
OPĆINA GORIČAN 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GORIČAN 

 

ZAPISNIK SA 10. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA 

Sjednica je održana 21.11.2014.godine u prostorijama općine Goričan na poziv predsjednika 

Općinskog vijeća Andreja Blagusa. 

Sjednici su bili nazočni svi vijećnici. 

Sjednici nije bio nazočan načelnik Mario Moharić.  Prisutan je bio njegov zamjenik Ivan Blažek, te 

pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela koja je ujedno vodila zapisnik. 

Predloženi dnevni red: 
1. Usvajanje zapisnika sa 9. sjednice Općinskog vijeća 
2. Aktualni sat 
3. Prijedlog  Proračuna za 2015.godinu – prvo čitanje i rasprava 
4. Donošenje odluke o namjeri pristupanja općine Goričan Europskoj grupaciji za teritorijalnu  
              suradnju Mura Regija  
- Usvajanje Sporazuma o pristupanju 
- Usvajanje Statuta organizacije 
5. Donošenje Pravilnika  o pravu na pristup informacijama  
6. Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja za općinu Goričan za   
               2015.godinu 
7. Donošenje odluke o usvajanju Analize stanja zaštite i spašavanja u općini Goričan za   
              2014.godinu 
8. Donošenje Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području općine Goričan za  
              2015.godinu 
9. Donošenje odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje poslova zimske službe  
              na području općine Goričan temeljem  odluke o povjeravanju obavljanja  komunalnih  
              djelatnosti na temelju pisanog ugovora 
10. Informacije o godišnjem planu rada Knjižnice i čitaonice Goričan za 2015.g. 
11. Ostala pitanja, informacije i prijedlozi 
 
Na početku sjednice predsjednik vijeća predložio je dopunu dnevnog reda sa točkom: 

1. Donošenje odluke o utvrđivanju popisa pravnih osoba i ustanova od posebnog interesa za 
općinu Goričan 
 

Predloženi dnevni red sa dopunom prihvaćen je sa 8 glasova ZA, 2 PROTIV dok troje viječnika nije 
glasovalo. 
 

Točka 1. 
Usvajanje zapisnika sa 9. sjednice  

 
Na zapisnik nije bilo primjedbi te je usvojen bez rasprave. 
 
 
 
 



Točka 2. 
Aktualni sat 

 
Stjepan Sinković postavlja pitanje da li je Osnovnoj školi Goričan upućen zahtjev za prijenos prava 
vlasništva  ( zemljište i temelji za sportsku dvoranu) na općinu Goričan. 
Pročelnica odgovara da za sad nije upućen zahtjev.   
Zamjenik načelnika Ivan Blažek istiće da je načelnik već obavio razgovore sa županom u vezi toga. 
Navodi da je općina dobila 350.000,00 kn od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske 
unije za rekonstrukciju dječjeg vrtića. Radovi su u tijeku, te se predviđa da će do božićnih blagdana 
biti završeni ukoliko to budu vremenske prilike dozvoljavale. 
Ivan Blažek napominje vijećnicima da ukoliko postoje pitanja za načelnika nek ih vijećnici upute u 
pisanom obliku te će im se odgovoriti do slijedeće sjednice Općinskog vijeća. 
Damir Far postavlja pitanje vezano uz situaciju u Osnovnoj školi Goričan oko  izbora  ravnatelja. 
Napominje kako je danas razgovarao sa županom Posavcem te mu je rečeno da načelnik i zamjenik 
načelnika moraju podnijeti ostavke na članstvo u Školskom odboru. 
Zamjenik načelnika navodi da mu je čudno da župan o takvim stvarima raspravlja sa vijećnikom a da 
on i načelnik nisu dobili nikakvu pisanu obavijest o tome. 
Varošanec Zlatko postavlja pitanje da li su poznati razlozi zbog kojih župan traži njihove ostavke. 
Šavora Franjo istiće kako je već na prošloj sjednici upozorio na taj problem te da je žalosno da 
pojedine članove Školskog odbora mora smjenjivati župan. 
Zamjenik načelnika istiće da je to bespotrebna rasprava, te poziva da sve institucije odrade svoj 
posao. Još jednom napominje da od njegove strane nije bilo nikakvog kupovanja glasova prilikom 
izbora ravnatelja. 
Šavora Franjo postavlja pitanje u vezi spoja ceste na starom graničnom prijelazu. Ivan Blažek navodi 
da nezna točnu informaciju te da će viječnik ukoliko to želi dobiti je u pisanom obliku. 
Stjepan Sinković postavlja pitanje u kojoj je fazi darovanje zemljišta od strane Državne agencije za 
upravljanje imovinom. 
Pročelnica navodi da je to u tijeku. Za zemljište u gospodarskoj zoni i poljoprivredno gospodarskoj 
zoni istočno od Goričana čeka se suglasnost na ugovore o darovanju  od strane Državnog 
odvjetništva, a za zemljište za karaulu čeka se suglasnost Ministarstva uprave dok je Ministarstvo 
financija dalo svoju suglasnost. 
Varošanec Zlatko postavlja pitanje u vezi  snimanja sjednica Općinskog vijeća; da li je to naloženo od 
strane općine. 
Pročelnica odgovara da se na svaku sjednicu vijeća zovu predstavnici medija između ostalog i „ Studio 
M“ i njihova je praksa da snimaju sjednice te poslije emitiraju u vijestima aktualnosti sa sjednice. 
Danijel Dominik postavlja pitanje da li će se ove godine isplatiti naknada za novorođenu djecu. 
Pročelnica napominje da će podjela naknada  biti uoći božičnih blagdana. 
Varošanec Zlatko postavlja pitanje tko je prošao na natječaju povećanja mjera energetske  
učinkovitosti obiteljskih kuća. Pročelnica odgovara da su prošla četiri kandidata, zaključak o 
potvrđivanju konačne bodovne liste objavljen je javno na internetskim stranicama općine Goričan a 
ako netko od viječnika želi više informacija može ih dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu općine. 
Ivica Mlinarić postavlja pitanje u kojoj je fazi nastavak izgradnje ceste Donji kraljevec – Goričan.  
Zamjenik načelnika navodi na je problem na području k.o. Donji Kraljevec jer tamo još nisu rješeni svi 
imovinsko pravni odnosi. 
Varošanec Zlatko pohvaljuje ovogodišnju organizaciju obilježavanja dana pada Vukovara. 
 
