
OPĆINA GORIČAN 

OPĆINSKO VIJEĆE GORIČAN 

ZAPISNIK SA 10. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA GORIČAN 

Sjednica je održana 28.01.2013.g. u prostorijama općine Goričan na poziv predsjednika Općinskog 

vijeća Roberta Katanca. 

Sjednici je bilo nazočno 12 vijećnika; opravdao izostanak Far Damir. 

Na sjednici su bili nazočni načelnik Mario Moharić, zamjenik načelnika stjepan Ribarić, pročelnica JUO 

općine Goričan koja je ujedno vodila i zapisnik sa sjednice. 

Predloženi dnevni red: 

1. Usvajanje zapisnika sa 9. Sjednice 
2. Aktualni sat 
3. Donošenje odluke o upućivanju zahtjeva Osnovnoj školi Goričan za prijenos vlasništva 

nekretnine kat.čest. 1/3/1 u naravi dječji vrtić, dvorište; na općinu Goričan ( predlagatelj: 
Načelnik) 

4. Donošenje odluke o prihvaćanju odluke Školskog odbora Osnovne škole Goričan o osnivanju i 
prijenosu prava građenja na nekretnini upisanoj u z.k.ul.7133 k.o. Goričan, čest.br. 1/3/1 u 
korist općine Goričan, te s tim u vezi ovlaštenje načelniku općine Goričan za potpisivanje 
ugovora o pravu građenja ( predlagatelj: Načelnik) 

5. Donošenje odluke o raspisivanju javnog poziva za osnivanje prava građenja na nekretnini 
upisanoj u z.k.ul.7133 k.o. Goričan, čest. 1/3/1 u naravi dječji vrtić, dvorište 

6. Donošenje odluke o raskidi koncesije sa koncesionarom Dimnjačarski obrt Švelec Srećko ( 
predlagatelj: načelnik) 

7. Donošenje odluke o dimnjačarskoj službi na području općine Goričan ( predlagatelj: načelnik) 
8. Donošenje odluke o prihvaćanju ponude OKP Gorinka d.o.o. Goričan za obavljanje poslova 

dimnjačarske službe na području općine Goričan ( predlagatelj: načelnik) 
9. Ostala pitanja, informacije i prijedlozi 

 
Predloženi dnevni red usvojen je sa 9 glasova ZA i 2 protiv. ( prilikom izglasavanja dnevnog reda 
sjednici još nije bio nazočan viječnik Varošanec  Zlatko). 
Šavora Franjo postavlja pitanje zašto na dnevni red sjednice nije uvršten prijedlog Udruge 
poljoprivrednih proizvođaća. 
Predsjednik vijeća istiće kako je bilo premalo vremena da se utvrde kriteriji za dodjelu subvencija, te 
će se zahtjev udruge poljoprivrednika staviti na dnevni red na jednu od slijedećih sjednica. 
 
 

Točka 1. 
Usvajanje zapisnika sa 9. Sjednice Općinskog vijeća 

 
Zapisnik je usvojen. 
 
 

 

 



Točka 2. 

Aktualni sat 

Predsjednik vijeća obavijestio je vijećnike  da općina u suradnji sa Uredom za prostorno uređenje 

i gradnju Prelog  organizira predavanje na temu legalizacija nezakonito izgrađenih građevina. 

Kovač Drago postavlja pitanje u vezi čišćenja snijega po pješačkim stazama. Načelnik napominje 

da je dužnost komunalnog redara da upozori ljude da čiste snijeg ispred svojih kuća ; to je ujedno 

njegov propust što nije očišćeno. 

Stjepan Sinković postavlja pitanje u vezi provođenja ovrha za pravne osobe. Načelnik istiće da 

pročelnica provodi ovrhe; a pitanje je vezano uz firmu EUROMETALI HORVAT iz Goričana. 

Pročelnica napominje da je firma KLM HORVAT dužnik općine po pitanju komunalne naknade. 

Vlasnik nije podmirio svoju obvezu iako  mu je općina izašla maksimalno u susret produžujući rok 

otplate ili mogućnost plaćanja na rate. Rješenje o ovrsi za navedenu firmu je proslijeđeno 

nadležnim institucijama  i čeka se redosljed naplate.  Za firmu EUROMETALI HORVAT ovrha je 

napravljena jer obveza nije podmirena iako su dogovoreni rokovi otplate. 

Sinković Stjepan postavlja pitanje u vezi izvođenja radova na igralištu NK TRNAVA; tko je bio 

izvođać i gdje je objavljen natječaj za izvođenje radova. 

Pročelnica odgovora da se svaki natječaj čija je vrijednost radova veća od 70.000,00 kn + PDV 

mora objaviti u elektroničkom oglasniku javne nabave. Odabrani je najpovoljniji ponuditelj a to je 

firma RE-GRA iz Cirkovljana. 

Stjepan Sinković navodi da nije zadovoljan odgovorom koji je dobio na postavljeno pitanje vezano 

za visinu plaća djelatnika općine.  

Točka 3. 

Donošenje odluke o upućivanju zahtjeva Osnovnoj školi Goričan za prijenos vlasništva 

nekretnine kat.čest. 1/3/1 u naravi dječji vrtić, dvorište na općinu Goričan 

Načelnik istiće da općina želi kandidirati sanaciju objekta dječjeg vrtića putem IPARD programa ali 

je problem što nije riješeno pitanje vlasništva. Čestica na kojoj se nalazi objekt je u vlasništvu 

Osnovne škole. Istiće da su sve Osnovne škole koje su 1997/98. godine  imale u svom sastavu 

dječje vrtiće prenjele vlasništvo na općine osim u Goričanu. 

