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Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št.
45/08, 57/12, 90/12 - ZdZPVHVVR in 26/14) in 7. člena Statuta
občine Selnica ob Dravi (Uradni list RS, št. 19/2007) je Občinski
svet Občine Selnica ob Dravi na 9. redni seji dne 17. decembra 2015 sprejel
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva
in podeželja v občini Selnica ob Dravi za programsko
obdobje 2015 – 2020
1. člen
Črta se 25. točka 4. člena Pravilnika, ostale točke se ustrezno
preštevilčijo.
2. člen
V 13. členu, v podukrepu 1.1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev, se v drugi alineji črtata besedi »in storitev« in se
nadomestita z besedno zvezo »,ki se nanašajo na naložbo« ter
v peti alineji za besedo »rastlinjaku« doda besedilo »z izjemo
namakalnih naprav«.
3. člen
V 17. členu se dodata novi drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»Pomoč:
- ne sme ovirati delovanja notranjega trga zavarovalniških storitev,
- ni omejena na zavarovanje, ki ga ponuja eno samo zavarovalniško podjetje ali skupina podjetij,
- ni pogojena s tem, da se zavarovalna pogodba sklene z zavarovalnico, ki ima sedež v zadevni državi članici.
Zavarovanje:
- krije le stroške za nadomestitev izgub iz prvega odstavka
tega člena;
- ne zahteva ali določa vrste ali količine prihodnje kmetijske
proizvodnje.«
4. člen
Besedilo 29. člena Pravilnika se spremeni v celoti in glasi:
»Spremembe in dopolnitve Pravilnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.
Določbe Pravilnika se v delu, ki se nanaša na dodelitev pomoči po Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014/EU, začnejo uporabljati
po objavi obvestila župana v Medobčinskem uradnem vestniku
o pridobitvi potrdila Evropske komisije o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko pomoči«.
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