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Trg osvoboditve 7, 2230 LENART V SLOV. GOR. 

         Telefon: 02/729-13-10, fax: 02/720-73-52 

 

                          

Številka: 3528-4/2020                                                                        

Datum:   14.05.2020 

 

 

 

SKLEP O OPROSTITVI PLAČILA NAJEMNIN  

ZA POSLOVNE PROSTORE V LASTI OBČINE LENART  

 

 

 

Predlagatelj: Župan Občine Lenart 

Gradivo pripravila: Občinska uprava Občine Lenart 

Nosilec naloge: Brigita Rojs 

Predlog sklepa: 

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno 

prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 

14/15 – ZUUJFO, 76/16 - odl. US 11/18 - ZSPDSLS-1 in 30/18), 16. člena Statuta Občine 

Lenart (MUV, št. 14/10, 8/11 in 31/2017) in v povezavi z Odredbo o razglasitvi epidemije 

nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije (Uradni list 

RS, št. 19/20), je Občinski svet Občine Lenart sprejel Sklep o oprostitvi plačila najemnin za 

poslovne prostore v lasti Občine Lenart, kot je predložen. 



Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno 

prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 

14/15 – ZUUJFO, 76/16 - odl. US 11/18 - ZSPDSLS-1 in 30/18), 16. člena Statuta Občine 

Lenart (MUV, št. 14/10, 8/11 in 31/2017) in v povezavi z Odredbo o razglasitvi epidemije 

nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije (Uradni list 

RS, št. 19/20), je občinski svet na 9. redni seji dne 28.05.2020 sprejel 

 

SKLEP O OPROSTITVI PLAČILA NAJEMNIN  

ZA POSLOVNE PROSTORE V LASTI OBČINE LENART  

 
 

1. člen 

Z namenom blažitev posledic ukrepov zaradi izrednih razmer virusa SARS-CoV-2 (COVID-

19) se najemnike poslovnih prostorov in gostinskih teras, na podlagi Odloka o začasni 

prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji 

(Uradni list RS, št. 25/20, 29/20 in 32/20), za čas od 16.03.2020 do 31.05.2020 oziroma do 

prenehanja začasne prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno 

potrošnikom, oprosti plačila najemnin.  

 

Sklep velja za vse prostore, ki so v lasti občine in jih imajo v najemu pravne ali fizične osebe, 

ki opravljajo pridobitno dejavnost. 

 

2. člen 

Sklep se uporablja za poslovne subjekte, samostojne podjetnike in fizične osebe, ki opravljajo 

pridobitno dejavnost. 

3. člen 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku, uporablja 

pa se od 16.03.2020 dalje.  

 

 

Številka: 3528-4/2020  

Datum:                                                                          

                                                                               

      mag. Janez Kramberger, dr. vet. med. 

                                                            Župan 

 

 

 
 

 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-0570
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-0599
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-0648


OBRAZLOŽITEV 

 

Z Odredbo o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju 

Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/20), se je na območju Republike Slovenije 

razglasila epidemija nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19). 

 

Vlada Republike Slovenije je dne 16. marca 2020 z namenom, da se omeji gibanje 

prebivalstva in zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 izdala Odlok o začasni 

prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji 

(Uradni list RS, št. 25/20, 29/20 in 32/20). Določbe odloka se predvsem nanašajo na 

nastanitvene storitve, gostinske storitve, velnes storitve, športno rekreacijske storitve, 

kinematografske storitve, kulturne storitve, frizerske storitve, kozmetične storitve, pedikerske 

storitve, storitve iger na srečo. 

Zaradi navedenega in zaradi omejenega gibanja prebivalstva so in bodo podjetniki utrpeli 

gospodarsko škodo. 

 

 

 


