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Pristojno delovno telo: Odbor za gospodarske dejavnosti 

Odbor za finance in proračun 
     
 
 
 
Predlog sklepa: 
Sprejme se Sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev Proračuna Občine Idrija 
za leto 2022. 
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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 
– ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 38. člena Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 
– odl. US), Odloka o proračunu Občine Idrija za leto 2022 (Uradni list RS, št. 191/20, 49/22) ter 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni 
list RS, št. 75/10 - uradno prečiščeno besedilo, 107/13, 13/19, 202/20) je Občinski svet Občine Idrija na _____redni seji dne _________ 
sprejel  
 
 
 
 

SKLEP O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV PRORAČUNA OBČINE IDRIJA ZA LETO 2022 
 
 

1. člen 
 
Pri proračunskem uporabniku 13 Občinska uprava se znotraj podprograma 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 

doda nova proračunska postavka 1311046 LAS projekt – Prehod na sonaravno oskrbo s hrano in NRP št. OB036-22-0026 Prehod 

na sonaravno oskrbo s hrano. 

 

2. člen 
 
 

Sredstva proračuna Občine Idrija za leto 2022 se prerazporedi na naslednji način: 

 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0457
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1356
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-0901
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-1195
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0449
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-21-0433
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3677
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2277
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3772
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0544
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-3501


PP Konto NRP VIR Opis 
Sprejeti 

proračun 
2022 

Veljavni 
proračun 

2022 

Predlog 
prerazporeditve          

(-pomeni 
zmanjšanje, 

+pomeni 
povečanje) 

Proračun 2022 z 
upoštevanimi 

predlogi 
prerazporeditev 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1304061       Razni projekti, ki so predmet sofinanciranj (RS, EU) 113.300,00 113.300,00 -15.481,52 97.818,48 

  402099     Drugi splošni material in storitve 113.300,00 113.300,00 -15.481,52 97.818,48 

1311046       LAS projekt - Prehod na sonaravno oskrbo s hrano 0,00 0,00 15.481,52 15.481,52 

  420223     Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav 0,00 0,00 1.380,02 1.380,02 

    
OB036-22-
0026   LAS projekt - Prehod na sonaravno oskrbo s hrano 0,00 0,00 1.380,02 1.380,02 

      PV-LS Lastna proračunska sredstva 0,00 0,00 1.380,02 1.380,02 

  420223     Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav 0,00 0,00 2.536,24 2.536,24 

    
OB036-22-
0026   LAS projekt - Prehod na sonaravno oskrbo s hrano 0,00 0,00 2.536,24 2.536,24 

      PV-EU EU sredstva 0,00 0,00 2.536,24 2.536,24 

  420223     Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav 0,00 0,00 634,06 634,06 

    
OB036-22-
0026   LAS projekt - Prehod na sonaravno oskrbo s hrano 0,00 0,00 634,06 634,06 

      
PV-
TDP Transfer iz državnega proračuna 0,00 0,00 634,06 634,06 

  420299     Nakup druge opreme in napeljav 0,00 0,00 3.315,20 3.315,20 

    
OB036-22-
0026   LAS projekt - Prehod na sonaravno oskrbo s hrano 0,00 0,00 3.315,20 3.315,20 

      PV-LS Lastna proračunska sredstva 0,00 0,00 3.315,20 3.315,20 

  420299     Nakup druge opreme in napeljav 0,00 0,00 6.092,80 6.092,80 

    
OB036-22-
0026   LAS projekt - Prehod na sonaravno oskrbo s hrano 0,00 0,00 6.092,80 6.092,80 

      PV-EU EU sredstva 0,00 0,00 6.092,80 6.092,80 

  420299     Nakup druge opreme in napeljav 0,00 0,00 1.523,20 1.523,20 



    
OB036-22-
0026   LAS projekt - Prehod na sonaravno oskrbo s hrano 0,00 0,00 1.523,20 1.523,20 

      
PV-
TDP Transfer iz državnega proračuna 0,00 0,00 1.523,20 1.523,20 

        VSOTA     0,00   

 

 
 

 
3. člen 

 
 
V Načrt razvojnih programov Občine Idrija se v letu 2022 na projekt št. OB036-22-0026 LAS projekt – Prehod na sonaravno oskrbo 
s hrano doda 369.024,22 €, vir: OV-DP (ostali viri – domači partnerji).  
 
