
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA GORIČAN 

OPĆINSKO VIJEĆE GORIČAN 

 

ZAPISNIK SA 5. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA 

Sjednica je održana 21.08.2012.g. u prostorijama općine Goričan na poziv predsjednika Općinskog 

vijeća Roberta Katanca. 

Prisutni vijećnici: Blagus Andrej, Far Damir, Katanec Robert, Kovač Dragutin, Krznar Zvonko, Ribić 

Tatjana, Sinković Stjepan, Šavora Franjo, Varošanec Zlatko 

Odsutni vijećnici: Dominić Bojan, Ivanović Stanko, Horvat Ivan, Kovač Nevenka. 

Sjednici su bili nazočni načelnik Mario Moharić, zamjenik načelnika Stjepan Ribarić, gospođa Vesna 

Makovec iz poduzeća URBIA d.o.o., te pročelnica JUO Jasna Štampar-Ivanović koja je ujedno vodila i 

zapisnik sa sjednice. 

Predloženi dnevni red: 

1. Usvajanje zapisnika sa 3 i 4 sjednice Općisnkog vijeća 

2. Aktualni sat 

3. Rasprava o primjedbama i usvajanje izvješća o provedenoj javnoj raspravi o prijedlogu 

izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Goričan 

4. Donošenje odluke o prihvaćanju polugodišnjeg obračuna proračuna za 2012.g. 

5. Donošenje odluke o sufinanciranju idejnog projekta gradnje pješačko biciklističke staze 

između naselja Goričan i Donji Kraljevec na području k.o. Donji Kraljevec 

6. Ostala pitanja, informacije i prijedlozi 

Viječnik Stjepan Sinković traži da se u polugodišnji izvještaj proračuna uvrste 1. Izmjene i dopune 

proračuna za 2012.g. Pročelnica napominje da to nema veze sa izvršenjem jer sve stavke koje su 

ostvarene su prikazane u izvršenju. 

Predloženi dnevni red usvojen je sa 6 glasova ZA i 3 PROTIV. 

Točka 1. 

Usvajanje zapisnika sa 3. i  4. Sjednice Općinskog vijeća 

Zapisnici su usvojeni sa 8 glasova ZA i 1 suzdržani. 

 

 



Točka 2. 

Aktualni sat 

Načelnik istiće da su konačno počeli radovi na uređenju društvenog doma; radi se pješačko 

biciklisitčka staza u Prvomajskoj ulici. Načelnik je vijećnike izvjestio da će se raditi i pješačko 

biciklisitčka staza od naselja Goričan do Donjeg kraljevca do željezničke pruge  koja je od velike 

važnosti za mještane Goričana. Idejni projekt bi koštao cca 25.000,00 kn a obveza općine Goričan bi 

bila nekih 15.000,00 kn. 

U mjesecu studenom Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU će raspisati natječaj za gradnju 

sportskih dvorana  pa se očekuje da će se neka sredstva namaknuti s te osnove i u općinu Goričan. 

Načelnik istiće da je ovih dana napravljen otkos ambrozije po naselju, u suradnji sa Hrvatskim 

vodama očišćeni su kanali, sređeno je dvorište Dječjeg vrtića Ružica. 

Sinković Stjepan moli da se u materijalima koji se dostavljaju vijećnicima napiše tko je predlagatelj 

pojedine odluke koja se usvaja na vijeću. 

Andrej Blagus u vezi izgradnje pješačko biciklisitčke staze od Goričana do Donjeg Kraljevca istiće da je 

to dobro rješenje za mještane Goričana, te pita u kakvom će se profilu graditi staza. 

Načelnik istiće da će se cesta proširiti minimalno 2,5 m i  staza će biti u razini sa cestom. 

Varošanec Zlatko u vezi proširenja ceste postavlja pitanje da li postoji mogućnost da se ta cesta 

izravna da bi se izbjegli zavoji. Načelni napominje da bi se oko tog problema trebale očitovati i 

određene županijske službe. 

Točka 3. 

Rasprava o primjedbama i usvajanje izvješća o provedenoj javnoj raspravi 

o prijedlogu izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine Goričan 

Raspravu je vodila Vesna Makovec iz  tvrtke URBIA. Izlaganje je vođeno po svakoj primjedbi posebno. 

Detaljana izvješća Vesne Makovec sa svim zaključcima Općiosnkog vijeća biti će prilog ovog zapisnika. 

 

Točka 4. 

Donošenje odluke o polugodišnjem obračunu proračuna za 2012.g. 

U razdoblju 01.01.-30.06.2012.g. općina je ostvarila ukupne prihode i primitke u visini od 

1.300.618,02 kn, a rashode u visini od 1.236.588,99 kn, odnosno ostvareni je višak prihoda 

poslovanaj u visini od 64.029,03 kn. Do 13.04.2012.g. općina je poslovala temeljem odluke 

Povjerenice Vlade RH za Općinsko vijeće Goričan, nije bilo nikakvih značajnih investicija, rashodi koji 

su nastali odnose se na tekuće poslovanje općine. Stanje žiro računa na dan 30.06.2012.g. bilo je 

433.544,00 kn, stanje blagajne 10.258,00 kn. Općina je imala nepodmirene obveze u visini od 



1.129.873,00 kn od čega se 798.302,58 kn odnosi na obveze svih fizičkih i pravnih osoba za 

podmirenje naknade za uređenje voda, a stvarne obveze općine su bile 331.571,55 kn. 

Vijećnici su sa 6 glasova ZA i 3 SUZDRŽANA donijeli odluku o polugodišnjem obračunu proračuna za 

2012.g. 

Točka 5. 

Donošenje odluke o sufinanciranju idejnog projekta gradnje pješačko biciklističke  

staze od Goričana do Donjeg Kraljevca na području k.o. Goričan 

 

Načelnik napominje da su obavljeni razgovori sa predstavnicima općine Donji Kraljevec i sa 

Županijskom upravom za ceste. Pješačko biciklistička staza radila bi se o trošku ŽUC-a.  Obveza općine 

Goričan i općine Donji Kraljevec je financiranje idejnog projekta gradnje staze. 

Općina Goričan pokrivala bi troškove idejnog projekta razmjerno udaljenosti od katastarske granice 

sa općinom Donji Kraljevec do prve kuće u naselju  Donji Kraljevec, a ostatak do željezničke pruge 

financirala bi općina Donji Kraljavec. 

Načelnik istiće da je to bila jedina mogućnost da bi se projekt mogao realizirati.  

Idejni projekt se procjenjuje na 20.000,00 kn + PDV. Glasovanje 6 ZA i 3 SUZDRŽANA. 

Točka 6. 

Ostala pitanja, informacije i prijedlozi 

 

 


