
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA  

OPĆINSKO VIJEĆE GORIČAN 

IZVOD IZ ZAPISNIKA SA 4. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA 

Sjednica je održana 16.12.2013.g. u prostorijama općine Goričan na poziv predsjednika Andreja 

Blagusa. 

Sjednici  je bilo nazočno 12 vijećnika; odsutan Marino Mesarić. 

Sjednici su bili prisutni načelnik Mario Moharić, zamjenik načelnika Ivan Blažek i pročelnica 

Jedinstvenog upravnog odjela koja je vodila zapisnik sa sjednice. 

Predloženi dnevni red: 

1. Usvajanje zapisnika sa 3. sjednice Općinskog vijeća 

2. Aktualni sat 

3. Donošenje odluke o određivanju komunalnih djelatnosti, te utvrđivanju uvjeta i mjerila za 

provedbu postupka povjeravanja određenih komunalnih poslova na temelju pisanog ugovora 

( predlagatelj: načelnik Mario Moharić ) 

4. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području općine Goričan za 

2014.g. 

5. Donošenje Financijskog plana za provođenje zadaća iz područja zaštite od požara općine 

Goričan u 2014.g. 

6. Donošenje odluke o planu, programu i načinu upoznavanja stanovništva s opasnostima od 

požara 

7. Donošenje odluke o usklađenju Plana zaštite od požara za općinu Goričan za 2014.g. 

8. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od požara na području Općine 

Goričan u 2013.g. i Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za 2014.g. 

9. Donošenje odluke o groblju na području općine Goričan ( predlagatelj: načelnik Mario 

Moharić ) 

10. Informacije vezane uz provođenje i kandidiranje projekata iz IPA programa Mađarska 

Hrvatska 

11. Donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala društva GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog ( 

predlagatelj: načelnik Mario moharić ) 

12. Donošenje odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja mješanog komunalnog i 

biorazgradivog komunalnog otpada ( predlagatelj: načelnik Mario Moharić ) 

13. Donošenje odluke o zajedničkoj provedbi mjera gospodarenja otpadom ( predlagatelj: 

načelnik Mario Moharić )  

14. IV. izmjene i dopune plana proračuna za 2013.g. ( predlagatelj: načelnik Mario Moharić ) 

15. Prijedlog proračuna za 2014.g.sa projekcijama za 2015. i 2016, te planom razvojnih programa 

te s tim u vezi donošenje: 

- Odluke o izvršenju proračuna za 2014.g. 

- Socijalni program općine Goričan za 2014.g. 

- Program javnih potreba u sportu za 2014.g. 

- Program javnih potreba u kulturi za 2014.g. 



- Program gradnje objekata komunalne infrastrukture za općinu Goričan u 2014.g. 

- Program održavanja komunalne infrastrukture za općinu Goričan u 2014.g.  

Predlagatelj: načelnik Mario Moharić  

16. Ostala pitanja, informacije i prijedlozi 

Za predloženi dnevni red glasnovalo je 9 vijećnika;  3 vijećnika nisu glasala. 

 

Točka 1. 

Usvajanje zapisnika sa 3. Sjednice Općinskog vijeća 

Stjepan Sinković postavlja pitanje zašto se zapisnici objavljuju na internetskim stranicama općine prije 

nego budu prihvaćeni  na Općinskom vijeću. 

Pročelnica istiće da se u hodu objavljuju sve informacije pa tako i zapisnici. S obzirom da je od 

posljednje sjednice vijeća prošlo dva mjeseca nema smisla  zapisnik objavljivati nakon proteka toliko 

vremena.  

Viječnici su usvojili zapisnik. 

Točka 2. 

Aktualni sat 

Predsjednik vijeća obavještava vijećnike da je zaprimljen zahtjev za raspisivanje lokalnog 

referenduma koji je uputila građanska inicijativa „ Za čisti Goričan“.  Prikupljeno je ukupno 833 

potpisa. Zahtjev je u zakonskom roku proslijeđen Ministarstvu uprave te se čeka njihovo očitovanje 

za daljnje postupanje. 

Načelnik istiće da je ovih dana bilo u Serdahelju otovorenje projekta „EGTC“  kojim će općina Goričan 

napraviti Strategiju razvoja naselja te turistički plan razvoja naselja. Ti dokumenti kasnije će se moći 

aplicirati na natječaje EU fondova . 

