Izvleček iz Zapisnika 10. redne seje z dne 04.06.2020 – razprava pri 12. točki dnevnega
reda
K 12. točki
Sklep o dodeljevanju finančnih spodbud na področju podjetništva v Občini Loška dolina
v letu 2020
Točko je predstavila ga. Danica Zrim.
Župan je povedal, da je predlog sklepa o dodeljevanju finančnih spodbud na področju
podjetništva v občini Loška dolina obravnavala tudi komisija za gospodarstvo in zaprosil
predsednika, da poda mnenje komisije.
Lojze Škulj je povedal, da je Komisija za gospodarstvo obravnavala predlog Sklepao
dodeljevanju finančnih spodbud na področju podjetništva v občini Loška dolina in ugotovila, da
je primeren za nadaljnjo obravnavo.
Župan je odprl razpravo.
Stanislav Sterle je vprašal, zakaj je v gradivu navedeno, da se to nanaša samo na samostojne
podjetnike, nikjer pa ni zapisano glede družb oziroma drugih poslovnih subjektov, ki imajo prav
tako enega zaposlenega oziroma so samozaposleni.
Danica Zrim je povedala, da se glede na število registriranih samostojnih podjetnikom in glede
na razpoložljiva sredstva se v letošnjem letu dodeljuje sredstva samostojnim podjetnikom. Tudi
sam Pravilnik določa dodelitev sredstev samostojnim podjetjem in tudi mikro družbam do deset
zaposlenih. Omenila je tudi pogoj, ki bo moral biti izpolnjen in sicer bo moral samostojni
podjetnik imet določeno višino prometa v letu 2019, ker se določeni fiktivni samostojni
podjetniki izključijo.
Stanislav Sterle je povedal, da je želel samo poudariti, da se izključuje druge poslovne subjekte
ter da se ne govori o enakopravnosti. Podal je primer, da ima nekdo registriran zavod pa se
sooča z istimi zadevami kot samostojni podjetniki, in bi bil lahko enako upravičen do sredstev
ali ali ima majhno d.o.o. družbo. Zanimalo ga je zakaj je zapisano zgolj za samostojne
podjetnike in zakaj ni za vse enako. Tu ne gre za enakopravnost ampak se izključuje subjekte
glede na tip registracije poslovnega subjekta.
Armida Bavec je povedala, da ima nekaj vprašanj in da obrazložitev »mi smo se odločili«
razume, da se mora nekdo odločiti vendar mora za to imeti neke argumente, ne pa zato ker
se za to tako pač odločiš. Vprašala je iz kakšnega razloga so iz te finančne pomoči izločeni
samostojni podjetniki, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, koliko dohodnine v
proračun Občine Loška dolina prispevajo podjetniki iz dejavnosti, ki jo opravljajo kot postranski
poklic, ali ni možno da podjetnik začne z svojo podjetniško potjo najprej kot s.p. s postranskim
poklicem čez določen čas pa se v celoti registrira kot s.p.
V razpisu mora biti določeno, da se spodbude samostojnim podjetnikom, ki so registrirani do
vključno 12.03.2020, ko je bila razglašena epidemija in imajo za leto 2020 do tega datuma
poravnane vse obveznosti kar izkažejo z ustreznimi potrdili, definirati je potrebno čas
veljavnosti tega ukrepa ker celo leto 2020 ni ustrezno, definirati je potrebno znesek, ker teh
1.000 EUR ne bo dosegel nobeden, ločevanje samostojnih podjetnikov, ki opravljajo dejavnost
kot osnovno ali kot dodatno dejavnost po njeno ne kaže nekakšne razvojne naravnanosti kar
se vidi, da se na pamet odloča in ne pripomore k večji samo zaposlenosti ljudi. Edina
sprejemljiva ločitev bi bila v smislu, da polno zaposleni lahko vsak mesec dobi določen znesek,
tisti, ki pa ima postransko dejavnost pol manj. Povedala je, da je potrebno iz 2. člena obvezno
črtati samostojne podjetnike, podjetnike ki opravljajo kot postranski poklic, vsi morajo dobiti in
lahko se vključi še eno osebne d.o.o. in zavode.
