
REDNI UKREPI OBČIN ZA SPODBUJANJE PODJETNIŠTVA IN IZREDNI UKREPI POMOČI GOSPODARSTVU ZARADI 

EPOIDEMIJE COVID -19 – PRIMERJAVA MED OBČINAMI 

OBČINA  REDNI UKREPI   IZREDNI UKREPI –COVID 19 PRORAČUN 

EUR 

GOSPODARSKI 

SUBJEKTI  

VIŠINA POMOČI V EUR 

REDNI/IZREDNI  UKREPI 

MESTNA OBČINA 

LJUBLJANA  

/ • oprostitev plačila 

najemnin za poslovne 

prostore v lasti občine ali 

organov v njeni sestavi 

• oprostitev plačila za 

najem javnih površin 

(gostinski vrtovi) 

• brezplačno parkiranje 

404.673.182 23.226 gos.družbe 
 
16.839 s. p. 

izredni ukrepi; 

nefinančna subvencija  

MESTNA OBČINA 

MARIBOR 

/ • oprostitev plačila 

najemnin za poslovne 

prostore v lasti občine ali 

organov v njeni sestavi 

• oprostitev plačila za 

najem javnih površin 

(gostinski vrtovi) 

• brezplačno parkiranje 

130.885.558 5.072 gos. družbe 

 

4.980 s .p. 

izredni ukrepi; 

nefinančna subvencija 

MESTNA OBČINA 

CELJE 
• sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij 

• sofinanciranje stroškov komunalnega prispevka 

• sofinanciranje obrestne mere za kredite 

• sofinanciranje najemnin  poslovnih prostorov 

• sofinanciranje svetovanja in razširjanje znanja 

• sofinanciranja usposabljanja in izobraževanja 

podjetnikov in zaposlenih  

• sofinanciranja povezovanja med podjetji in 

institucijami znanja 

• sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih 

delovnih mest 

• sofinanciranja zagona podjetij v inkubatorjih in 

tehnoloških parkih 

• sofinanciranje 

gospodarskih subjektov v 

primerih naravnih ali 

izjemnih dogodkov  

60.849.196 2.614 gos. družbe 

 

2.310 s .p. 

45.000 EUR/ izredni ukrepi 

165.00 EUR/ redni ukrepi   



 

 

 

• sofinanciranje stroškov promocije in 

internacionalizacije podjetništva 

MESTNA OBČINA 

MURSKA 

SOBOTA 

 

 

 

• sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij, 

• sofinanciranje stroškov komunalnega prispevka 

• sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov 

• sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja 

delovnih mest 

• sofinanciranja poslovanja poslovnih subjektov v 

območju mestnega jedra 

• vsi redni ukrepi tudi za 

blažitev posledice 

epidemije 

18.752.000 617 gos. družbe 

817 s. p. 

redni ukrep; 30.000 EUR 

poslovanje gospodarskih 

subjektov 

MESTNA OBČINA 

KOPER 

 

 

• obnova fasad v starem mestnem jedru  71.271.036 2.627 gos. družbe 

2.957 s .p. 

Redni ukrep:50.000 EUR 

OBČINA 

VELENJE 
• sofinanciranje naložb v gospodarstvo 

• sofinanciranje  stroškov zagona tehnoloških podjetij 

• sofinanciranje promocijske aktivnosti podjetij  

 49.606.264 781 gos družbe 

1.116 s. p. 

redni ukrepi; 100.000 EUR 

OBČINA NOVO 

MESTO 

/ (samo kmetijstvo) / 49.521.073  1.015 gos. družbe 

1.563 s. p.  

 

OBČINA KRANJ Obnova stavb v starem  mestnem jedru  63.713.980 1.935 gos. družbe 

2.812 s.p. 

redni ukrep:50.000 EUR 

OBČINA 

POSTOJNA 
• subvencioniranje obrestne mere za dodeljevanje 

kreditov 

• spodbujanje začetnih investicij in investicij v 

razširjanje dejavnosti in razvoj 

• spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja 

• spodbujanje projektov inovacij 

• zagon novi podjetij 

• sofinanciranje plačila 

NUSZ 

• sofinanciranje najemnin 

poslovnih prostorov 

• sofinanciranje stroškov 

ravnanja z odpadki 

23.414.322 418 gos. družbe 

775 s.p. 

redni ukrepi ;48.000 EUR 

stroški komunalni prispevka 

 

izredni ukrepi ; 250.000 EUR 



 

 

 

• subvencioniranje stroškov delovanja mladih podjetij 

• spodbujanje izobraževanja in usposabljanja 

• spodbujanje promocijskih aktivnosti 

• sofinanciranje stroškov komunalnega prispevka 

• spodbujanje prijav na državne in mednarodne razpise 

OBČINA 

KOČEVJE 
• spodbujanje začetnih investicij in investicij v 

razširjanje dejavnosti in razvoj 

• spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja 

• spodbujanje projektov inovacij 

• zagon novi podjetij 

• subvencioniranje stroškov delovanja mladih podjetij 

• spodbujanje izobraževanja in usposabljanja 

• subvencioniranje 

najemnin poslovnih 

prostorov 

• spodbujanje 

zaposlovanja in 

samozaposlovanja 

• spodbujanje turistične 

promocije 

18.644.495 285 gos. družbe 

465 s .p. 

izredni ukrepi;155.000 EUR 

MESTNA OBČINA 

NOVA GORICA 

• spodbujanje začetnih investicij in investicij v 

razširjanje dejavnosti in razvoj  

• spodbujanje promocijskih aktivnosti podjetij 

• spodbujanje novih zaposlitev 

• spodbujanje projektov inovacij 

• zagon novih inovativnih podjetij 

• sofinanciranje plačila komunalnega prispevka 

 

• spodbujanje začetnih 

investicij in investicij v 

razširjanje dejavnosti in 

razvoj s prednostno 

dodelitvijo sredstev 

prijaviteljem katerim je 

bilo poslovanje 

onemogočeno v času 

razglašene epidemije 

oziroma so utrpeli 

drastičen izpad prihodka 

• sofinanciranje plačila 

odškodnine za uporabo 

javne površine 

38.697.272 1.325 gos. družbe 

1.798 s. p. 

redni ukrepi;173.000EUR 

izredni ukrepi: 20.000 EUR 

  

 