Drugi projekt je Europa za građane čiji je cilj povezivanje organizacija civilnog društva iz više zemalja. 

Partneri u projektu su općina Ruma iz Srbije, općina Lendava, općina Sumarton , LAG Mura –Drava i 

općina Goričan. Projekt se 50 % predfinancira a ostatak sredstava se dobije po završetku. 

Oko kanalizacije načelnik istiće da je općina u prioritetu gradnje kod Hrvatskih voda. Okvirni planirani 

početak je krajem 2015.g. 

Šavora Franjo iznosi primjedbu vezanu uz direktora GKP PREKOM –a Sinišu Radikovića te ga moli da 

ne blati mještane općine Goričan oko navoda za kompostanu. 

Radiković odgovora da je javno rekao tko će lažima blatiti PREKOM da će on reagirati s ciljanim 

argumentima. 

Načelnik istiće da će se referendum održati  te će ljudi odlučiti da li podržavaju gradnju kompostane. 

Sinković istiće da se ne sluša glas javnosti. 



U vezi upotrebe kuhinje u sali društvenog doma Sinković pita da li je bila kakva inspekcija i zašto se 

više ne dozvoljava njena upotreba. 

Načelnik napominje da kuhinja nema standarde HASAP-a i najosnovnije higijenske uvjete. Obnova 

kuhinje se ne isplati već će se ići u kompletnu rekonstrukciju društvenog doma. Načelnik veli da će 

uskoro urediti i vrtić. 

Sinković predlaže da ako se ide u rekonstrukciju društvenog doma da se obavezno napravi i kuhinja. 

Vezano uz prostorije za sastanke javlja se problem jer je jedna prostorija a zbog održavanja skupština 

ne mogu svi doći da red. 

Varošanec Zlatko postavlja pitanje u vezi isplate sredstava političkim strankama.  Načelnik istiće da je 

na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća donesena odluka da se sredstva ne isplaćuju političkim 

strankama.  U 2014 godini stranke po vijećniku imaju pravo na isplatu po 500,00 kn i ta sredstva 

mogu dobiti isplaćena  prvi radni dan u 2014.g. 

Šavora Franjo istiće da ni stranka HDZ nije dobila isplaćena sva sredstva. 

 

Točka 3. 

Donošenje odluke o određivanju komunalnih djelatnosti, te utvrđivanju uvjeta i mjerila za 

provedbu postupka povjeravanja određenih komunalnih poslova na temelju pisanog ugovora 

Stjepan  Sinković ima primjedbu na članak 7; predlaže da se Povjerenstvo imenuje od strane 

Općinskog vijeća a ne od Načelnika. 

Načelnik napominje da konačnu odluku o odabiru svejedno donosi Općinsko vijeće. 

Odluka je donesena sa 8 glasova ZA, 1 PROTIV i 3 SUZDRŽANA. 

 

Točka 4. 

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području općine Goričan za 

2014.g. 

Vijećnici su jednoglasno donijeli odluku o prihvaćanju smjernica za organizaciju i razvoj sustava 

zaštite i spašavanja. 

Točka 5. 

Donošenje Financijskog plana za provođenje zadaća iz područja zaštite od požara općine Goričan u 

2014.g. 

Pročelnica je vijećnike obavijestila da je u upravnom odjelu bio  inspektor PU Međimurske vezano uz 

Plan zaštite od požara i procjenu ugroženosti od požara, te je istaknuo koje sve odluke treba donijeti i 

u kojoj formi. Financijski plan usvojen je sa 11 glasova ZA i 1 SUZDRŽANI. 



Točka 6. 

Donošenje odluke o planu, programu i načinu upoznavanja stanovništva s opasnostima od požara 

Odluka je donesena jednoglasno. 

Točka 7. 

Donošenje odluke o usklađenju Plana zaštite od požara za općinu Goričan za 2014.g. 

Odluka o usklađenju  Plana zaštite od požara donesena je jdnoglasno. 

Točka 9. 

Donošenje odluke o groblju na području općine Goričan 

Pročelnica napominje da je općina imala važeću  odluku o grobljima iz 1996.g. Nova odluka je 

prilagođena zakonskim odredbama. 

