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Številka: 900-15/2016-9
Nova Gorica, 18. maj 2016

ODGOVORA
NA POBUDE, PREDLOGE IN VPRAŠANJA SVETNIC TER SVETNIKOV, KI SO BILA
PODANA NA SEJAH MESTNEGA SVETA

15. SEJA MESTNEGA SVETA, 19. maj 2016

1.

SVETNICA KARMEN SAKSIDA je skladno z 21. členom poslovnika mestnega sveta
najmanj tri dni pred sejo, postavila naslednje vprašanje:
Nekaj kmetov se je name obrnilo z vprašanjem, zakaj je bil javni razpis za
dodeljevanje pomoči za investicije v kmetijstvu in na podeželju za letošnje leto
objavljen šele konec aprila (29.04.2016)? Razpis je odprt do 27. septembra, kar
pomeni, da bodo upravičenci sredstva prejeli šele proti koncu leta.
Proračun za letošnje leto je bil sprejet konec 2015, odlok je bil sprejet lani, vsi pogoji
so izpolnjeni, da bi bil razpis objavljen v februarju in kmetje bi sredstva prejeli že ob
polovici leta. Škoda, da namenjamo sredstva iz proračuna in jih tako pozno razdelimo.
V preteklosti je bila praksa, da so se razpisi objavljali že februarja in bolj učinkovito bi
kmetom pomagali, če bi razpise tudi v bodoče objavljali v prvih mesecih leta, če so
pogoji, tako kot letos, za to izpolnjeni. Upam, da bodo v prihodnje, na vseh področjih
kjer je to mogoče, razpisi objavljeni v prvih mesecih leta.

Oddelek za gospodarstvo in gospodarske javne službe je posredoval naslednji odgovor:
Državne pomoči, ki jih Mestna občina Nova Gorica dodeljuje za spodbujanje razvoja
kmetijstva, se razpisujejo in obravnavajo glede na vsebino kot pomoči po skupinskih izjemah
in kot pomoči de minimis. Prve so namenjene izključno osnovni kmetijski proizvodnji, druge
pa predelavi in trženju kmetijskih proizvodov. V skladu z določili Odloka o ohranjanju in
spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v MONG za obdobje 2015-2020 (Uradni list RS,
št. 70/2015, v nadaljevanju: odlok) in Uredbe Komisije EU št. 702/2014 ne smejo biti
investicije po skupinskih izjemah začete pred izdajo odločbe. Prijavitelji morajo prijaviti
investicije s predračuni in šele po izdaji odločbe lahko začnejo z izvajanjem investicije. Ker je
glede na višine prijavljenih investicij na razpolago malo razpoložljivih sredstev, se odstotki
sofinanciranja običajno gibajo med 15-25 % vrednosti prijavljenih investicij. Nekateri prijavitelji
se zaradi nizkega odstotka sofinanciranja ne odločijo za izvedbo investicij in se zato nekaj
rezerviranih sredstev iz izdanih odločb sprosti. Da bi ta sredstva lahko dodatno razdelili
prijaviteljem, ki so prijavljene investicije izvedli, so temu primerno tudi določeni roki razpisov.
Pri tem upoštevamo tudi čas, ki je potreben za izvedbo investicij v gradnje in adaptacije, ki je
praviloma daljši od investicij v nakup opreme. Zaradi navedenih pogojev ta razpis zaključimo
prej, da imajo prijavitelji dovolj časa za izvedbo investicij.
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Za pomoči de minimis veljajo drugačna pravila, saj se te pomoči dodeljujejo po Uredbi
Komisije EU št. 1407/2013. V skladu z razpisnimi pogoji so v sofinanciranja vključene vse
investicije, ki so bile izvedene v času od zaprtja prejšnjega razpisa do konca poletja, običajno
do začetka septembra. Predložitev prijav je zato nekoliko daljša od roka zaključka investicij,
da imajo prijavitelji dovolj časa za pripravo prijav. Za letošnji razpis morajo prijavitelji oddati
prijave do 27.9.2016.
V letu 2016 je bil razpis za osnovno kmetijsko dejavnost, to je za pomoči po skupinskih
izjemah, objavljen 11.3.2016. Ta del razpisa je že zaprt in v fazi izdanih odločb. Prijavitelji
imajo tako čas za izvedbo prijavljenih investicij in za predložitev ustreznih dokazil o izvedenih
investicijah do 5.7.2016. Za pomoči de minimis pa smo morali še preverjati in usklajevati
pogoje za enega od objavljenih ukrepov, zato je bil ta del razpisa objavljen 29.4.2016. To je le
malo kasneje kot običajno, saj so se razpisi v preteklih letih objavljali med februarjem in
koncem aprila tekočega leta.
Ker so upravičeni stroški po razpisu za pomoči de minimis izključno že izvedene investicije od
zaključka prejšnjega razpisa, čas objave razpisa ni tako pomemben kot pri pomočeh po
skupinskih izjemah.
V tabeli smo zbrali podatke po letih o časih objav razpisov in časih, v katerih so izvedene
investicije upravičeni stroški. Iz zbranih podatkov je razvidno, da velikih razlik ni. Posebej to
velja za pomoči de minimis, ki zajemajo investicije za celotno obdobje od zaprtja prejšnjega
do zaključka tekočega razpisa.
leto

Datum objave
razpisa

Skupinske izjeme
investicije izvedene od-do

2010
2011
2012
2013
2016

26.3.
22.4.
2.3.
15.2.
Skup. izjeme 11.3.
de minimis 29.4.

