Št. 1

Fara, petek, 27.1.2012

obcina@kostel.si

URADNO

Uradno glasilo Občine Kostel
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GLASILO

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07- UPB2, 76/08, 100/08 - odl US,
79/09 in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11- UPB4) in 15. in 96. člena
Statuta Občine Kostel (Uradno glasilo Občine Kostel, št. 04/10 - UPB1) je Občinski svet Občine Kostel na
12. redni seji, dne 19.01.2012 sprejel
ODLOK
o proračunu Občine Kostel za leto 2012
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Kostel za leto 2012 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

V EUR
Proračun leta 2012

Skupina/ Podskupina kontov
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)

2.735.707,00
826.784,00

70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve

709.191,00
655.481,00
28.510,00
25.200,00

71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki

117.593,00
91.593,00
500,00
500,00
17.000,00
8.000,00
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72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine

Leto XI

55.300,00
40.000,00
15.300,00
0,00
0,00
0,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU

1.853.623,00
768.930,00
1.084.693,00

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

2.664.907,00

40 TEKOČI ODHODKI

833.872,00

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve

408.932,00
62.900,00
326.440,00
34.600,00
1.000,00

41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi

359.910,00
14.200,00
163.000,00
31.100,00
151.610,00

42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

1.471.125,00
1.471.125,00

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)

0,00
0,00
70.800,00

(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Proračun leta 2012

Skupina/ Podskupina kontov
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV
(750+751+752)

0,00

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0,00

750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev

0,00
0,00

752 Kupnine iz naslova privatizacije

0,00
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V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

Leto XI

0,00

(440+441+442+443)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih
in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE

0,00

KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
C. RAČUN FINANCIRANJA
Proračun leta 2012

Skupina/ Podskupina kontov
VII. ZADOLŽEVANJE (500)

0,00

50 ZADOLŽEVANJE

0,00

500 Domače zadolževanje

0,00

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

71.800,00

55 ODPLAČILA DOLGA

71.800,00

550 Odplačila domačega dolga

71.800,00

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH

-1.000,00

( I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE

-71.800,00

(VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+X.-IX.)

-70.800,00

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA

1.000,00

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje
programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko
klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na
podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu
odloku in se objavita na oglasni deski in na spletni strani Občine Kostel.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
( izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
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Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF,
tudi naslednji prihodki:

-

prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in
87/01),
okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,

-

taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,
drugi prihodki, katerih namenska raba je predpisana s področnimi predpisi.

-

4. člen
Osnova za prerazporejanja pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans
proračuna.
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah
pravic porabe med konti v okviru proračunske postavke in med proračunskimi postavkami v okviru
posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna konec prvega polletja in na koncu tekočega leta občinskemu
svetu poroča o veljavnem proračunu za leto 2012 in njegovi realizaciji.
5. člen
Občina se v tekočem letu lahko zadolži v skladu z Zakonom o financiranju občin (ZFO-1A) za investicije
predvidene v občinskem proračunu.
Kreditne pogodbe na podlagi odločitev iz prvega odstavka tega člena sklepa župan občine Kostel.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
6. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 100,00 EUR odpiše
oziroma delno odpiše plačilo dolga.
7. člen
Proračunski skladi so: 1. račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2012 oblikuje v višini 1.000,00 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za
namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 1.000,00 EUR župan in o tem s pisnimi poročili obvešča
občinski svet.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
8. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki
v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se občina Kostel za proračun
leta 2012 lahko zadolži do višine, ki je določena z Zakonom o javnih financah.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je
Občina Kostel, v letu 2012 ne sme preseči skupne višine obsega glavnic, ki je določena z Zakonom o
izvrševanju proračuna za leto 2012.
9. člen
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine se lahko v letu 2012 zadolžijo do skupne višine, ki je v skladu
z Zakonom o izvrševanju proračuna za leto 2012.
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6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Kostel v letu 2013, če bo začasno financiranje potrebno, se
uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

11. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Kostel, uporablja pa se za
proračunsko leto 2012.
Župan
Občine Kostel
Valentin Južnič l.r.