Stjepan Sinković ima primjedbu na članak 62 vezan uz kaznene odredber.   

Pročelnica napominje da će se odluka uputiti svejedno na ocjenu zakonitosti u Ured državne uprave 

pa ukoliko nešto nije u skladu sa zakonom da će se onda morati ispraviti. 

Vijećnici su navedenu odluku donijeli sa 10 glasova ZA, 1 protiv i 1 suzdržani. 

 

Točka 10. 

Informacije vezane uz provođenje i kandidiranje projekta iz IPA programa Mađarska – Hrvatska 

Načelnik je vijećnike izvjestio o projektima koji su trenutno aktualni u općini. Radi se o tri projekta. 

To su : 

1. Projekt EGTC 

Radi se o projektu koji je općina Goričan zajedno sa općinama Donji Vidovec i Donja Dubrava, 

te zajednicom Mađarskih pograničnih općina Muramenti i sveučilištem Panonia kandidirala u 

sklopu III. poziva za dostavu projektnih prijedloga u okviru IPA Mađarska-Hrvatska. Projekt je 

kandidiran još 2011.g. Službeno odobrenje za provođenje projekta stiglo je početkom 

mjeseca listopada ove godine.  Ovim projektom općina Goričan će napraviti dva važna 

dokumenta i to Strategiju razvoja naselja i turistički razvojni koncept. To su bitni dokumenti 

koji se traže na svakom natječaju za dodjelu financijskih sredstava a koji je vezan za 

konkretno izvođenje radova.  Projekt se financira 85 % sredstvima EU. 

2. Projekt „ Tematski park“  

Radi se o projektu koji m bi trebao saživjeti  stari granični prijelaz Goričan.  U prvoj fazi 

prijavljena je na Ministarstvo turizma izrada studije predizvodljivosti . Projekt  je podržan od 

strane Turističke zajednice Međimurskežupanije, te same Međimurske županije.  U trenutku 

izrade proračuna nemamo informaciju da li je projekt odobren od strane Ministarstva 

turizma. 



3. Projekt  „ Europa za građane „  

Cilj projekta je podupirati sudjelovanje civilnog sektora na lokalnoj i EU razini u aktivnostima 
organizacija civilnog društva s fokusom na unapređivanje kvalitete života, razviti dugoročnu 
suradničku mrežu između organizacija civilnog društva i tijela javnog sektora u europskim 
zajednicama koja će se temeljiti na rješavanju ključnih tema lokalnih zajednica (očuvanje 
kulturnoga nasljeđa, zaštita okoliša, briga za zdravlje) i razmjenjivanju najboljih praksi u 
angažiranosti oko tih tema, unaprijediti kapacitete nevladinih organizacija u provedbi 
aktivnosti, privlačenju stanovništva , te samofinanciranju, Unaprijediti svijest građana 
europskih zajednica o tome kako EU politike, vrijednosti i programi podržavaju razvoj 
građanskih samoinicijativa na rješavanju problema na lokalnoj razini.  
Partneri u projektu bile bu udruge i civlna udruženja iz Goričana, Slovenije, Srbije i Mađarske. 
Projekt se u potpunosti financira iz sredstava Europske unije. 
U trenutku donošenja proračuna za 2014.g. nemamo informacije da li je projekt odobren. Za 
sad je projekt prošao prvi krug evaulacije. 
Vezano uz taj projekt načelnik istiće da će se izraditi Strategija razvoja naselja Goričan i 
zajednička turistička strategija za Goričan, Donju Dubravu i Donji Vidovec. 
Sinković napominje da se strategija radi za cijelo selo i treba uključiti širi krug ljudi koji imaju 
interesa. Načelnik istiće da će se ovih dana odabrati tvrtka koja će raditi strategiju; biti će 
organizirane radionice za sve zainteresirane strane. 

Točka 11. 

Donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala društva GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog 

Načelnik istiće da je  GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog organizirao dva sastanka načelnika 

donjomeđimurskih općina vezano na temu dokapitalizacije navedene firme.  Svi načelnici su se složili 

da se dokapitalizacija provede a s ciljem zajedničkog organiziranja komunalnih poslova prema Zakonu  

o održivom gospodarenju otpadom. U izlaganje po navedenoj točki uključio se i direktor GKP PRE-

KOM Prelog gospodin Siniša Radiković. Napominje da su predložene odluke napravljene prema 

mišljenju Državnog ureda za reviziju. Tempo rada oko same kompostane definira Fond za zaštitu 

okoliša i energetsku učinkovitost. Svaka općina mora osigurati neka sredstva za dokapitalizaciju GKP 

PRE-KOM-a.  

Odluka je donesena sa 7 glasova ZA, 1 protiv i 4 suzdržana. 

Točka 12. 

Donošenje odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja mješanog komunalnog i 

biorazgradivog komunalnog otpada  

Nakon izlaganja Siniše Radikovića direktora GKP PRE-Kom Prelog  odluka je donesena sa 8 glasova ZA 

i 4 suzdržana. 

Točka 13. 

Donošenje odluke o zajedničkoj provedbi mjera gospodarenja otpadom 

Odluka je donesena sa 8 glasova ZA, 1 PROTIV i 3 suzdržana. 

 

 



Točka 14. 

IV. izmjene i dopune plana proračuna za 2014.g. 

Pročelnica je vijećnike obavijestila da se radi o usklađenju svih stavaka proračuna s obzirom da je kraj 

godine. Viječnici Šavora Franjo i Varošanec Zlatko pitaju što je sa sredstvima koja su namijenjena 

radu političkih stranaka. Načelnik napominje da će stranke dobiti određeni iznos sredstava iz 

proračuna općine. 

Nakon kratke rasprave vijećnici su prihvatili IV. izmjene i dopune plana proračuna za 2013.g. sa 8 

glasova ZA , 3 protiv i 1 suzdražnim. 

 

Točka 15. 

Prijedlog proračuna za 2014.g. s projekcijama za 2015. i 2016.g. te s Planom razvojnih programa 

Predsjednik vijeća napominje da su održana dva sastanka Komisije za proračun i financije gdje su 

članovi raspravljali o prijedlogu proračuna načelnika. Dva člana Komisije su se složila sa prijedlogom 

proračuna a član iz stranke HDZ se nije složio. 

Pročelnica je vijećnicima pojasnila Plan razvojnih programa koji je usklađen sa Međimurskom 

razvojnom strategijom. 

Šavora Franjo napominje da ne želi podržati prijedlog proračuna zbog smanjenja naknada za rad 

političkim strankama, te povećanja naknada za službeni put načelnika. 

Postavlja pitanje zašto se na prošloj sjednici Općinskog vijeća nije raspravljalo o prijedlogu proračuna, 

nego se proračun na današnjoj sjednici raspravlja i odmah glasa o njemu. 

Nakon kratke rasprave vijećnici su sa 8 glasova ZA, 3 PROTIV i 1 suzdržanim prihvatili načelnikov 

prijedlog proračuna za 2014.g. 

a) Odluka o izvršenju proračuna za 2014.g. 

Vijećnici su navedenu odluku prihvatili sa 8 glasova ZA i 4 suzdržana. 

b) Socijalni program općine Goričan za 2014.g. 

Vijećnici su jednoglasno usvojili navedeni program. 

c) Program javnih potreba u sportu za 2014.g. 

Program je usvojen sa 9 glasova ZA i 3 SUZDRŽANIM. 

d) Program javnih potreba u kulturi za 2014.g. 

Šavora Franjo predlaže da su u program uvrsti i obilježavanje Dana neovisnosti. 

Vijećnici su sa 9 glasova ZA i 3 suzdržana prihvatili program javnih potreba u kulturi. 

e) Program gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2014.g. 

Vijećnici su sa 9 glasova ZA i 3 suzdržana donijeli navedeni program. 

f) Program održavanja komunalne infrastrukture za 2014.g. 

Vijećnici su sa 11 glasova ZA i 1 suzdražnim. 

 



Točka 16. 

Ostala pitanja, informacije i prijedlozi 

Sinković Stjepan traži da mu se dostave na uvid podaci tko je sve dobio isplaćena sredstva za sušu; dal 

je država isplatila ili su sredstva išla iz proračuna općine. 

Zapisničar: 

Jasna Štampar-Ivanović 

 

 

                                                                                                Predsjednik Općinskog vijeća 

      Andrej Blagus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


