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Občina KUNGOTA 
Plintovec 1, 2201 Zg. Kungota 

NADZORNI ODBOR 
 

Datum:  28.10.2019 
Številka:  011-4/2019 

 
 

 

Z A P I S N I K 

4. redne seje Nadzornega odbora, 
ki je bila v sredo, 23. oktobra 2019 ob 18.00 uri 

v prostorih Občinske uprave občine Kungota 

 
 

1. točka 
OTVORITEV SEJE IN UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI 

 

Predsednica je pozdravil vse prisotne in ugotovila, da je odbor sklepčen in lahko veljavno odloča. 
 

Na seji so bili prisotni: 

- Anton PEPEVNIK 
- Silva FRIDMAN 

- Mojca DOBNIK 
- Melita BOJIĆ 

- Jure HRAST 
 

 

 
Ostali prisotni: 

- Sonja Štelcl, občinska uprava 
 

 
 

2. točka 
OBRAVNAVA IN POTRDITEV DNEVNEGA REDA 

 

Predsednica je predlagal v sprejem naslednji dnevni red: 
 

SKLEP št. 1: 

1. Otvoritev seje, pozdrav in ugotovitev sklepčnosti 
2. Obravnava in potrditev dnevnega reda 
3. Pregled Zapisnika 3. redne seje 
4. Obravnava realizacije proračuna občine Kungota za obdobje januar- junij 

2019 
5. Pobude in vprašanja 

 
 

Predsednica je na podlagi izida glasovanja (5 ZA, 0 PROTI od 5 prisotnih) ugotovila, DA JE SKLEP 
SPREJET. 

 
 

 

3. točka 
PREGLED ZAPISNIKA 3. REDNE SEJE 

 
Predsednica je povedala, da so člani nadzornega odbora že dobili po elektronski pošti zapisnik in so ga 

medsebojno uskladili, zato je predsednica dala zapisnik na glasovanje. 
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SKLEP št. 2:  
Nadzorni odbor sprejme zapisnik 3. redne seje  

 
Predsednica je na podlagi izida glasovanja (5 ZA, 0 PROTI od 5 prisotnih) ugotovila, DA JE SKLEP 

SPREJET. 
 

4. točka 
OBRAVNAVA REALIZACIJE PRORAČUNA OBČINE KUNGOTA ZA OBDOBJE JANUAR- JUNIJ 

2019 

 
Sonja Štelcl, je v kratkem povzela realizacijo prihodkov in odhodkov. Prihodki so v prvi polovici leta 

2019 bili realizirani v višini 2.051.667,91 EUR oziroma 38,5% vseh planiranih prihodkov. Največ 
prihodkov predstavljajo davčni prihodki, ki so realizirani kar 51,2% glede na plan. Najmanj prihodkov 

glede na plan smo realizirali iz naslova kapitalskih prihodkov, kjer gre za prodajo zemljišč. V prvi 

polovici leta še ni prišlo do prodaje zemljišč. Občina je v mesecu septembru imela nov razpis za 
prodajo zemljišč, ki jih imamo na voljo. Transferni prihodki so v prvi polovici leta realizirani v višini 

5,5% oziroma 69.220,30 EUR. Prihodki iz naslova transfernih sredstev so v prvi polovici leta nizko 
realizirani zaradi tega, ker je večina investicij šele v teku in bo do realizacije prišlo v drugi polovici leta 

2019. 

Odhodki so v obdobju januar- junij 2019 realizirani v višini 1.944.316,28 EUR. Tekoči odhodki znašajo 
904.814,80 EUR, tekoči transferi 801.309,79 EUR in investicijski odhodki 238.191,69 EUR. Tudi tukaj 

so investicijski odhodki realizirani zelo nizko glede na plan, zaradi investicij, ki so še v teku in se bodo 
finančno realizirale v drugi polovici leta 2019.  

V obdobju januar- junij ima občina še kratkoročno najet kredit v višini 80.000,00 EUR, ki ga moramo 

banki vrnit do 31.12.2019. V tem obdobju je občina odplačala glavnice od najetih dolgoročnih kreditov 
v višini 95.832,54 EUR. 

 
V okviru razprave so se postavila naslednja vprašanja: 

 
Ga. Fridman: Koliko kandidiramo na sredstvih iz EU? Koliko sredstev dobimo iz tega naslova oziroma 

koliko smo pri črpanju uspešni? Koliko je teh projektov na katere se občina prijavlja? Dosti stvari je 

nerealiziranih. Obrazložitve in bilance niso v gradivu transparentno usklajene. Zakaj so stroški 
projektne dokumentacije tako visoki? 