Višina sofinanciranja, brisala bi podrobnejša merila, ker tu ni nič za določat ker stroške so imeli
vsi. Kriterij pomoči de minimis ter zahtevana dokumentacija za dodelitev, kakšna zahtevana
dokumentacija po njenem samo takšna, da so bili prispevki plačani, da je posloval do
12.3.2020 od takrat naprej pa je moral po direktivi moral imeti zaprto. Zadeva o dodeljevanju
se mora izpeljati v roku 15 dni, ker ljudje ne bodo mogli čakati do 31.8.2020 in potem še dva
meseca, da se odloči in pripravi pogodbe. V roku 15 dni je potrebno izpeljati postopek in
določiti, da se financira oziroma pomaga za mesec marec, april in maj 2020.

Danica Zrim je podala obrazložitev zaradi katerega razloga so izločeni samostojni podjetniki
kot postranski poklic. Povedala je, da so te osebe polno zavarovane v službi kjer delajo in
imajo socialno varnost, ki jo ostali nimajo. Tako imenovani pavšalisti plačujejo samo pavšalni
prispevek medtem, ko imajo socialno varnost z osnovnim zavarovanjem zagotovljeno v službi.
O tem koliko dohodnine od samostojnih podjetnikov dobi občina je povedala, da podatka
nimamo saj se nakazila prejema s strani Furs-a. Povedala je, da je predlog da se spodbude
dodelijo vsem tistim, ki so registrirani najkasneje v letu 2019 oziroma imajo že promet ter so
bili zaradi Covid-a prizadeti oziroma so imeli posledice. Tisti, ki so odprli do 12.3.2020 pa ne
morejo izkazati ali bi promet imeli. Bila je mnenja, da predlog da so registrirani do vključno
12.3.2020 ni pravile. Glede definicije časa je povedala, da sklep jasno govori, da se ta sklep
uporablja samo v letu 2020. O določitvi zneska je povedala, da so o tem razpravljali že na
komisiji in določili višjo mejo kot je bila prvotno (600,00 Eur) na 1.000,00 EUR. Omenila je tudi
navedbe dejstev »da ne poznamo stvari, da smo se odločili na pamet« in povedala, da to lahko
pove tudi za koga drugega, ki sedi v dvorani, da se odloča na pamet in ne da se obtožuje samo
občinska uprava. Povedala je, da omejitev obdobja za tri mesece nima smisla, ker stroškov ni
veliko in je prav da se govori o tekočem poslovanju. Pravilno je, da se povrne stroške za
celotno obdobje letošnjega leta oziroma do 30.10.2020. Povedala je tudi, da je bil predlog
sklepa poslan tudi na Ministrstvo za finance od katerega je bilo prejet pozitiven odgovor.
Armida Bavec je povedala, da se opravičuje za izraz, točno veste kaj je lahko in veste kaj
počet. Prosila je da ne govorit o tem, da svetniki kogar koli ali na pamet odločajo. Občinska
uprava je tista, ki mora odločit oziroma dat predloge in dat tehtne predloge na argumentih.
Občinska uprava jih ni dala ampak jih je dala na pamet. Občinska uprava je tu zaposlena
svetniki pa so tu da odločajo. Svetniki imajo pravico predlagati in tudi predlagajo. Prosila je,
da se to tudi upošteva. Svetniki predlagajo tehtno. Povedala je, da jo ne zanima zakaj se je
občinska uprava odločila za s.p. in s.p. ne, pa ne vemo koliko imajo davkov pa ne vemo tega
pa ne vemo tega. Povedala je, da naj se ne izloča ljudi, ki potrebujejo pomoč. Pomoč
potrebujejo eno osebni zavodi, potrebujejo jo eno osebni frizerski saloni, ki so lahko tudi d.o.o.,
pomoč potrebuje marsikdo, ki je bil zaprt. Tudi tisti, ki je polno zavarovan pri drugem
delodajalcu lahko potrebuje pomoč. Povedala je, da je podala kar nekaj predlogov, kako naj bi
se ljudem pomagalo in bi jim veliko pomagalo v času korone in po koroni in še enkrat povedala,
da s polno je lahko srat.
Danica Zrim je vprašala ga. Bavec s kakšno pravico jo obsoja, da ta stvar ni bila narejena
tehtno s kakšno pravico lahko obsoja. Povedala je, da je zaposlena in da z vso polno
odgovornostjo na občinski upravi opravlja svoje delo in s tehtnim premislekom je bil tudi ta
sklep pripravljen, prav tako razpisna dokumentacija in javni razpis, ki bo objavljen. Ponovno je
poudarila, da ga. Bavec nima nobene pravice, da jo obsoja.
