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Zadeva: POVPRAŠEVANJE SOS – LESTVICA ZA DOLOČITEV ODSTOTKA 

OPROSTITVE NAJEMNINE ZA POSLOVNE STAVBE 

Vprašanje:  

V Uradnem listu RS, št. 200/2020 je bil objavljen Pravilnik o izvajanju oprostitve ali delne 

oprostitve plačila najemnin zaradi omilitve posledic drugega vala epidemije COVID-19, ki v 

drugem odstavku 6. člena opredeljuje merila, kot podlago za oprostitev plačila najemnine 

najemnikom poslovnih stavb ali poslovnih prostorov v lasti Republike Slovenije ali v lasti 

samoupravnih lokalnih skupnosti. Tako morajo najemniki izkazati upravičenost za oprostitev 

najemnine v celoti ali deloma, nakar je potrebna sklenitev aneksa k najemnim pogodbam. 

Priloga 1 k Pravilniku je vloga, ki jo izpolni upravičenec, h kateri priloži zahtevano 

dokumentacijo z izjavo iz Priloge 2. Za določitev odstotka oprostitve najemnine je potrebno 

pripraviti ustrezno lestvico. 

Občine članice smo povprašali ali je katera sprejela podrobnejša merila oziroma lestvico 

oprostitev v odstotkih, glede na določena merila iz Pravilnika. Prosili smo za posredovanje 

lestvice.   

Za odgovore smo občine članice prosili do 28. 1. 20121. 

 

OBČINA KOČEVJE 

Na Občini Kočevje so objavili javni poziv za oddajo vlog, sprejeli so tudi merila za določitev 

višine oprostitve najemnine. Javni poziv je dosegljiv na povezavi: 

https://www.kocevje.si/razpis/346822. Razvrstitev po  lestvici je dosegljiva tukaj: 

https://www.kocevje.si/DownloadFile?id=309444 

OBČINA LENDAVA 

Občina Lendava zaenkrat še ni sprejela podrobnejših meril oziroma lestvice za določitev 

odstotka oprostitve najemnine za poslovne stavbe, glede na določena merila iz Pravilnika o 

izvajanju oprostitve ali delne oprostitve plačila najemnin zaradi omilitve posledic drugega 

vala epidemije COVID-19. 

OBČINA SLOVENSKE KONJICE 

O obveznosti takšne lestvice še niso razmišljali, bodo pa sledi praksi ostalih občin. 
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MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA 

MO Murska Sobota predvideva, da vzpostavitev posebne lestvice ni potrebno, pač pa se 

upošteva zgolj čas v katerem opravljanje dejavnosti ni bilo mogoče, ki pa je bil glede na 

dejavnost različen. 

OBČINA POSTOJNA 

Podrobnejših meril niso sprejemali. Oproščeni bodo tisti, ki so bili 100 % zaprti in niso nič 

delali.  

OBČINA LUKOVICA 

Občina Lukovica ne razpolaga z lestvico za oprostitev. 

MO MARIBOR 

Pravilnik o izvajanju oprostitve ali delne oprostitve plačila najemnin zaradi omilitve posledic 

drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS 200/20) v 3. členu določa, da o upravičenosti 

do oprostitve plačila najemnine ali dela najemnine odloča župan na podlagi presoje vplivov iz 

6. člena pravilnika. Omenjen pravilnik ne predvideva posebne lestvice za določitev odstotka 

oprostitve najemnine za poslovne prostore. 

Po oceni MOM bi bila takšna lestvica smiselna v manjši občini z manjšim številom najemnikov, 

v večji občini, kjer je upravičencev več, pa bi postopke dodatno zakomplicirala. Glede na vse 

navedeno lestvice z odstotki oprostitev oziroma podrobnejših meril ne bodo sprejeli. 

 

 

Lep pozdrav,  

sekretariat SOS 
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