
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA GORIČAN 

OPĆINSKO VIJEĆE GORIČAN 

 

ZAPISNIK SA 2. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA  

Sjednica je održana 25.05.2012.g. u prostorijama općine Goričan na poziv predsjednika Općinskog 

vijeća Roberta Katanca. 

Na sjednici su bili prisutni svi viječnici osim Nevenke Kovač koja je opravdala svoj izostanak. 

Na sjednici su bili nazočni načelnik Mario Moharić, zamjenik načelnika Stjepan Ribarić, direktor GKP 

PREKOM d.o.o.  Siniša Radiković, komunalni redar općine Goričan Zoran Zorko, mještani. 

Zapisnik je vodila pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Jasna Štampar-Ivanović. 

Predloženi dnevni red: 

1. Usvajanje zapisnika sa 1. Sjednice Općinskog vijeća 

2. Aktualni sat 

3. Donošenje odluke o odabiru kandidata za dodjelu javnih priznanja općine Goričan 

4. Donošenje odluke o sazivanju zbora mještana  

5. Donošenje Statuta Knjižnice i čitaonice Goričan 

6. Obavijest o organizaciji Dana općine 

7. Informacije o novom cjeniku OKP Gorinka d.o.o. prema općini Goričan 

8. Ostala pitanja, informacije i prijedlozi 

Predsjednik vijeća predlaže da se u dnevni red sjednice stavi i točka: 

1. Zamolba ravnateljice Dječjeg vrtića RUŽICA za povećanje ekonomske cijene vrtića 

Dnevni red sa dopunom prihvaćen je sa 11 glasova ZA i 1 SUZDRŽAN. 

Vijećnik Stjepan Sinković moli da mu se dostavi  tromjesečni izvještaj o radu OKP GORINKA d.o.o. 

 

 

 

 



Točka 1. 

Usvajanje zapisnika sa 1. sjednice 

Predsjednik vijeća traži da se u zapisnik uvede njegova  molba vijećnicima  da se od slijedeće sjednice 

Općinskog vijeća pitanja za aktualni sat dostavljaju u pisanom obliku  u Jedinstveni upravni odjel par 

dana prije sjednice da bi se mogli pripremiti odgovori na njih. 

Uz spomenutu izmjenu zapisnik je usvojen sa 9 glasova ZA i 3 SUZDRŽANA. 

 

Točka 2. 

Aktualni sat 

Na početku aktualnog sata predsjednik  vijeća poziva načelnika da vijećnike ukratko obavijesti o 

novostima u općini Goričan. 

Načelnik napominje da konačno kreću radovi na rekonstrukciji društvenog doma i to oko 

15.06.2012.g. 

Sinković Stjepan postavlja pitanje načelniku u vezi nepravomočne presude da li načelnik misli 

ponuditi ostavku ili neke svoje ovlasti prenijeti na zamjenika načelnika. 

Načelnik napominje da ne misli ni jedno od toga napraviti. 

Sinković Stjepan postavlja pitanje na koji način se danas isplačuju plaće u Jedinstvenom upravnom 

odjelu te jesu li Pravilnici usklađeni sa zakonom. 

Pročelnica odgovara da je 2009.g. načelnik donio odluku o visini osnovice za obračun plaća a općinsko 

vijeće je donijelo odluku o visini koeficijenata  a sve prema Zakonu o lokalnim službenicima i 

namještenicima. 

Šavora Franjo moli načelnika da po novinama ne provlaći stranku HDZ vezano uz njegov slučaj i 

presudu. 

Sinković Stjepan iznosi da su prijavu protiv načelnika pokrenuli i viječnici HDZ, nezavinsi viječnik, te 

vijećnik HSU. 

Sinković Stjepan postavlja pitanje u kojoj je fazi postupak zaduživanja kod banke. 

Pročelnica napominje da je raspisan postupak javne nabave za nabavu dugoročnog financijskog 

kredita i natječaj je otvoren do 13.06.2012.g.. Nakon toga Općinsko vijeće donijeti će odluku o 

odabiru najpovoljnijeg ponuditelja. 

 

S obzirom da je sjednici Općinskog vijeća nazočan direktor OKP Gorinka d.o.o.  Siniša Radiković 

prebacuje se točka 7 na točku 3. 

