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Občina KUNGOTA 
Plintovec 1, 2201 Zg. Kungota 

NADZORNI ODBOR 

 
Datum:  04.02.2019 
Številka:  011-4/2019 
 
 
 

Z A P I S N I K 
6. redne seje Nadzornega odbora, 

ki je bila v sredo, 22. januarja 2020 ob 18.00 uri 
v prostorih Občinske uprave občine Kungota 

 
 

1. točka 
OTVORITEV SEJE IN UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI 

 
Prisotni: 

- Jure HRAST 

- Silva FRIDMAN 

- Melita BOJIĆ 

- Mojca DOBNIK  
Odsotni: 

- Anton PEPEVNIK (opravičil) 
 
Ostali prisotni: 

- Sonja Štelcl 

- Jernej Senekovič 
 

 
 

2. točka 
OBRAVNAVA IN POTRDITEV DNEVNEGA REDA 

 
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 5. redne seje 
4. Seznanitev s proračunom za leto 2020 
5. Plan dela za leto 2020 
6. Pobude in vprašanja 

 
 
Mojca Dobnik je na podlagi izida glasovanja (4 ZA, 0 PROTI ) ugotovila, DA JE SKLEP 
SPREJET. 
 

3. točka 
Pregled Zapisnika 5. redne seje 
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Mojca Dobnik je povedala, da so člani nadzornega odbora že prejeli zapisnik po elektronski pošti 
in ga uskladili, zato je predlagala 
 
SKLEP št. 2:  
Nadzorni odbor sprejme zapisnik 5. redne seje  
 
Mojca Dobnik je na podlagi izida glasovanja (4 ZA, 0 PROTI od 4 prisotnih) ugotovila, DA JE 
SKLEP SPREJET. 
 

4. Točka 
Seznanitev s proračunom za leto 2020 

 
Mojca Dobnik je besedo predala Jerneju Senekoviču; 
 

Proračun občine Kungota  za leto 2020 je precej investicijsko naravnan, navkljub vsem 

zakonskim obveznostim, ki jih  je dolžna občina financirati,  za investicije (zraven rednega 

vzdrževanja), namenjamo kar 3.389.950 EUR, kar znaša 52,1 % vseh odhodkov proračuna  

kar je 92% več kot smo za investicije namenili v letu 2019 (1.764.180 EUR). 

 

Prihodki v proračunu za leto  2020 znašajo 5.205.286 EUR. Največji delež na prihodkovni 

strani predstavljajo davčni prihodki in zanašajo 3.498.137 EUR, od teh prihodkov največji 

delež odpade na dohodnino, ki znaša 3.063.462 EUR. Povprečnina se je v letu 2020 dvignila 

za 15,61 EUR in znaša 589,11 EUR na prebivalca občine Kungota. 

Nedavčni prihodki znašajo  494.160 EUR, kapitalski prihodki (prodaja zemljišč in poslovnih 

prostorov) znašajo 100.000 EUR, transferni prihodki (prejeta sredstva iz državnega proračuna 

za investicije) znašajo 1.109.989 EUR. 

 

Odhodki v proračunu za leto 2020 znašajo 6.499.790 EUR in so za 27,9% višji kot so 

planirani odhodki v veljavnem proračunu za leto 2019.  V splošnem delu proračuna za tekoče 

odhodke (plače, blago, storitve, obresti in rezerve) namenjamo 1.578.830 EUR, za tekoče 

transfere (subvencije, prevozi, domovi za ostarele, vrtci, šole, zavarovanja brezposelnim…) 

namenjamo 1.531.010 EUR in za investicijske odhodke namenjamo 3.389.950 EUR. 

 

Občina Kungota se namerava v letu 2020 dolgoročno zadolžiti predvsem za asfaltiranje 

občinskih cest, vendar pa bodo prihranki na račun vzdrževanja cest precej višji, kot bodo 

znašale obresti za najet dolgoročni kredit v višini 1.294.177 EUR. 