Številka: 410-31/2011-2
Datum: 19.01.2012

Na podlagi določb Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04), 15. člena Statuta Občine
Kostel (Ur. glasilo Občine Kostel, št. 4/10- UPB) je Občinski svet Občine Kostel na 12. redni seji, dne
19.01.2012, sprejel
ODLOK
o turistični taksi v občini Kostel
1. člen
(splošne določbe)
S tem odlokom se določa višina turistične takse v občini Kostel, način poročanja o zbrani taksi in nadzor nad
odvajanjem takse in poročanjem o zbrani taksi.
2. člen
(zavezanci za plačilo)
(1) Turistično takso plačujejo državljani Republike Slovenije in tujci, ki v turističnem območju izven svojega
stalnega prebivališča uporabljajo storitve prenočevanja (v nadaljnjem besedilu: turisti) v nastanitvenem
objektu.
(2) Osebe iz prejšnjega odstavka tega člena plačajo turistično takso hkrati s plačilom storitev za
prenočevanje. Plačati so jo dolžne tudi v primeru, ko so deležne brezplačnih storitev za prenočevanje, razen
če ta odlok ne določa drugače.
3. člen
(določanje višine turistične takse)
Na območju občine Kostel se določa turistična taksa v višini 10 točk. Višina turistične takse se izračuna tako,
da se pomnoži število točk z vrednostjo točke. Vrednost točke turistične takse znaša 0,0918 eur. Vlada
Republike Slovenije lahko enkrat letno na podlagi gibanja cen življenjskih potrebščin uskladi vrednost točke.
Vrednost točke se določa najkasneje v mesecu aprilu za prihodnje koledarsko leto.
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4. člen
(oprostitev plačila turistične takse)
(1) Plačila turistične takse so oproščeni:
- otroci do 7. leta starosti,
- osebe z zdravniško napotnico v naravnih zdraviliščih,
- osebe na podlagi predložitve fotokopije odločbe pristojnega organa, iz katere je razvidno, da je pri
zavarovancu oziroma zavarovanki (v nadaljnjem besedilu: zavarovanec) podana invalidnost oziroma
telesna okvara ali fotokopije potrdila oziroma izvedenskega mnenja pristojne komisije o ugotavljanju
invalidnosti oziroma telesni okvari ali na podlagi članske izkaznice invalidske organizacije,
- otroci in mladostniki na podlagi predložitve fotokopije odločbe, ki zadeva razvrščanje in usmerjanje otrok
s posebnimi potrebami,
- učenci, dijaki in študenti ter njihove vodje oziroma mentorji, udeleženci vzgojno-izobraževalnih programov,
ki jih na nepridobitni podlagi organizirajo društva in druge vzgojno-izobraževalne ustanove ter verske in
druge skupnosti v okviru svojih rednih aktivnosti,
- dijaki in študentje v dijaških oziroma v študentskih domovih,
- osebe, ki so na začasnem delu in bivajo v gostinskem obratu neprekinjeno več kot 30 dni,
- tuji državljani, ki so po mednarodnih predpisih in sporazumih oproščeni plačila turistične takse,
- člani Planinske zveze Slovenije v planinskih postojankah, na podlagi veljavne članske izkaznice.
(2) Turistično takso v višini 50% plačujejo:
- osebe od 7. do 18. leta starosti,
- turisti, člani mednarodnih mladinskih organizacij, ki prenočujejo v mladinskih prenočiščih, ki so vključena
v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč IYHF,
- turisti v kampih.
(3) Občina lahko s posebnim sklepom dodatno določi osebe, ki so v celoti ali delno oproščene plačila
turistične takse.
5. člen
(postopek pobiranja in odvajanja turistične takse)
(1) Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki oziroma samostojne
podjetnice posameznice (v nadaljnjem besedilu: samostojni podjetnik posameznik), sobodajalci in kmetje
oziroma sobodajalke in kmetice (v nadaljnjem besedilu: sobodajalci in kmetje), ki sprejemajo turiste na
prenočevanje, morajo pobirati turistično takso v imenu in za račun občine hkrati s plačilom storitev za
prenočevanje ali najpozneje zadnji dan prenočevanja.
(2) Osebe iz prejšnjega odstavka morajo pobirati in odvajati turistično takso za prenočitev turista tudi
v primeru, če mu ne zaračunavajo plačila storitev za prenočevanje.
6. člen
(evidenca oprostitev plačila turistične takse)
Če je turist oproščen plačila celotne ali dela turistične takse, mora biti vpisan razlog oprostitve iz 4. člena tega
odloka v evidenci, ki je določena v 8. členu tega odloka.
7. člen
(rok za nakazovanje turistične takse, mesečno poročilo)
(1) Osebe iz 5. člena tega odloka nakazujejo pobrano turistično takso do 25. dne v mesecu za pretekli mesec
na poseben račun občine, ki je naveden na obrazcu mesečnega poročila.
(2) Osebe iz 5. člena tega odloka so v roku, ki ga določa prejšnji odstavek, dolžne predložiti občini in
pristojnemu davčnemu organu mesečno poročilo, iz katerega mora biti razvidno število in struktura nočitev ter
znesek pobrane turistične takse. Vsebina obrazca mesečnega poročila je predpisana in je sestavni del tega