Izdaja odločbe – 30.6.2010
Izdaja odločbe – 30.6.2011
Izdaja odločbe – 2.7.2012
Izdaja odločbe – 3.7.2013
Izdaja odločbe – 5.7.2016

De minimis
investicije izvedene
od-do
2.9.2009 – 1.9.2010
2.9.2010 – 1.9.2011
2.9.2011 – 1.9.2012
2.9.2012 – 1.9.2013
1.10.2015 – 31.8.2016

V tabelo nismo zajeli podatkov za leti 2014 in 2015, ker je bilo to obdobje menjave finančne
perspektive EU in s tem tudi novih evropskih uredb. Zato smo morali v letu 2014 razpis
zaključiti do konca junija, v letu 2015 pa smo zaradi dolgih rokov potrjevanja odloka
(Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za finance, Evropska komisija,
Mestni svet v dveh branjih) razpis objavili šele v oktobru.
V skladu z evropskimi in državnimi predpisi moramo navedena pravila za skupinske izjeme in
pomoči de minimis upoštevati že od leta 2007, zato upravičencem objavljeni pogoji razpisa ne
bi smeli biti novi. Poleg tega pa smo ob objavi razpisa za skupinske izjeme na naši spletni
strani napisali, da je razpis odprt samo za investicije v osnovno kmetijsko proizvodnjo in bo
razpis za dopolnilne dejavnosti (pomoči de minimis) odprt kasneje. S tem so bili prijavitelji o
kasnejši objavi razpisa tudi pravočasno obveščeni.
2.

SVETNICA KARMEN SAKSIDA je skladno z 21. členom poslovnika mestnega sveta
najmanj tri dni pred sejo, postavila naslednje vprašanje:
V zadnjem času je bilo v javnosti ponovno veliko polemik v zvezi z obnovo objekta
remize na Prvomajski ulici. Vedno, ko se odprejo polemike slišimo, da je občina
stavbo zaščitila, zato sprašujem občinsko upravo, ali gre res za zaščiten objekt,

2

kakšna so določila te zaščite in kolikšen vpliv ima občina na bodoče vsebine te stavbe,
ki je v zasebni lasti?
Prosila bi tudi, da občinska uprava svetnikom priloži dokument o zaščiti tega objekta.
Oddelek za okolje, prostor in javno infrastrukturo je posredoval naslednji odgovor:
Objekt REMIZE je vključen v območje zaščite kulturne dediščine in je vpisan v register
dediščine z evidenčno številko. Evidentiranje nepremične dediščine v enotni register
nepremične dediščine je v pristojnosti Ministrstva za kulturo v sodelovanju z lokalnim
Zavodom za varovanje kulturne dediščine. Lokalna skupnost ima te evidence povzete v
prostorskih aktih tako, da na podlagi smernic pristojnega ministrstva umešča določila oz.
režim varovanja teh nepremičnin. V Prostorskem načrtu je evidentirano celotno območje
zaščite v Podrobnem prostorskem načrtu ob železniški postaji, pa je naveden konkreten
objekt varovanja z evidenčno številko in navodili za varovanje, ki jih je potrebno izvajati ne
glede na lastništvo objekta.
Objekt REMIZE se nahaja v območju občinskega podrobnega prostorskega načrta, ki je bil
sprejet z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Ob železniški postaji - sever
(Uradni list RS, št. 57/09, v nadaljevanju OPPN).
V Odloku je v 5. členu navedeno: V obnovljenem objektu remize se brez bistvenih posegov v
strukturo tehničnega spomenika lahko uredi trgovski program, del površin pa se nameni za
javne in kulturne namene.
6. a člen OPPN določa, da sta na območju OPPN dva objekta kulturne dediščine, Nova
Gorica – Vodni stolp, EŠD 17661 in Nova Gorica – Železniške delavnice EŠD 17662
(REMIZA). Pred izvajanjem posegov na objektih kulturne dediščine je potrebno pridobiti
kulturnovarstveno soglasje organa, pristojnega za kulturno dediščino.
V drugem odstavku navedenega člena je določeno, katere elemente se varuje pri objektu
Železniške delavnice (REMIZE), in sicer obstoječi stavbni volumen, obliko, konstrukcijo in
nagib strehe, obstoječe fasade, kje se lahko namesti vhod v objekt, zunanji obod remize,
pričevalnost oziroma spomin na funkcionalno rabo objekta, vključno z zunanjim tirnim
sistemom obračališča in obračalno ploščo.
Mestna občina Nova Gorica ni lastnik objekta, zato lahko vpliva na vsebine objekta v okviru
priprave prostorskih aktov, pri izvajanju le-teh, pa se lahko aktivno vključuje kot stranka v
postopke za pridobitev dovoljenj za gradnjo in v le-teh zastopa javni interes ohranitve kulturne
dediščine obravnavanega objekta. Trenutno teče na Upravni enoti Nova Gorica postopek za
rekonstrukcijo objekta in MONG se je že aktivno vključila vanj.

PODSEKRETAR ZA PODROČJE MS
Miran Ljucovič
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