 

Večje in pomembne investicije v letu 2020: 

1. Asfaltiranje in protiprašna zaščita občinskih cest (1.200.000 EUR), 

2. Obnova ceste in vodovoda Svečina center  (500.000 EUR), 

3. Rekonstrukcija cevovoda Košaki-Počehova ( 272.000 EUR), 

4. Vaški trg s tržnico Plintovec (212.000 EUR), 

5. Kolo park Plintovec  (80.000 EUR), 

6. Vzdrževanje javnega vodovodnega sistema (60.000 EUR), 

7. Medgeneracijsko športni center  Sp. Kungota – projektna dokum. ( 35.000 EUR), 

8. Rekonstrukcija ceste Počehova – Zg. Kungota in vzporedna kolesarska pot Kungota-

Maribor, 

9. Projektna dokumentacija most Gradiška 2  (35.000 EUR), 

10. Sanacija ceste in plazu Ciringa -2. faza (790.000 EUR). 
 
Ga. Fridman je postavila nekaj vprašanj: 
Zakaj so na postavki Trg dela in delovni pogoji za leto 2020 tako nizko planirana sredstva? Po 
drugi strani pa so planirani veliki stroški za zavarovanje brezposelnih oseb. 
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Zakaj se pojavljajo na postavki podžupan telefonski stroški, ki jih prej ni bilo? 
Zakaj se planira TIC v Svečinskem gradu in ne kje v centru Kungote? 
G. Senekovič je podal odgovore: 
Število javnih del se glede na sofinanciranje s strani države zmanjšuje. Glede na poslane 
kandidate, občina težko dobi primeren kader za zaposlitev. 
Podžupana ima občina šele od 01.07.2019 dalje. Zaradi tega, ker je v letu 2019 podžupan bil 
imenoval šele od 01.07.2019, za to področje nismo potrebovali tako veliko sredstev, kot jih 
potrebujemo za izplačilo v letu 2020. 
TIC se planira v Svečini zaradi tega, ker gre tam za vinogradno območje. V gradu se predvideva 
tudi vinoteka, kjer bi se ponujala vina lokalnih vinogradnikov. Je pa potrebno v gradu še veliko 
obnovit in postorit. So pa zato potrebna dodatna sredstva, ki pa jih v tem trenutku v proračunu 
še ne moremo zagotovit. 
 
Ga. Dobnik je postavila vprašanja: 
Kakšen prihranek se predvideva pri vzdrževanju cest, glede na to da se predvideva najem 
dolgoročnega kredita za asfaltiranje cest? 
Koliko znaša višina turistične takse? Namreč iz tega naslova se v proračunu prihodki kar 
povečujejo. A so ti prihodki v proračunu realno planirani? Namreč določeni prihodki se ji zdijo 
visoko planirani. Prodaja zemljišč je visoko planirana. Glede na primerjavo z GURSOM se 
določeni podatki med seboj ne ujemajo. Zakaj se v kadrovskem načrtu število zaposlenih  iz 3 
oseb povečuje na 5 oseb? V gradivu manjkajo določeni datumi in podpisi 
G. Senekovič je podal odgovore: 
Za vzdrževanje cest smo vsako leto porabili vsaj 300.000,00 EUR. Planira se, da se pa ta znesek v 
naslednjih letih zmanjšal vsaj za polovico, glede na to, da se predvideva asfaltiranje kar  nekaj 
odsekov. 
Višina turistične in promocijske takse znaša v občini Kungota od 01.05.2019 v višini 2,00 EUR. 
Kadrovski načrt se glede na leto 2019 ne spreminja. Število zaposlenih ostaja nespremenjeno. 
 
V proračunu občine Kungota, v načrtu razpolaganja (prodaja) z nepremičnim premoženjem je 
okvirna ocenjena vrednost med drugim tudi izkustvena vrednost, ki jo občina uporabi na podlagi 
razpolaganj na predmetnem območju. Pred posamezno prodajo pa naročimo cenilno poročilo na 
podlagi Zakona o stvarnem premoženju  države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 11/18, 79/18).   
 
G. Jure Hrast je postavil vprašanja: 
Zakaj se zmanjšuje prihodek iz naslova najemnin za komunalno infrastrukturo? 
Zakaj se povečujejo stroški na postavki1402026 Informiranje javnosti? Celotna postavka 
14039002 se glede na leto poprej veliko povečuje. Zakaj gre pri mikrodestinaciji Svečina- Kozjak? 
Zakaj so planirana še sredstva Izgradnja OŠ Kungota s telovadnico? 
 