 
 
 
 
 
 



Točka 3. 
Prijedlog proračuna za 2015.godinu – prvo čitanje i rasprava 

 
Vijećnicima je predstavljen prijedlog proračuna za 2015.godinu. Predsjednik vijeća  napominje da je 
Odbor za proračun imao sastanak na kojem su bili prisutni on osobno  i Franjo Šavora dok se Zvonko 
Krznar ispričao zbog poslovnih obveza. Odbor za proračun imao je nekoliko primjedbi  na prijedlog 
proračuna. 
Stranka HDZ predlaže da se naknade po viječniku povečaju na 1.500,00 kn. Šavora Franjo istiće da su 
putni troškovi načelnika previsoki. Imao je uvid u njih te navodi da se općinski novac nerealno troši. 
Sve udruge iz proračuna općine dobiju manje novaca nego iznose njegovi putni troškovi. 
Predlaže da naknada za putne troškove načelnika u proračunu za 2015.godinu iznosi 10.000,00 kn. 
Blažek Ivan napominje da treba provjeriti sve putne naloge a ne odmah optuživati načelnika. 
Šavora Franjo u vezi stavke za održavanje poljskih puteva smatra da je predloženi iznos nedostatan. 
Predlaže da se oformi neka komisija koja će napraviti popis poljskih puteva koje bi trebalo obnoviti. 
Krznar Zvonko se slaže sa navodima Franje Šavora te istiće kako je predloženi iznos premalen; 
sanirale su se samo određene ceste; raspored je napravio komunalni redar. 
Gudlin Leonard napominje da je problematika  poljskih puteva u ingerenciji komunalne komisije. 
Predlaže da se određena sredstva prebace sa konta zimske službe na održavanje poljskih puteva. 
Sinković Stjepan napominje da se planirana sredstva za zimsku službu ne bi trebala mijenjati s 
obzirom da je zima nepredvidiva i nezna se koliko će biti potrebna sredstva. 
Viječnici su predložili da se u proračun uvrsti 60.000,00 kn za navoz i održavanje poljskih puteva. 
U vezi prometne signalizacije predlaže se da se ispred Osnovne škole postavi svjetleći znak „ oprez 
škola“. Predjednik vijeća napominje da je komunalni  redar uputio  dopis Županijskoj upravi za ceste 
da u svoj plan i program rada za 2015.godinu uvrste navedenu stavku. Vrijednost planirane investicije 
bila bi cca 50.000,00 kn. On smatra da je to preveliki iznos te da bi trebalo pronaći neko jeftinije 
rješenje. 
Šavora Franjo postavlja pitanje vezano uz javnu rasvjetu s obzirom da su u proračunu planirana 
sredstva u visini od 300.000,00 kn.  Istiće da bi svako trebalo postaviti dva rasvjetna stupa u ulici 
Zrinskih.  Pročelnica napominje da je u planu postavljanje nove LED rasvjete u cijelom naselju. Projekt 
se planira kandidirati prema Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. 
Vezano uz financijska sredstva za udruge Šavora Franjo istiće da udruga GOOWIRELES godišnje 
dobiva iz proračuna općine 6.000,00 kn. Tu udrugu predstavlja jedan čovjek te on ako želi održavati 
općinske stranice nek registrira firmu i nek općini mjesečno izdaje račun a ne da izvači novac iz 
proračuna općine na ime udruge. 
Damir Far napominje da udruga Metalni racing team dobiva premalo sredstva iz proračuna s obzirom 
da se radi o udruzi koja promovira općinu Goričan na svim natjecanjima u državi. 
Varošenec Zlatko predlaže da se napravi kategorizacija udruga; one udruge koje su od većeg značenja 
za općinu da dobiju i više financijskih sredstava i da budu naznačene u proračunu. 
Predlaže da se smanji naknada zamjeniku načelnika te da se ta sredstva raspodjele na udruge. 
Zamjenik načelnika napominje da je njegova naknada opravdana te da je jednim potezom kontrole 
osigurao općini sredstva u iznosu od 60.000,00 kn. 
Predsjednik vijeća je zamolio je viječnike da predložene amandmane na proračun dostave u upravni 
odjel općine Goričan do 05.prosinca kako bi ih načelnik mogao razmotriti te da se onda utvrdi 
konačni prijedlog proračuna.  
Varošanec Zlatko istiće da se po zakonu amandmani mogu predlagati i na samoj sjednici prije nego li 
se proračun izglasa. 
Nakon poduže rasprave točka je zaključena. 
 