Armida Bavec je zaprosila župana, da naredi red v občinski upravi ter da to ni nobeno
obsojanje, če občinski svetnik vpraša, kje so tehtni argumenti, da je bilo nekaj predlagano.
Župan je zaradi nesoglasja vzel besedo ga. Zrim in ga. Bavec. Povedal je, da si upa trditi, da
je občinska uprava tehtno premislila in dali v preverbo. Ga Bavec je povedal, da je podala
predloge brez argumentov. Ga. Bavec je povedal, da zahteva argumente, ki so že navedeni.
Urbiha Janja je povedala, da predlog pozdravlja in se strinja, da tak predlog, ki je bil sprejet v
lanskem letu letos mogoče res ni primeren. Podala je komentar na 2. člen oziroma se je
strinjala s predlogom g. Sterleta in sicer, da se 2. člen razširi tudi na druge oblike, ki imajo
samo enega zaposlenega. Glede popoldanskih s.p. se je strinjala z obrazložitvijo Danice Zrim,
da imajo urejeno varnost nekje drugje, če pa je nimajo jo uveljavljajo v drugem podjetju oziroma
tam prosijo za pomoč. Vprašala je, da je v 3. členu navedeno da gre za stroške poslovanja ni
pa napisano za katere ter prosila, če se jih še enkrat navede.
Danica Zrim je predlagala, da se za prvim stavkom v 2. členu doda besedilo »do finančne
spodbude so upravičene tudi ostale gospodarske družbe, ki imajo zaposleno največ eno
osebo«.
Stanislav Sterle je predlagal, da se 2. člen popravi tako, da se napiše: v letu 2020 se finančne
spodbude na področju podjetništva v občini Loška dolina dodelijo vsem poslovnim subjektom,
ki imajo sedež v občini Loška dolina, ki so samozaposleni ali imajo zaposleno največ eno

osebo. Obdržal pa bi, da do ukrepa niso upravičeni samostojni podjetniki, ki opravljajo
popoldansko dejavnost, saj so zavarovani drugje.
Mlakar Vojko je povedal, da se strinja z obrazložitvijo g. Sterleta. Pravilno je, da se razmišlja o
solidarnosti, da pomoč dobijo tisti, ki jo res potrebujejo.
Romana Zakrajšek je povedala, da so sklep obravnavali že na komisiji za gospodarske
dejavnosti. Predlog bo v vsakem primeru podprla. Povedala je, da sklep ne nosi naslova, da
nudi neko pomoč ampak gre za finančno spodbudo. Strinjala se je z ga. Bavec, da nekdo ki
začenja na majhno oziroma, ki ima popoldanski s.p. in bo sedaj izgubil službo ter najbolj
potreboval pomoč le te ne bo mogel dobiti ker je bil v lanskem letu popoldanski s.p. Je za
razširitev ter ohranitev prvotnega zneska 600,00 EUR saj bodo tako sredstva najbolj pravično
razdeljena.
Danica Zrim je povedala da gre za naslednje stroškov: računovodske storitve, bančne storitve,
komunalne storitve, najemnine poslovnih prostorov ter elektrika in telefon. Računi morajo biti
naslovljeni na poslovni subjekt in ne na fizično osebo.
Vojko Mlakar je povedal, da bi lahko razširili še na popoldanski s.p. in sicer iz razloga, če bi ta
popoldanski s.p. izgubi službo in nebi mogel nadaljevati z s.p., ker nebi prejel pomoči.
Janja Urbiha je povedala, da tisti, ki je zaposlen in izgubi delo ter ima odprt s.p. je avtomatsko
zaposlen na s.p. in je upravičen do pomoči.
Romana Zakrajšek je povedala, da je težava v tem, da če bo nekdo izgubil službo in z
prometom od s.p. ne bo mogel preživeti se bo lahko prijavil na Zavod za zaposlovanje in zaprl
svoj popoldanski s.p.
Lojze Škulj je povedal, da so o tem razpravljali na komisiji za gospodarstvo, vendar se vsem
ne more pomagati. Pogoji se lahko širijo vendar se lahko na koncu zaplete. Zapisati je potrebno
točno kdo je upravičen do finančne spodbude.
Župan je odprl razpravo.
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje naslednji sklep:
Občinski svet je sprejel sklep št. 117
Občinski svet Občine Loška dolina sprejme Sklep o dodeljevanju finančnih
spodbud na področju podjetništva v občini Loška dolina v letu 2020
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