G. Senekovič je podal odgovor, da se sredstva povečujejo zaradi večje informiranosti turizma na 
območju občine Kungota in sofinanciranje turističnega centra na mejnem prehodu v Šentilju, kjer 
se bo promovirala tudi občina Kungota. Pri mikrodestinaciji Svečina-Kozjak gre za evropski 
projekt gorsko kolesarjenje. Projekt bomo izvedli skupaj z mestno občino Maribor, ki je vodilna 
občina pri tem projektu. 
Pri sredstvih planiranih za šolo gre za zadržana sredstva do podjetja Vegrad  v stečaju. Sredstva v 
višini 60.000,00 EUR bomo v letu 2020 porabili za popravilo napak v garancijski dobi na osnovni 
šoli Zg. Kungota. 
 
Ga. Bojić Melita je zastavila vprašanja: 
Zakaj v proračunu padajo stroški na konti 402203 odvoz smeti? Na drugi strani se povečujejo 
sredstva za poravnavo zavarovalnih premij? 
 
G. Senekovič je podal odgovore: 
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V letu 2019 smo bili za odvoz smeti dolžni še veliko obveznosti za nazaj. Smo pa že v letu 2019 
pričeli s drugačnim načinom odvoza smeti s pokopališč, kar pomeni, da bodo ti stroški v letu 
2020 veliko nižji. Prej smo iz enega pokopališča mesečno imeli 352,00 EUR stroškov, sedaj pa jih 
imamo le še  54, 00 EUR, ker smo naredili menjavo kesonov in s tem zmanjšali stroške. 
V letu 2020 je občina za zavarovalne premije naredila javni razpis. Javni razpis se je pripravil za 
obdobje 4 let. Tako so sicer zavarovalne premije za leto 2020 glede na leto 2019 nekoliko višje, 
vendar imamo te cene zagotovljene za vsa prihodnja 4 leta. 
 
Ga. Dobnik Mojca je podala še predlog, da bi bilo dobro, da bi bil zbirni center v Zg. Kungoti 
odprt večkrat na teden ne samo ob sredah in sobotah. Na ta način bi morda občani manj 
odpadkov. odlagali pred sam zbirni center. 
 
SKLEP št. 3:  
Nadzorni odbor se je seznanil  s Proračunom občine Kungota za leto 2020 
Mojca Dobnik je na podlagi izida glasovanja( 4 ZA, 0 PROTI od 4 prisotnih) ugotovila, DA JE 
SKLEP SPREJET. 
 

5. točka 
Plan dela za leto 2020 

 
NO bo v okviru svojih pristojnosti v letu 2020 pregledal: 

- Poslovanje društva Zg. Kungota na osnovi dopisa KPK 

- Izgradnjo nadstreška pri Hiši vseh generacij 

- Zaključni račun proračuna občine Kungota za leto 2019 

- Ostale zadeve po potrebi 
 

SKLEP št. 4:  
Nadzorni odbor je sprejel plan dela za leto 2020 
Mojca Dobnik je na podlagi izida glasovanja( 4 ZA, 0 PROTI od 4 prisotnih) ugotovila, DA JE 
SKLEP SPREJET. 
 

6. Točka 
Pobude in vprašanja 

 
Ga. Dobnik Mojca je podala razočaranje glede slabe odzivnosti občinske uprave glede priprave 
Poslovnika o delovanju nadzornega odbora. Prosi, da se čim prej pripravi, da se bo lahko 
poslovnik sprejel na nadzornem odboru. 
 
Ga. Fridman Silva je postavila vprašanje, kdo preverja izvajanje del na cestah. Namreč ni dovolj, 
da se dela izvajajo na cestah, bilo bi potrebno naredit tudi odvodnjavanje cest in sčistit jarke. 
 
Seja je bila zaključena ob 19.15. uri. 
 
 
Zapisala:       Predsednica nadzornega odbora:
    
Sonja Štelcl, l.r.                   Mojca DOBNIK, l.r. 