Odgovor: V letu 2019 je občina v proračunu iz naslova sredstev iz EU imela planirana sredstva v višini 
12.000,00 EUR. Gre za sredstva  s strani EU za vodovod Košaki- Počehova in sredstva za razvoj 

podeželja. Sredstva so v prvi polovici leta še nerealizirana, ker so projekti še v teku. Razpisov za 

kanalizacije, ceste, vodovode in podobne občinske projekte žal Evropska unija v tej finančni 
prespektivi ne sofinancira. Lahko pa potrdimo, da se trenutno Občina Kungota poteguje za črpanje 

evropskih sredstev v višini cca. 2 milijona EUR za izgradnjo nove kolesarske poti med Mariborom-
Dolnjo Počehova- Zg. Kungota v sklopu rekonstrukcije regionalne ceste na omenjeni trasi, vključno z 

obnovo avtobusnih postaj, javne razsvetljave, pločnikov ob regionalni cesti in ostalo pripadajočo 
urbano opremo. 

V prvi polovici leta je še veliko postavk nerealiziranih, saj so posamezne investicije šele v teku in bodo 

zaključene šele v drugi polovici leta, ko bo prišlo tudi do finančne realizacije na posameznih 
postavkah. V prihodnje, bo realizacija prikazana na bolj poenostavljen in pregleden način. 

Stroški projektne dokumentacije so visoki zaradi tega, ker morajo to projektno dokumentacijo, ki je 
izredno zahtevna, naredit za to ustrezni strokovnjaki oziroma zunanji izvajalci. 

 

Ga. Dobnik: Zakaj se rebalans sprejema tako pozno? Je to običajno? Zakaj sploh rebalans? Zakaj ne 
pride do prodaje nepremičnin? Kako se vrednotijo nepremičnine? Kaj v proračunu predstavlja konto 

delo v posebnih pogojih? Koliko osebam je bila izplačana delovna uspešnost zaradi povečanega 
obsega dela in razlog zakaj je bilo to izplačano? Koliko znaša vrednost sejnin za občinski svet? Koliko 

je znašal celoten strošek izdelave nadstreška pri hiši vseh generacij? Kaj je glede cepljenja starejših 

občanov? Kakšne stroške ima občina na Gradu v Svečini? Zakaj bo občina izstopila iz Združenja občin 
Slovenije? Kako je z Snago? Ali se bodo smeti kaj podražile? Zakaj se za nakup opreme za režijski 

obrat namenja tako malo sredstev? 
Odgovor: Rebalans proračuna se pripravi v tekočem letu v kolikor se planirani prihodki ne stekajo v 

predvidenem obsegu in obliki, ki bi omogočali nemoteno izvedbo zastavljenih aktivnosti. V letu 2019 
se je na osnovi realizacije in predvidenih aktivnosti ugotovilo, da bodo odstopanja od proračuna večja, 



Nadzorni odbor –4. redna seja                                                                                                                            

   
Stran 3 od 4 

kot se je predvidelo s planom. Zaradi tega se je pripravil rebalans proračuna občine Kungota za leto 
2019, ki bo omogočil nadaljevanje poslovanja do konca proračunskega leta. Rebalans se običajno 

sprejema v zadnjem tromesečju tekočega leta, ker so takrat dejansko znani že vsi podatki za 

poslovanje do konca leta. Prej bi se rebalans pripravil v primeru, če bi prišlo do nekega zelo velikega 
odstopanja in v proračunu ne bi imeli zagotovljenih sredstev. 

Občina Kungota je v mesecu septembru objavila razpis za prodajo nepremičnin, na osnovi cenitvenih 
poročil zapriseženih cenilcev. Ker ni bilo nobene ponudbe za prodajo nepremičnin, je v mesecu 

oktobru cene nepremičnin znižala v skladu z veljavno zakonodajo.  
Dodatek za delo v posebnih pogojih je v letu 2019 na osnovi pogodbe o zaposlitvi bil izplačan enemu 

zaposlenemu, ki je imel določeno delo v neenakomerno razporejenem delovnem času.  

Dodatek za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela je bilo v letu 2019 izplačano 11 
zaposlenim od tega vsakemu po enkrat. Izplačilo se je nanašalo na povečan obseg zaradi nezasedenih 

delovnih mest, odsotnosti zaradi bolniških, povečanega obsega dela pri opravljanju rednega dela. 
Dodatek se je vedno izplačal na osnovi sprejetega sklepa s strani županje. 

Sejnine za udeležbo na seji občinskega sveta znašajo 121,52 EUR/bto. 

Celoten strošek postavitve nadstreška pri hiši vseh generacij iz občinskega proračuna je znašal 
19.970,72 EUR. 

V letu 2019 se sofinanciranje cepljenja starejših občanov proti gripi ne bo izvedlo, ker ni zakonske 
podlage za financiranje takšne storitve. 

Občina ima v proračunu planirane stroške za pokrivanje obratovalnih stroškov, ter nujno potrebno 
vzdrževanje gradu v kolikor se po tem pojavi potreba. V letu 2019 je občina pokrivala še del stroškov 

za obnovo sanitarijev v gradu še iz leta 2018. 

