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POVPRAŠEVANJE 

Pomoč malemu gospodarstvu, podjetništvu in kmetijstvu 

 

 

Vprašanje: 

 

»Ali ste občine sprejeli ukrepe pomoči malemu gospodarstvu, podjetništvu in kmetijstvu za 

občane, zaradi situacije, ki jo je sprožila epidemija? Če da, prosimo za pojasnilo, kakšne ukrepe 

ste sprejeli.« 

 

Odgovori občin članic: 

 

HODOŠ 

Obveščam Vas, da Občina Hodoš ni sprejela nobenih ukrepov v zvezi z dodelitvijo pomoči 

malim gospodarstvom, podjetništvu in kmetijstvu, zaradi epidemije COVID - 19. 

HRASTNIK 

Občina Hrastnik je izvedla spremembo pravilnika in vnesla nov ukrep Ohranjanje podjetij in 

delovnih mest v posebnih situacijah. 

• Obratovalni stroški (komunalni stroški, elektrika, ogrevanje, najemnina, RTV, 

SAZAS) 

• Delovna mesta – v kolikor niso mogli prejeti sredstev – izvzeti iz ukrepov 
 

Sedaj je objavljen javni razpis do 15.6.2020 

KOČEVJE 

v občini Kočevje smo sprejeli določene ukrepe za pomoč malemu gospodarstvu za blaženje 

posledic epidemije COVID-19.  

Prvi ukrep je bil sprejetje Sklepa o o zmanjšanju obračunskega volumna pri storitvah 

gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki za pravne osebe v občini Kočevje, 

s katerim so se upravičencem na podlagi oddane vloge zmanjšali stroški ravnanja s 

mailto:info@skupnostobcin.si


komunalnimi odpadki. Pravne osebe so bile glede na način poslovanja v času epidemije 

oproščene 40% (pravne osebe, ki so poslovale v zmanjšanem obsegu) ali 70% plačila (pravne 

osebe, ki niso poslovale).  

Drugi ukrep občine je bil Sklep o začasnem odlogu plačila najemnine poslovnih prostorov, ki 

so v lasti Občine Kočevje, s katerim se je najemnikom odložilo plačilo najemnine na čas po 

prenehanju razglašene epidemije.  

Tretji ukrep je bil sprejetje Pravilnika o dodeljevanju sredstev iz občinskega proračuna za 

blaženje posledic epidemije COVID-19 na področju gospodarstva v občini Kočevje (Uradni list 

RS, št. 69/20) in objava Javnega razpisa za dodelitev finančnih sredstev za blaženje posledic 

epidemije COVID-19 na področju gospodarstva v občini Kočevje v letu 2020. Razpisanih je bilo 

155.000 € nepovratnih sredstev za tri ukrepe: Subvencioniranje najemnin poslovnih prostorov 

v času trajanja razglašene epidemije COVID-19; spodbujanje zaposlovanja in 

samozaposlovanja; spodbujanje turistične promocije.  

Četrti ukrep je namenjen področju turizma, in sicer je bil objavljen javni poziv za "Inovativni 

turistični produkt" destinacije Kočevsko v letu 2020, s katerim smo želeli turistične ponudnike 

spodbuditi h kreiranju nove izvirne turistične ponudbe, z namenom privabljanja turistov v 

času po koncu razglašene epidemije.  

LUKOVICA 

Občina Lukovica ni sprejela ukrepov pomoči malemu gospodarstvu, podjetništvu in 

kmetijstvu za občane, zaradi situacije, ki jo je sprožila epidemija. Niti nismo prejeli kakršne 

koli pobude v zvezi s tem. 

PODLEHNIK 

Pri nas smo v ta namen zvišali višino sredstev, namenjenih za sofinanciranje po javnih razpisih 

za malo gospodarstvo in kmetijstvo, in sicer vsakega za cca. 33 %.  

RADENCI 

Občina Radenci je kot pomoč malemu gospodarstvu, podjetništvu, kmetijstvu in občanom 

sprejela sledeče ukrepe za ublažitev situacije nastale zaradi razglašene epidemije COVID 19: 

• Za obdobje od 13.3.2020 do 31.3.2020 so bili za polovico meseca oproščeni plačila 

najemnine za poslovne prostore, vsi najemniki, ki imajo z Občino Radenci sklenjeno 

najemno pogodbo za poslovne prostore in so podali izjavo, da svoje dejavnosti ne 

opravljajo oz. jo opravljajo v zmanjšanem obsegu, 

• Za obdobje od 1.4.2020 do 30.4.2020 so bili v celoti oz. delno oproščeni plačila 

najemnine za poslovne prostore vsi najemniki, ki imajo z Občino Radenci sklenjeno 

najemno pogodbo za poslovne prostore in so podali izjavo, da svoje dejavnosti ne 

opravljajo oz. jo opravljajo v zmanjšanem obsegu, 



• Podjetja in občani Občine Radenci so bili za mesec marec oproščeni plačila vodarine. 

 

REČICA OB SAVINJI 

Ukrepov pomoči malemu gospodarstvu, podjetništvu in kmetijstvu za občane, zaradi situacije, 

ki jo je sprožila epidemija, nismo sprejeli. 

Sicer pa obravnavamo vloge, prispele na »redni« vsakoletni Javni razpis za dodelitev pomoči 

za ohranjanje in spodbujanje kmetijstva in podeželja v Občini Rečica ob Savinji. 

VUZENICA 

Občina Vuzenica ni izvajala ukrepe pomoči malemu gospodarstvu, podjetništvu in kmetijstvu 

za občane, zaradi situacije, ki jo je sprožila epidemija. V začetnih dnevih epidemije smo nekaj 

podjetjem razdelili pralne maske, ki smo jih nabavili sami in jih je izdelalo lokalno podjetje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


