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OBJAVLJAM
  - naslednje akte Mestne občine Velenje

15. julij 2015 Številka: 13/2015

Ur. vestnik št. 13/15

MESTNA OBČINA VELENJE - ŽUPAN

1. OBVESTILO o pridobitvi potrdila EK  o prejemu povzetka informacij o državni 
pomoči z identifikacijsko številko sheme pomoči

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI - ŽUPAN

1. OBVESTILO o pridobitvi potrdila EK  o prejemu povzetka informacij o državni 
pomoči z identifikacijsko številko sheme pomoči

Mestna občina Velenje - ŽUPAN 
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje
(UPB - 1, Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 15/06, 26/07 in 18/08)
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Uradni vestnik Mestne občine Velenje

Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 
15/06-UPB1, 26/07 in 18/08) in 23. člena Pravilnika o dodeljevanju pomoči za 
ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni občini Velenje za programsko 
obdobje 2015-2020 (Uradni vestnik MOV, št. 11/15) objavljamo

OBVESTILO
o pridobitvi potrdila EK o prejemu povzetka 

informacij o državni pomoči z identifikacijsko 
številko sheme pomoči 

Skladno s prvim odstavkom 9. člena Uredbe Komisije (EU) 
št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst 
pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju 
za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 
Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 19� z dne 1. 
7. 2014), je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
Služba za državne pomoči in razvoj dne 2. 7. 2015 posredovala 
Evropski komisiji povzetek podatkov o shemi državne pomoči v 
obliki, določeni v Prilogi II.

Evropska Komisija je dne 14. 7. 2015 potrdila prejem 
povzetka informacij o zadevni državni pomoči z informacijo o 
identifikacijski številki sheme državne pomoči.

Shema državne pomoči »Ohranjanje in razvoj kmetijstva in 
podeželja v Mestni občini Velenje za programsko obdobje 2015-
2020«, se vodi pod identifikacijsko številko: SA.42506(2015/
XA).

Številka: 015-0�-0005/2014
Datum: 15. 7. 2015                     
 

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

Na podlagi 30. člena Statuta občine Šmartno ob Paki  (Uradni vestnik MOV, št. 
7/15-UPB1) in 23. člena Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj 
kmetijstva in podeželja v občini Šmartno ob Paki za programsko obdobje 2015-
2020 (Uradni vestnik MOV, št. 10/15) objavljamo

OBVESTILO
o pridobitvi potrdila EK o prejemu povzetka 

informacij o državni pomoči z identifikacijsko 
številko sheme pomoči 

Skladno s prvim odstavkom 9. člena Uredbe Komisije (EU) 
št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst 
pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju 
za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 
Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 19� z dne 1. 
7. 2014), je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
Služba za državne pomoči in razvoj dne 9. 7. 2015 posredovala 
Evropski komisiji povzetek podatkov o shemi državne pomoči v 
obliki, določeni v Prilogi II.

Evropska Komisija je dne 14. 7. 2015 potrdila prejem 
povzetka informacij o zadevni državni pomoči z informacijo o 
identifikacijski številki sheme državne pomoči.

Shema državne pomoči »Ohranjanje in razvoj kmetijstva 
in podeželja v občini Šmartno ob Paki za programsko 
obdobje 2015-2020«, se vodi pod identifikacijsko številko: 
SA.42505(2015/XA).

Številka: ��1-002/2015-02-04
Datum: 15. 7. 2015                     
 

župan občine Šmartno ob Paki
Janko KOPUŠAR, l.r.
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