Objavljeno v Našem časopisu št.: 299/2003
Na podlagi 36. člena Zakona o kmetijstvu ( Ur.l. RS, št. 54/00, 52/02,58/02) in 20. člena
Statuta Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 99/99, 39/00, 36/01) je Občinski svet občine Vrhnika na
10. seji, dne 13.11.2003, sprejel
PRAVILNIK
o dopolnitvi Pravilnika o sofinanciranju programov za ohranjanje in razvoj kmetijstva v
občini Vrhnika
1. člen
Pravilnik o sofinanciranju programov za ohranjanje in razvoj kmetijstva v občini Vrhnika (Naš
časopis 295/2003), se v točki 4.2. 17. člena spremeni tako, da se glasi:
“4.2. Subvencioniranje obrestnih mer pri kreditih
Namen ukrepa
Vzpodbujanje strukturnih sprememb in kmetij, uvajanje novejših tehnoloških rešitev in
tehnologij na kmetijah, gradnja in obnova hlevov, prostorov za skladiščenje gnoja in
gnojevke, gradnja in obnova objektov za dodelavo, skladiščenje in predelavo kmetijskih
pridelkov ter pripadajoče opreme.
Višina pomoči
- do višine 2,5 % realne obrestne mere do višine kredita 10.000.000,00 SIT za kredite za
investicije, ki se bodo začele v letu, za katero se dodeljujejo proračunska sredstva. Delež
pomoči ne sme presegati 50% obresti kredita. Pomoč se dodeli za celotno obdobje kredita,
od sklenitve kreditne pogodbe dalje, vendar največ za 10 let.
Upravičeni stroški:
- nabava gradbenega materiala, stroški opravljenih strojnih ur, stroški nakupa novih strojev
opreme in zemljišč
Pogoji za pridobitev pomoči
- sklenjena kreditna pogodba,
- kopija dokumentacije, ki je potrebna za izvedbo investicije.
- pisna izjava upravičenca, da obrestna mera za kredit, za katerega zaproša za
subvencioniranje obrestne mere, še ni bila subvencionirana iz sredstev, navedenih v 5.
členu tega pravilnika.
Odobrena subvencija se nakaže na račun banke, s katero je upravičenec sklenil kreditno
pogodbo v enkratnem znesku. Tehničen postopek nakazil se dogovori s posameznimi
bankami. “
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v občinskem glasilu “Naš časopis”.
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