 
 

4. člen 
 
Ta sklep prične veljati z dnem sprejetja. 
 
 
 
 
Številka: 410-18/2020                                                                                                                                  ŽUPAN 

Datum: 29.09.2022                                                                                                                               TOMAŽ VENCELJ 

 
 
 
 
 



Obrazložitve: 
 

1304061 Razni projekti, ki so predmet sofinanciranj (RS, EU) 

Proračunska postavka je bila odprta z namenom, da ima Občina Idrija možnost kandidirati na različne državne in evropske razpise. 

Sredstva se prerazporejajo na novo odprto proračunsko postavko 1311046 LAS projekt – Prehod na sonaravno oskrbo s hrano. 

1311046 LAS projekt – Prehod na sonaravno oskrbo s hrano 

Opis: Projekt sodelovanja lokalnih akcijskih skupin daje glavni poudarek sonaravno pridelani hrani. 17-člansko partnerstvo v sestavi 
treh slovenskih sosednjih lokalnih akcijskih skupin ter enim tujim partnerjem si je začrtalo celostni pristop k strateškemu načrtovanju 
razvoja ekološkega in biodinamičnega kmetovanja. Območja treh slovenskih LAS lahko skupaj zagotovijo raznolikost ponudbe 
ekološke in biodinamične hrane, s čimer se lahko ponaša le malo območij v Sloveniji – od zgodnjega do poznega sadja in 
zelenjadnic, žit, oljčnega olja, pestrosti zelišč in divje hrane, kot tudi kakovostnega mleka, mlečnih in mesnih izdelkov ter mesa. 

Vključeni partnerji zastopajo ekološko kmetovanje, biodinamično kmetovanje, sektor prodaje lokalne hrane, lokalni razvoj, društva, 
mlade ter šolstvo.  

Rezultati projekta za območja LAS s CILjem: 

• Kmetijsko gozdarska zadruga Idrija bo pridobila nov računalniški program za sledljivost ekološkega mesa, 
• Izobraževanje o ustreznosti pakiranja ekološkega mesa,  
• Izvedba izobraževanj o kvaliteti krme za prehrano govedi  
• Zorjenje mesa in priprava za peko, delavnica, 
• Občina Idrija bo pridobila 10 novih stojnic, šok komoro za zmrzovanje (žlikrofov) in zamrzovalno omaro za pokrito tržnico v 

Idriji, 
• Izvedli se bodo tudi prenosi dobrih praks med LASi, predviden je tudi obisk kmetije v Idriji,  
• Izvedba prireditev (ekološka tržnica Logatec in Cerkno, Velika kmečka tržnica Idrija, prireditev od Zrnja do kruha v Ledinah), 
• Promocijski dogodki za spodbudo potrošnje lokalnih ekoloških pridelkov in promocijski videi kmetij, ki se ukvarja z ekološko 

in bio dinamično pridelavo.  

 



Ključni cilji operacije sodelovanja LAS so: 

• omogočiti trajnostni prehod na ekološko in biodinamično kmetovanje in oskrbo s hrano; 
• povezati obstoječe in potencialne ekološke in biodinamične pridelovalce in predelovalce; 
• na inovativen način okrepiti dostopnost do ekološke in biodinamične hrane z vzpostavitvijo kratke oskrbne verige ter mreže 

promocijskih točk, namenjenih prodaji, prevzemu in promociji tega segmenta ponudbe; 
• okrepiti ozaveščenost o vplivu sonaravno pridelane hrane na zdravje ter vplivu nakupnih navad na razvoj podeželja, okolje in 

podnebne spremembe pri potrošnikih, pridelovalcih in predelovalcih; 
• okrepiti kompetence ranljivih skupin za njihovo boljšo prihodnost; 
• načrtovati in vzpostaviti podporne mehanizme za spodbujanje razvoja ekološkega in biodinamičnega kmetovanja ter 

predelave; 
• povečati prepoznavnost vloge LAS ter posebnosti vključenih območji. 

 
Pripravili: Karmen Makuc, Margerita Strnad Kos                                                
 
                                                                                                                                                                      Župan  
                                                                                                                                                                Tomaž Vencelj         

  


