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711 Takse in pristojbine 4.685
712 Denarne kazni 79.409
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 87.309
714 Drugi nedavčni prihodki 1.564.496

72 KAPITALSKI PRIHODKI 164.724
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 30.500
721 Prihodki od prodaje zalog 0
722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in neopredmetenih sredstev 134.224

73 PREJETE DONACIJE 2.445
730 Prejete donacije iz domačih virov 2.445
731 Prejete donacije iz tujine 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI 451.462
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 451.462
741 Prejeta sredstva državnega 
proračuna iz sredstev proračuna 
evropske unije 0

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE 
UNIJE 0
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna 
Evropske unije 0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih 
institucij 0

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 8.527.124
40 TEKOČI ODHODKI 2.535.658

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 474.276
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 72.577
402 Izdatki za blago in storitve 1.889.710
403 Plačila domačih obresti 15.095
409 Rezerve 84.000

41 TEKOČI TRANSFERI 2.642.963
410 Subvencije 89.548
411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 1.937.861
412 Transferi neprofitnim organizacijam in 
ustanovam 191.183
413 Drugi tekoči domači transferi 424.371
414 Tekoči transferi v tujino 0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 3.053.564
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 3.053.564

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 294.939
431 Investicijski transferi pravnim  
in fizičnim osebam 163.547
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 131.392

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) 177.181

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  

IN PRODAJA KAPITALSKI DELEŽEV 
(750+751+752) 7.180

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442) 13.750

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 13.750
440 Dana posojila 10.000
441 Povečanje kapitalskih deležev  
in naložb 3.750

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA  
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.–V.) –6.570

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0
50 ZADOLŽEVANJE 0

500 Domače zadolževanje 0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 174.934
55 ODPLAČILA DOLGA 174.934
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 

SREDSTEV NA RAČUNIH  
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –4.323

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.) –174.934
XI. NETO FINANCIRANJE  

(VI.+VII.–VIII.–IX.=–III.) –177.181
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH –  

31. 12. PRETEKLEGA LETA 1.293.446
D. PRORAČUNSKA REZERVA OBČINE na dan 31. 12. 

2017 znaša 1.216,06 EUR.
Sredstva proračunske rezerve občine po zaključnem ra-

čunu proračuna so prenesena v rezervni sklad.
Bilanca prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih 

terjatev in naložb, izkaz računa financiranja ter bilanca stanja 
so sestavni del zaključnega računa proračuna in so objavljeni 
na spletni strani Občine Gorenja vas - Poljane.

3. člen
Stanje sredstev na računih po zaključnem računu pro-

računa v višini 1.286.436,83 EUR je preneseno v proračun 
občine za leto 2018 kot sredstva na računih.

4. člen
V okviru prihodkov proračuna so zajeti prihodki in odhodki 

krajevnih skupnosti.

5. člen
Zaključni račun proračuna Občine Gorenja vas - Poljane 

za leto 2017 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 410-002/2016-038
Gorenja vas, dne 12. aprila 2018

Župan
Občine Gorenja vas - Poljane

Milan Čadež l.r.

MORAVSKE TOPLICE

1228. Sklep o začetku postopka priprave sprememb 
in dopolnitev Odloka o spremembi ureditveno-
zazidalnega načrta za območje zdraviliškega 
kompleksa v Moravskih Toplicah

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 
– ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 
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109/12, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) (v nadaljnjem be-
sedilu: ZPNačrt) in 30. člena Statuta Občine Moravske Toplice 
(Uradni list RS, št. 35/14, 21/15, 25/17) sprejemam

S K L E P
o začetku postopka priprave sprememb  

in dopolnitev Odloka o spremembi ureditveno-
zazidalnega načrta za območje zdraviliškega 

kompleksa v Moravskih Toplicah

1. člen
(predmet sklepa)

S tem sklepom se začne postopek priprave sprememb in 
dopolnitev Odloka o spremembi ureditveno-zazidalnega načrta 
za območje zdraviliškega kompleksa v Moravskih Toplicah 
(Uradni list RS, št. 51/97, 22/98, 44/99, 63/01, 48/04 in 105/12) 
(v nadaljnjem besedilu: spremembe in dopolnitve ureditveno- 
zazidalnega načrta).

2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev 

ureditveno-zazidalnega načrta)
(1) V Odloku o spremembi ureditveno-zazidalnega načrta 

za območje zdraviliškega kompleksa v Moravskih Toplicah za 
ostala območja stavbnih zemljišč, ki so v grafičnem delu faza 
projekta, niso določeni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo. 
Poleg tega odlok določa, da se severno od obstoječega špor-
tnega parka zgradi družabno-zabaviščni center na podlagi 
rešitev pridobljenih z javnim natečajem ter da mora biti zunanja 
oprema v zdraviliškem kompleksu enotno oblikovana.