 



Točka 3. 

Informacije o novom cjeniku OKP GORINKA d.o.o. 

Izlaganje po ovoj točki imao je direktor OKP GORINKA d.o.o.  gospodin Siniša Radiković. Razlika u 

cijeni u odnosu na dosadašnji cjenik je nekih 7.000,00 kn + PDV mjesečno; sniženi su troškovi košnje 

javnih površina i troškovi ukopa. 

Direktor navodi da će se prema općini raditi i druge vrste usluga osim košnje i malčiranja; odnosno 

ukoliko bude postojala potreba mogu se obavljati sve usluge navedene u cjeniku. Na košnjama će se 

raditi godišnje uštede oko 80.000,00 kn. Novi cjenik primjenjuje se od 01.05.2012.g. 

Sinković Stjepan postavlja pitanje koliko košnji će se kositi tijekom godine. Direktor napominje da je 

za peti mjesec izmjereno 98.000 m2, te da će se utvrditi koje površine će se kositi kosilicom koje 

raiderom a koje trimerom i odrediti će se broj košnji. 

Horvat Ivan u vezi ušteda od 90.000,00 kn napominje da bi se te uštede trebale vidjeti negdje u 

proračunu . Radiković napominje da će se od tih sredstava napraviti druge potrebne stvari; prefarbati 

dječja igrališta, utrošiti novci za komunalno opremanje. 

Sinković Stjepan postavlja pitanje u vezi troškova ukopa koliko će sad iznositi; direktor navodi da će 

troškovi sada biti 200,00 kn manji odnosno sa dosadašnjih 1.400,00 kn na 1.200,00 kn. 

Direktor navodi da je skupština dala suglasnost na cjenik . Novi članovi nadzornog odbora su 

Marđetko Nino, Mlinarić Ivica ( predsjednik), Dominić Bojan,  Petra Balent i Bašnec  Franjo. 

Članovi Nadzornog odbora i uprave dobivaju naknadu i to: uprava – 1.800,00 kn bruto mjesečno, 

predsjednik nadzornog odbora 300,00 kn neto mjesečno, članovi Nadzornog odbora 200,00 kn neto i 

zapisničar 170,00 kn po sjednici ako se sjednica održava van radnog vremena. 

Sinković Stjepan postavlja pitanje da li će se djelatnost Gorinke proširiti i van granica Goričana. 

Direktor navodi da će se raditi dodatni poslovi koji će biti van granica općine. 

Viječnicima se obratio i komunalni redar Zoran Zorko te iznio nove izmjere površina koje će se kositi i 

održavati. 

Horvat Ivan postavlja pitanje tko će davati naloge za košnju i potpisivati ih. Direktor napominje da će 

sve kontrolirati komunalni redar. 

Drago Kovač iznosi pohvalu komunalnom redaru što je uspio riješiti 2 slučaja  napuštenih kuća u 

Murskoj i Trnavskoj ulici. 

  

Točka 4. 

Donošenje odluke o odabiru kandidata za dodjelu javnih priznanja općine Goričan 

Ocjenjivački sud je razmatrao sve pristigle ponude za dodjelu javnih priznanja te odredio da godišnju 

nagradu općine Goričan dobivaju: 



- Mažoretkinje i twirling klub Goričan 

- Puhački orkestar  

- Tamburaška sekcija HKUD-a Goričan 

- Juniori NK TRNAVE 

Zahvalnice općine Goričan dobivaju Stjepan Horavt, Ivan Horvat, Poula Mikloška i učenici Osnovne 

škole Goričan za osvojeno 1-3 mjesto na državnim i županijskim natjecanjima. 

Vijećnici su sa 10 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA donijeli odluku o odabiru kandidata za dodjelu javnih 

priznanja temeljem prijedloga Ocjenjivačkog suda. 

 

Točka 5. 

Donošenje odluke o sazivanju zbora mještana 

Predsjednik vijeća predlaže da glavne točke na zboru mještana budu izmjena i dopuna prostornog 

plana općine, te informacije o dokapitalizaciji OKP GORINKA d.o.o. , novi uvjeti poslovanja;  

informacije o radu općine. 

Šavora Franjo navodi da se zbor mještana trebao održati prije nego je vijeće donijelo odluku da se 

pokreće postupak izmjene prostornog plana.  