Občina je do sedaj bila v dveh organizacija. V skupnosti občin Slovenije in v Združenju Slovenije. 
Izstopamo zaradi racionalizacije stroškov. Namreč oba združenja ponujata podobne zadeve in ne 

bomo plačevali dvakrat za enako oz. podobno zadevo. 
Glede podražitve smeti, je občina še v dogovorih z javnim podjetjem Snago d.o.o. in bodo zadeve 

znane konec leta 2019 oz. v začetku leta 2020. Občinski svet bo moral sprejeti tudi nov elaborat, 

kateri pa mora biti skladen z Uredbo MEDO in dokler temu ni tako se niti ne sme potrditi. Občina 
Kungota je zaradi nepravilnega elaborata v letošnjem letu že večkrat zavrnila posredovane elaborate, 

ker niso bili skladni z Uredbo MEDO. Vsakič je Snaga d.o.o. tudi posredovala popravke vendar še 
vedno nepravilno obračunane glede na zakonodajo in veljavno sklenjeno koncesijsko pogodbo. 

Dejstvo je da se smeti zagotovo bodo morale podražiti vendar mora biti cena določena izključno v 

skladu z zakonskimi predpisi. 
 

V letu 2019 se je nabavila samo nujno potrebna oprema za delovanje režijskega obrata, zaradi 
varčevalnih ukrepov. V prihodnjem letu, se bodo naloge režijskega obrata na novo opredelile, kjer se 

bo nabavila tudi potrebna oprema za njihovo delovanje. 
 

Ga. Bojić je postavila vprašanje kako je s poslovanjem šole? Toliko davkoplačevalskega denarja gre v 

šolo, v šoli je hrana v katastrofalnem stanju. Zakaj občina nima nobene besede o tem, če 
subvencionira malice in kosila? Kdo je financiral knjižnico na prostem? 

Poslovanje šole je v domeni same šole. Občina šoli krije razliko v ceni vrtca med ceno programov v 
vrtcih in plačili staršev, skrbi za tekoče vzdrževanje vrtcev po občini , krije stroške dodatnega 

programa, splošne materialne stroške šol, ter nujna in tekoča vzdrževanja po šolah. Šolskih malic in 

kosil občina ne subvencionira, saj je to v domeni Centra za socialno delo, ki izdaja odločbe, ministrstvo 
pa na osnovi teh odločb šolam subvencionira prehrano za socialno ogrožene otroke. 

Knjižnico na prostem so postavili na lastne stroške Kungoški detlji. 
 

SKLEP št. 3:  
Nadzorni odbor se je seznanil z realizacijo proračuna občine Kungota za obdobje januar- 

junij 2019 

 
Predsednica je na podlagi izida glasovanja (5 ZA, 0 PROTI od 5 prisotnih) ugotovila, DA JE SKLEP 

SPREJET. 
 

 

5. točka 
POBUDE IN VPRAŠANJA 

 
Ga. Bojić je postavila vprašanje kako je s kulturnimi in razvedrilnimi prireditvami? Občani namreč s 



Nadzorni odbor –4. redna seja                                                                                                                            

   
Stran 4 od 4 

prireditvami niso zadovolnji. Koliko za prireditve namenja občina? 
Občina posameznim društvom preko razpisov namenja dotacije za svoje delovanje. Društva sama v 

okviru svojega programa organizirajo in izvajajo posamezne prireditve. 

 
Ga. Dobnik zanima kako bo z Veselim decembrom? Zakaj se klavir več ne izvaja v Hiši vseh generacij? 

Veseli december se bo izvajal tako kot lansko leto, le z drugačnim programom. 
Trenutno v Hiši vseh generacij nimamo na voljo osebe, ki bi poučevala igranje klavirja. V kolikor se bo 

našla oseba ki bi prostovoljno poučevala naše občane bo občina zagotovo prostorsko omogočila 
izvedbo teh vaj.  

 

G. Pepevnik je postavil vprašanje zakaj vsi starejši niso bili obveščeni o sprejemu za starejše občane?. 
Bilo bi prav, da bi bili vsi obveščeni pisno. Kako je z zapisniki nadzornega odbora? Zakaj še niso 

objavljeni na spletu? 
Vabilo za županjin sprejem starejših občanov je bilo obešeno na vseh oglasnih deskah po občini,  

objavljeno na spletni strani občine in facebooku občine. Obveščena sta bila tudi oba društva 

upokojencev Sp. In Zg. Kungota, ki sta svoje člane tudi pisno vabila. Občina ostalih zaradi varovanja 
osebnih podatkov ni mogla vabit, saj nimamo pravne podlage, da bi lahko dostopali do njihovih 

osebnih podatkov. 
Občina je v mesecu oktobru začela uporabljat novo spletno občinsko stran. Zadeve so v teku, tako, da 

bodo tudi vsi zapisniki v bodoče objavljeni na spletni strani. Prav tako se bo pripravil tudi link za 
pobude in vprašanja za nadzorni odbor. 

 

Naslednja seja nadzornega odbora bo dne 27.11.2019 ob 18.00 uri, kjer se bodo obravnavali odgovori 
od KPK, realizacija proračuna občine Kungota za obdobje januar- oktober 2019 in rebalans Občine 

Kungota za leto 2019. 
 

 

Seja je bila zaključena ob 19.45. uri. 
 

 
Zapisala:        Predsednica NO 

Sonja Štelcl, l.r.                       Dr. Mojca Dobnik, l.r. 