 
 
 
 



Točka 4. 
Donošenje odluke o namjeri pristupanja općine Goričan Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju „ 

EGTS Mura Regija“ 
 

Pročelnica je viječnike obavijestila o postupcima koje općina Goričan mora poduzeti. Napominje da je  
razgovarala sa pomoćnikom Ministarstva uprave gospodinom Borisom Miloševićem te joj je rečeno 
da u prvoj fazi predstavničko tijelo svake općine donosi odluku o namjeri pristupanja  navedenoj 
grupaciji. Navedena odluka se sa nacrtom Sporazuma o pristupanju i Statutom šalje na mišljenje 
Ministarsvu uprave i Ministarstvu regionalnog razvoja. Nakon što oni daju mišljenje isto  se 
proslijeđuje na suglasnost Vladi Republike Hrvatske. Ako Vlada odobri pristupanje grupaciji  
predstavničko tijelo donosi konačnu odluku o pristupanju. 
Godišnja članarina plača se 2,50 kn po stanovniku što u slučaju općine Goričan iznosi cca 7.000,00 kn. 
Viječnici su jednoglasno donijeli odluku o namjeri pristupanja općine Goričan Europskoj grupaciji za 
teritorijalnu suradnju Mura Regija. 
 

Točka 5. 
Donošenje Pravilnika o pravu na pristup informacijama 

 
Pročelnica napominje da je osnov za donošenje ovog Pravilnika Zakon o pravu na pristup 
informacijama. U Pravilniku su jasno definirani uvjeti pod kojima treće osobe mogu ostvariti pravo na 
informacije od strane općine Goričan.  
Sinković Stjepan postavlja pitanje da li će i vijećnici morati plaćati naknadu za pravo na pristup 
informacijama. Pročelnica odgovara da oni ne plaćaju naknadu, već se to odnosi na ostale fizičke i 
pravne osobe koje će službeno tražiti informacije od strane općine . 
Vijećnici su jednoglasno usvojili  prijedlog Pravilnika o pravu na pristup informacijama. 
 
 

Točka 6. 
Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja za 2015.godinu 

 
Izlaganje je imao načelnik Stožera zaštite i spašavanja i zamjenik načelnika Ivan Blažek. Napominje da 
su Smjernice, Analiza i Provedbeni plan usklađeni sa voditeljem Ureda za zaštitu i spašavanje 
gospodinom Feridom Kašmom. 
U izlaganje se uključio i predsjednik DVD Goričan Christijan Plakalović koji je iznio stav DVD Goričan 
oko navedenih tema. Smatra da bi trebalo više uključiti DVD u donošenje sličnih dokumenata. 
Potrebno je nabaviti opremu za civilnu zaštitu i osposobiti ih u slučaju elementarnih nepogoda 
poplava. 
Stjepan Sinković navodi da su predloženi dokumenti usklađeni sa zakonskim odredbama te predlaže 
da se kao takvi usvoje. 
Viječnici su jednoglasno donijeli Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja za 
2015.godinu. 
 

Točka 7. 
Donošenje odluke o prihvaćanju Analize stanja zaštite i spašavanja u općini Goričan  

za 2014.godinu 
 

Odluka je jednoglasno donijeta. 
 
 
 
 
 



Točka 8. 
Donošenje Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području općine Goričan za 

2015.godinu 
 

Provedbeni plan je jednoglasno usvojen. 
 