Dominić Bojan napominje nek se na zboru mještana prezentira mogućnost izrade reciklažnog dvorišta 

i kompostane. 

Blagus Andrej napominje da bi sve trebalo uskladiti sa novim zakonom o komunalnom otpadu. 

Vijećnici su sa 11 glasova ZA i 1 SUZDRŽAN donijeli odluku da se zbor mještana održi 09.06.2012.g. s 

početkom u 19.00 sati. 

 

Točka 6. 

Donošenje Statuta Knjižnice i čitaonice Goričan 

Sinković Stjepan postavlja pitanje u vezi zapošljavanja novog knjižničara. Pročelnica napominje da je 

to sve bilo vijećnicima prezentirano na prošloj sjednici; natječaj će se raspisati negdje u rujnu 

mjesecu kada će se prostor nove knjižnice privesti kraju. 

Viječnici su sa 8 glasova ZA, 3 SUZDRŽANA i 1 PROTIV donijeli  Statut Knjižnice. 

 

 

 



Točka 7. 

Obavijest o organizaciji Dana  općine 

Predsjednik vijeća istiće da je obavljen sastanak sa predstavnicima udruga, načelnikom i pročelnicom 

oko organizacije dana općine. Svečana sjednica održala bi se 20. Lipnja. Očekuje se dolazak ministrice 

kulture i to povodom 110 obljetnice Puhačkog orkestra. Pozvali bi se načelnici svih međimurskih 

općina, županijska delegacija te saborski zastupnici. 

Program bi se odvijao od petka do nedjelje.  Članovi HKUD-a Goričan imali bi priredbu sa svojim 

gostima u subotu, u petak bi Puhački orkestar imao koncert sa svojim gostima,  a u nedjelju bi se 

održala 19. Županijska smotra limenih glazbi međimurske županije. 

Točan program povodom Dana općine utvrditi će se ovih dana. 

Predsjednik vijeća napominje da će se održati sastanak sa svim članovima udruga da bi se izbjeglo 

preklapanje pojedinih događanja. 

 

Točka 8. 

Ostala pitanja, informacije i prijedlozi 

Sinković Stjepan predlaže da se smanji komunalna naknada za 10 %. 

Načelnik navodi da se komunalna naknada neće smanjivati i da je ona ista već desetak godina. 

Predsjednik vijeća napominje da će se za slijedeću sjednicu Općinskog vijeća potaknuti pitanje 

komunalne naknade;  pojedini slučaji koje treba riješiti kao i pitanje naplate. 

Dominić Bojan predlaže da se djelatnica JUO Vuk Jasna pošalje na edukaciju za projektnog managera 

koja će pomoći udrugama u pisanju EU  projekata. 

Načelnik jevijećnike izvjestio da općina ima apartman u Selcu. Apartman dijeli s gradom Prelogom te 

postoji mogućnost za viječnike da ljetuju u apartmanu. 

Špoljarić Ivica postavlja pitanje kada će se riješiti njegova zamolba koju je uputio na vijeće prošle 

godine. Predsjednik vijeća napominje da će to biti na slijedećoj sjednici. 

 

Dopuna dnevnog reda: 

1. Zamolba za povećanje ekonomske cijene vrtića u Dječjem vrtiću Ružica 

Ravnateljica vrtića obratila se općini sa zahtjevom za povećanje  ekonomske cijene vrtića u 

visini od 275,00 kn po dijetetu. 

Sinković Stjepan napominje da su to dodatni troškovi u proračunu od nekih 100.000,00 kn. 



Blagus Andrej traži da ravnateljica dostavi u općinu elaborat o opravdanosti povećanja 

ekonomske cijene vrtića; odnosno prikaz svih rashoda koje ima, opis pedagoških standarda 

koje treba ispunjavati. 

Nakon toga će Komisija za proračun i financije utvrditi financijski aspekt povećanja 

ekonomske cijene te dati prijedlog Općinskom vijeću na usvajanje. 

Sjednica je završila u 21.20 sati.  

 

Klasa: 021-01/12-01/4 

URBROJ: 2109/08-12-03-3 

Goričan, 25.05.2012.g. 

 

                                                                                                    Predsjednik Općinskog vijeća 

                                                                                                            Robert Katanec        

 

 

 

 

 