(2) Z namenom, da se omogoči hitrejši, fleksibilnejši in 
hkrati kontroliran nadaljnji razvoj zdraviliškega kompleksa, je 
Občina Moravske Toplice pristopila k pripravi sprememb in 
dopolnitev ureditveno-zazidalnega načrta.

3. člen
(območje, predmet načrtovanja in vrsta postopka sprememb 

in dopolnitev ureditveno-zazidalnega načrta)
(1) Območje sprememb in dopolnitev ureditveno-zazi-

dalnega načrta sovpada z območjem ureditveno-zazidalnega 
načrta.

(2) S spremembami in dopolnitvami ureditveno-zazidalne-
ga načrta se bodo določili prostorski izvedbeni pogoji za ostala 
območja stavbnih zemljišč, dopustila se bo ureditev obmo-
čja družabno-zabaviščnega centra zgolj na podlagi projektne 
dokumentacije in omogočilo se bo svobodnejše oblikovanje 
zunanje opreme zdraviliškega kompleksa. Poleg tega se bodo 
s spremembami in dopolnitvami ureditveno-zazidalnega načrta 
vnesle zahteve nosilcev urejanja prostora. Obseg sprememb 
in dopolnitev se lahko tudi v času postopka priprave spremeni.

(3) V skladu s 96. členom ZPNačrt se ureditveno-zazidalni 
načrt spremeni in dopolni po določbah, ki veljajo za sprejem 
občinskega podrobnega prostorskega načrta.

(4) V skladu z 61.a členom ZPNačrt se izvede skrajšani 
postopek priprave sprememb in dopolnitev ureditveno-zazidal-
nega načrta. Rok za predložitev smernic in mnenj se skrajša na 
15 dni, enako pa se skrajša trajanje javne razgrnitve.

4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)

Strokovne rešitve se pridobijo v skladu z določili ZPNačrt.

5. člen
(roki za pripravo sprememb in dopolnitev ureditveno-

zazidalnega načrta)
Sprejem predloga sprememb in dopolnitev ureditveno-za-

zidalnega načrta je predviden v roku štirih mesecev po začetku 
postopka priprave. Upoštevani so minimalni okvirni roki.

6. člen
(nosilci urejanja, ki predložijo smernice za načrtovanje  

in mnenja glede načrtovanih prostorskih ureditev  
iz njihove pristojnosti)

(1) Nosilci urejanja prostora:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija Republike 

Slovenije za vode, Sektor območja Mure, Slovenska ulica 2, 
9000 Murska Sobota,

– Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za 
zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,

– Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za 
energijo (področje energetike), Langusova ulica 4, 1535 Lju-
bljana,

– Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slo-
venije za infrastrukturo, Sektor za upravljanje cest, Območje 
Murska Sobota, Lipovci 256b, 9231 Beltinci,

– Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne 
energije, d.d., Območna enota Murska Sobota, Lendavska 
ulica 31a, 9000 Murska Sobota,

– Telekom Slovenije, d.d., Sektor za dostopovna omrežja, 
Center za dostopovna omrežja Maribor – Murska Sobota, Ba-
kovska ulica 27, 9000 Murska Sobota,

– Telemach d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 
Ljubljana,

– Čista narava d.o.o., Javno komunalno podjetje, Teša-
novci 20, 9226 Moravske Toplice,

– Vodovod sistema B d.o.o., Kopališka ulica 2, 9000 
Murska Sobota,

– Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Mo-
ravske Toplice.

(2) Drugi udeleženci:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, 

Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska ce-
sta 48, 1000 Ljubljana.

(3) V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja 
prostora, če se v postopku priprave sprememb in dopolnitev 
ureditveno-zazidalnega načrta izkaže, da ureditve posegajo v 
njihovo delovno področje.

7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb  

in dopolnitev ureditveno-zazidalnega načrta)
Pripravo sprememb in dopolnitev ureditveno-zazidalne-

ga načrta financira Carimpex Car Aleksander s.p., Levstikova 
ulica 43, Moravske Toplice, 9226 Moravske Toplice.

8. člen
(objava in uveljavitev)

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 
začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni 
strani Občine Moravske Toplice.

Št. 350-00001/2018-6
Moravske Toplice, dne 19. aprila 2018

Župan
Občine Moravske Toplice

Alojz Glavač l.r.

STRAŽA

1229. Zaključni račun proračuna Občine Straža 
za leto 2017

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih fi-
nancah (ZJF-UPB4 – Uradni list RS, št. 11/11) in 15. ter 97. čle-
na Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07, 27/08 in 
38/13) je občinski svet na 21. redni seji dne 12. 4. 2018 sprejel