 

Točka 9. 
Donošenje odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje poslova zimske službe na 
području općine Goričan temeljem odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti na 

temelju pisanog ugovora 
 

Predsjednik vijeća napominje da je Komisija u sastavu Andrej Blagus, Franjo Šavora i Jasna Štampar-
Ivanović  konstatirala da je pristigla samo jedna ponuda . Tvrtka Pavlic-asfalt-beton nije se uopće 
očitovala na poziv, dok je tvrtka GKP PRE-KOM poslala obavijest da ne raspolažu slobodnim 
kapacitetima.  Ponuda ponuditelja Zlatko Pavlic iz Goričana je potpuna te je stoga Komisija predložila 
da Općinsko vijeće donese odluku o odabiru navedenog  ponuditelja za obavljanje poslova zimske 
službe na području općine Goričan. 
Sinković Stjepan predlaže da se Komisija sastane prije nego se šalju ponude pa da i oni sudjeluju u 
prijedlozima ponuđača. 
Sinković Stjepan predlaže da načelnik na kolegiju načelnika zatraži da se napravi registar ponuđača na 
području Međimurske županije. 
Odluka o odabiru Zlatka Pavlica kao najpovljnijeg ponuditelja donesena je jednoglasno.  
 
 

Točka 10. 
Informacije o godišnjem planu rada Knjižnice i čitaonice Goričan za 2015.godinu 

 
Izlaganje po točki imala je privremena ravnateljica Jadranka Ivanović. Viječnicima je prezentirala 
planirane aktivnosti Knjižnice u 2015.godini. 
 

Točka 11. 
Donošenje odluke o utvrđivanju popisa pravnih osoba i ustanova od posebnog interesa za općinu 

Goričan 
 

Izlaganje po točki imao je Ivan Blažek. Napominje da su ustanove navedene u odluci Osnovna škola 
Goričan, Knjižnica i čitaonica Goričan te dječji vrtić ustanove od posebnog interesa za općinu. 
Za njih općina iz svog proračuna izdvaja mjesečno financijska sredstva te ih je iz tog razloga potrebno 
proglasiti ustanovama od posebnog interesa. 
Sinković Stjepan postavlja pitanje da li postoji kakva odluka od prije o utvrđivanju popisa pravnih 
osoba od posebnog interesa. Pročelnica navodi da nema nikakve odluke od prije. 
Sinković istiće da se sada ta odluka donosi temeljem Zakona o sprečavanju sukoba interesa  i 
trenutne situacije oko sukoba interesa u Školskom odboru Osnovne škole Goričan. 
Blažek Ivan vijećnicima je predočio mišljenje Povjerenstva o sprečavanju sukoba interesa vezao uz 
obnašanje dužnosti zamjenika  načelnika i člana Školskog odbora. 
Šavora Franjo napominje da se slaže sa navodima Sinković Stjepana oko razloga donošenja ove 
odluke te predlaže da se njeno donošenje prolongira na jednu od slijedećih sjednica. Isti stav ima i 
Varošanec Zlatko. 
Sinković napominje da bi u odluku trebalo uključiti i javna poduzeća kao što su Međimurje plin, 
Međimurske vode, te navodi da je razlog donošenja ove odluke taj što je danas od strane župana 
zatraženo da načelnik i zamjenik načelnika podnesu ostavke na mjesto članova Škoslkog odbora. 
Odluka je donesena sa 8 glasova ZA i 5 PROTIV. 



Točka 12. 
Ostala pitanja, informacije i prijedlozi 

 
Gudlin Leonard postavlja pitanje u vezi teme koja je bila razmatrana na Kolegiju gradonačelnika i 
načelnika a vezana je uz sufinanciranje polaganja ispita za rukovanje zaštitnim sredstvima. Predlaže 
da se općina Goričan uključi u sufinanciranje sa 200,00 kn po obiteljskom gospodarstvu, te da se taj 
iznos uvrsati u proračun za 2015.godinu.  
Dominić Bojan predlaže da se navedena mjera financira u sklopu subvencija poljoprivrednicima. 
Isto tako vezano uz rad udruga predlaže da se oformi jedno povjerenstvo od 5 članova koje bi vodilo 
udruge, te kontroliralo njihov rad. 
Sinković Stjepan predlaže da se za manje udruge dostavi popis potrebnih stvari , koliko im je 
potrebno sredstava da se  doznače  na njihov račun. 
 
Sjednica je završila u 22.30 sati. 
 
 
Zapisnik je vodila: 
Jasna Štampar-Ivanović 
 
Klasa: 021-01/14-01/6 
URBROJ: 2109/08-14-08 
Goričan, 21.11.2014.g. 
 
 
                                                                                                         Predsjednik Općinskog vijeća 
       Andrej Blagus 

 
 
 
 
 

 