Ravnatelj škole istiće da je prostor gdje se nalazi škola, vrtić i ambulanta  nekad bilo u vlasništvu 

škole; vrtić je rađen 1985.g. na školskoj čestici.  

Načelnik istiće da bi Školski odbor Osnovne škole Goričan trebao donijeti odluku o prijenosu 

vlasništva nekretnine vrtića na Općinu Goričan a nakon toga bi Međimurska županija kao osnivač 

trebala dati suglasnost. 

Viječnici su sa 10 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA donijeli odluku o upućivanju zahtjeva Osnovnoj školi 

Goričan za prijenos vlasništva nekretnine dječjeg vrtića na općinu Goričan. 

 



Točka 4. 

Donošenje odluke o prihvaćanju odluke Školskog odbora Osnovne škole Goričan o osnivanju i 

prijenosu prava građenja na nekretnini upisanoj u z.k.ul. 7133 k.o. Goričanm čest.br. 1/3/1 u 

korist općine Goričan, te s tim u vezi ovlaštenje načelniku općine Goričan za potpisivanje 

ugovora o pravu građenja  

Vijećnici su sa 11 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM prihvatili odluku Školskog odbora o osnivanju i 

prijenosu prava građenja na nekretnini upisanoj u z.k.ul. 7133 k.o. Goričan te ovlastili načelnika 

za potpisivanje Ugovora o pravu građenja. 

Načelnik istiće da je ta odluka potrebna kao dokumentacija za IPARD program gdje se vrtić 

prijavio za sanaciju. Vrijednost projekta sanacije vrtića je oko 200.000,00 kn; 50 % sredstava bi 

financirala općina a ostatak bi bila sredstva iz IPARD programa. 

Točka 5. 

Donošenje odluke o raspisivanju javnog poziva za osnivanje prava građenja na nekretnini 

upisanoj u z.k.ul. 7133 k.o. Goričan, čest. 1/3/1  u naravi  

Vijećnici su sa 8 glasova ZA, 1 PROTIV i 2 suzdržana donijeli odluku da se rapiše javni poziv za 

osnivanje prava građenja na navedenoj nekretnini. 

Točka 6. 

Donošenje odluke o raskidu koncesije sa dimnjačarem Švelec Srećko 

Kovač Drago napominje da ni jedan dimnjačar u Goričanu nije dobro prošao, ljudi nemaju naviku 

čistiti ni plaćati paušalni iznos  u ljetnim mjesecima. 

Predsjednik vijeća predlaže da se pitanje dimnjačara svakako riješi, sadašnji dimnjačar je 

upozoren pismeno i usmeno na njegove nedostatke i određen mu je primjereni rok za uklanjanje. 

Načelnik napominje da kad je općina raspisivala koncesiju za dimnjačara 2010.g. samo se Švelec 

Srećko  javio na natječaj. 

Načelnik navodi na naknada koju će plaćati novi dimnjačar ne smije biti manja od naknade koju je 

plaćao koncesionar Švelec. 

Vadlja Stjepan upozorava nek se dobro razmisli prije nek se raskida ugovor o koncesiji jer je 

općina već imala loša iskustva i sudske sporove. 

Vijećnici su sa 7 glasova ZA i 5 protiv donijeli odluku o raskidu koncesije sa dimnjačarem Srećkom 

Švelec. 

Točka 7. 

Donošenje odluke o dimnjačarskoj službi na području općine Goričan  

Stjepan Sinković postavlja pitanje zašto ta odluka nije donesena prije dok se raspisivao natječaj za 

dimnjačara prema Zakonu o koncesijama. 



Načelnik istiće da je OKP Gorinki 2007.g. bila dana ovlast za obavljanje dimnjačarskih poslova; te 

da je on osobno dao nalog tadašnjem direktoru Mohamedu da nađe dimnjačara i počinje 

obavljati dimnjačarsku djelatnost no sve je propalo. 

Stjepan Sinković i Šavora Franjo napuštaju sjednicu. Odluka je donesena sa 7 glasova ZA, dok 

troje vijećnika nije htjelo glasati. 

Točka 8. 

Donošenje odluke o prihvaćanju ponude OKP GORINKA d.o.o. za obavljanje poslova 

dimnjačarske službe na području općine Goričan 

Načelnik predlaže da se točka odgodi za slijedeću sjednicu kada  će se dostaviti detaljni cjenik po 

kojem bi se obračunavala dimnjačarska usluga. 

Točka 9. 

Ostala pitanja, informacije i prijedlozi 

a) Donošenje zaključka o žurnom pokretanju postupka javne nabave za početak izgradnje 

sportske dvorane u Goričanu 

Vijećnici su sa 10 glasova ZA donijeli zaključak kojim se od Međimurske županije traži hitno 

pokretanje postupka javne nabave za početak izgradnje sportske dvorane u Goričanu s 

obzirom da 19. Svibnja 2013.g. istiće valjanost potvrde glavnog projekta i ona se više neće 

moći produžiti. 

Sjednica je završila u 20.05 sati. 

Klasa: 021-01/13-01/1 

URBROJ:2109/08-13-01-1 

Goričan, 28.01.2013.g. 

 

                                                                                                            Predsjednik Općinskog vijeća 

                                                                                                                         Robert Katanec 

 

 

 

   

 