odloka.
(3) Izjema so le tisti zavezanci, ki sprejemajo turiste na prenočevanje samo v objekte sezonskega značaja
(kampi, šotorišča), kateri so dolžni oddajati mesečna poročila le v času poletne turistične sezone.
(4) Poročilo so osebe iz 5. člena tega odloka dolžne predložiti tudi v primeru, ko niso imele gostov na
prenočevanju. V tem primeru se na poročilo pripiše, da gostov na prenočevanju ni bilo.
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8. člen
(spremljanje in nadzor nad pobiranjem turistične takse)
(1) Osebe iz 5. člena tega odloka morajo voditi evidenco o turistični taksi, ki se vodi v evidenci gostov v skladu
s predpisi, ki urejajo prijavo prebivališča. Iz evidence mora biti poleg s predpisi o prijavi bivališča določenih
podatkov, razvidno tudi število prenočitev posameznega gosta oziroma turista.
(2) Nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične takse ter vodenjem evidenc opravlja pristojni davčni
organ.
(3) Nadzor iz prejšnjega odstavka tega člena lahko opravlja tudi pristojni občinski organ.
(4) Pooblaščena uradna oseba izvaja nadzor nad načinom plačevanja turistične takse ter nad dostavljanjem
mesečnih poročil o plačani turistični taksi.
(5) Zavezanci so dolžni pooblaščeni uradni osebi omogočiti nadzor ter dati na vpogled listine iz prvega
odstavka tega člena.
9. člen
(način porabe sredstev turistične takse)
Sredstva iz naslova turistične takse so prihodek proračuna Občine Kostel, porabijo pa se namensko za
dejavnosti in storitve, določene z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma in letnim proračunom Občine
Kostel.
10. člen
(prisilna izterjava turistične takse)
(1) Prisilno izterjavo turistične takse opravlja pristojni davčni organ.
(2) Če osebe iz 5. člena tega odloka ne odvedejo turistične takse v roku in na način, ki je določen v 7. členu,
občina sporoči pristojnemu davčnemu uradu, naj turistično takso prisilno izterja.
(3) Davčni organ na podlagi sporočila izda odločbo, s katero naloži osebi iz 5. člena tega odloka, da v 25 dneh
nakaže neodvedeno turistično takso in plača zakonite zamudne obresti. Če oseba iz 5. člena tega odloka
neodvedene turistične takse in zakonitih zamudnih obresti ne plača v navedenem roku, se neodvedena
turistična taksa in neplačane zakonite zamudne obresti prisilno izterjajo po predpisih o prisilni izterjavi davkov.
(4) Davčna uprava Republike Slovenije sklene z občino pogodbo, v kateri se posebej določi nadomestilo za
opravljanje storitev po prejšnjem odstavku in s katero se uredijo druga medsebojna razmerja.
11. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 4.100 do 12.500 eur se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki sprejema turiste na
prenočevanje, če ne:
- pobira turistične takse po prvem in drugem odstavku 5. člena tega odloka,
- nakazuje pobrane turistične takse v skladu z določbo 7. člena tega odloka,
- odda mesečnega poročila o nočitvah občini in pristojnemu davčnemu organu v skladu z določbo 7. člena
tega odloka,
- vodi evidence v skladu z določbo 8. člena tega odloka.
(2) Z globo od 208 do 835 eur se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka odgovorna oseba pravne osebe.
(3) Z globo od 1.250 do 4.100 eur se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena samostojni podjetnik
posameznik, ki sprejema turiste na prenočevanje.
(4) Z globo od 125 do 418 eur se kaznujeta za prekršek iz prvega odstavka tega člena sobodajalec in kmet,
ki sprejemata turiste na prenočevanje.
12. člen
(prehodne in končne določbe)
Za vprašanja, ki jih ta odlok ne ureja, se neposredno uporablja Zakon o spodbujanju razvoja turizma. Če bi
v primeru sprememb določb Zakona o spodbujanju razvoja turizma postale posamezne določbe tega odloka
neskladne z zakonom, se uporabljajo neposredno določbe Zakona o spodbujanju razvoja turizma.
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13. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, prenehata veljati Odlok o turistični taksi v občini Kostel (Uradni list RS,
št. 71/99) in Odlok o spremembi odloka o turistični taksi v občini Kostel (Ur. glasilo Občine Kostel, št. 4/02).
14. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Kostel.
Številka: 007-3/2001-2
Datum: 12.01.2012

Župan
Občine Kostel
Valentin Južnič l.r.

Izdajatelj Občina Kostel - Uradno glasilo Občine Kostel - Glavna in odgovorna urednica Tina Južnič - Naslov uredništva:
Občinsko glasilo "OBZERANJE PO KOSTELE", Fara 30, 1336 Kostel, tel. +386 (0)1 894 80 06, faks +386 (0)1 894 80 07, e-mail: glasilo@kostel.si.
- 8 -Kostel in ga prejmejo vsa gospodinjstva v občini brezplačno.
Uradno glasilo Občine Kostel je priloga javnega glasila Občine

