posledic (razen kasnejšega vplačila).   

 

Z namenom pomoči in vzpodbujanja kmetijstva in gospodarstva zaradi epidemije COVID-

19, v letu 2020 se predlaga povečanje višine sredstev namenjenih za javne razpise, ki se 

financirajo iz proračunske postavke »1102101 Subvencije kmetijstvo« in »1402101 Malo 

gospodarstvo«, in sicer se vsako izmed navedenih postavk zviša iz predvidenih 15.000 EUR, 

na 20.000 EUR. 

 

Na podlagi navedenega predlagam Občinskemu svetu Občine Podlehnik, da predlog sklepa 

obravnava in sprejme. 

mag. Sebastian TOPLAK, župan 


