
OPĆINA GORIČAN 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GORIČAN 

 

IZVOD IZ ZAPISNIKA SA 11.SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Sjednica je održana 08.12.2014.godine na poziv predsjednika Općinskog vijeća Andreja Blagusa. 

Sjednici su bili nazočni : Andrej Blagus, Danijel Dominik, Leonard Gudlin, Bojan Dominić, Nevenka 

Kovač, Zvonko Krznar,  Marino Mesarić, Ivica Mlinarić,  Tatjana Ribić, Stjepan Sinković i Franjo Šavora. 

Odsutni viječnici: Damir Far i Zlatko Varošanec. 

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

Jedinstvenog upravnog odjela koja je vodila zapisnik sa sjednice, te predstavnici medija. 

Predloženi dnevni red: 

1. Usvajanje zapisnika sa 10. Sjednice 

2. Aktualni sat 

3. Donošenje odluke o III. izmjenama  i dopunama  plana proračuna za 2014.godinu te s tim u 

vezi  donošenje Odluke o izmjenama: 

-  Socijalnog programa za 2014.godinu 

- Programa javnih potreba u sportu za 2014.g. 

- Programa javnih potreba u kulturi za 2014.g. 

- Programa gradnje objekata  komunalne infrastrukture za 2014.g. 

- Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014.g. 

4. Donošenje Proračuna za 2015.godinu s projekcijama za 2016. i 2017.godinu te s tim u vezi 

donošenje: 

- Odluke o izvršenju proračuna za 2015.godinu 

- Socijalnog programa za 2015.g. 

- Programa javnih potreba u sportu za 2015.godinu 

- Programa javnih potreba u kulturi za 2015.godinu 

- Programa gradnje objekata  komunalne infrastrukture u 2015.godini 

- Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015.godinu 

- Plan razvojnih programa za 2015.godinu 

5. Donošenje odluke o produljenu Ugovora o zakupu za Hrvatsku poštu 

6. Donošenje odluke o objavi javnog poziva sa osnivanje Savjeta mladih 

7. Donošenje odluke o namjeri davanja koncesije za odvoz fekalnih voda na području općine 

Goričan 

8. Donošenje odluke o imenovanju Povjerenstva koje će pratiti i kontrolirati rad udruga na 

području općine Goričan 

9. Donošenje odluke o imenovanju Povjerenstva koje će pratiti način sufinanciranja ekonomske 

cijene vrtića  



10. Donošenje odluke o prihvaćanju Sporazuma o zajedničkom interesu za djelovanje Hrvatske 

gorske službe spašavanja Stanice Čakovec 

11. Ostala pitanja, informacije i prijedlozi 

Stjepan Sinković predložio je da se dnevni red dopuni  sa točkom : 

1. Informacije oko skidanja  imuniteta načelniku Mohariću 

Predsjednik vijeća napominje da nije potrebno da to bude zasebna točka već da načelnik može o 

tome govoriti pod aktualnim satom. 

Vijećnici su predloženi dnevni red prihvatili sa 7 glasova ZA i 3 PROTIV. 

 

Točka 1. 

Usvajanje zapisnika sa 10. Sjednice 

Šavora Franjo ima primjedbu na točku 2. Zapisnika – aktualni sat. Napominje da je tražio u pismenom 

obliku odgovor oko spoja autoceste na graničnom prijelazu Goričan. 

Zapisnik je usvojen sa 7 glasova ZA. 

Točka 2. 

Aktualni sat 

Nakon otvaranja aktualnog sata predsjednik vijeća dao je riječ načelniku.  U vezi skidanja saborskog 

imuniteta načelnik napominje da su u pitanju  prijave za radove na sanaciji oborinske vode u 

Kalničkoj ulici, te isplata po putnim nalozima.  Prijava je podnosena od strane Stjepana Blagusa. Slučaj 

istražuje USKOK. 

Vezano uz spoj autoceste na graničnom prijelazu Goričan načelnik istiće kako je projektna 

dokumentacija gotova, čeka se odluka Uprave HAC-a o početku gradnje. 

Što se tiće reknstrukcije dječjeg vrtića načelnik napominje da su radovi u završnoj fazi . Nabavljen 

bude i novi namještaj u vrijednosti 48.000,00 kn od čega 50 % se dobiva iz IPARD programa a ostalo 

će sufinancirati općina. Preseljenje u  nove prostore vrtića očekuje se slijedeći tjedan. 

Od Ministarstva gospodarstva opcina je dobila 400.000,00 kn za gradnju trafostanice u industrijskoj 

zoni. 

Vezano uz  prijenos vlasništva zemljišta  u industrijskoj zoni sa RH na općinu Goričan čeka se 

suglasnost Državnog odvjetništva na prijedlog ugovora o darovanju. 

Načelnik napominje da će  19.prosinca biti svečano predstavljanje M onografije Goričana. Gost će 

između ostalog biti i predsjednik Hrvatskog sabora gosp. Josip Leko. 

Uoći božičnih blagdana za djecu će biti upriličena predstava i podjela darova, a u subotu 13. prosinca 

biti će podjela naknada za novorođenu djecu gdje će roditelji dobiti naknadu u visini 1.500,00 kn  po 



djetetu. Isto tako biti će podijeljena naknada za mještane slabijeg socijalno imovinskog stanja i to u 

visini 150,00 kn po korisniku. Naknada će biti podijeljena u vidu bonova. 

Načelnik istiće da će ljudima slabijeg imovinskog statusa biti omogućeno da besplatno dobiju 

primjerak Monografije. Inaće će promotivna cijena biti  100,00 kn. 

Sinković Stjepan u vezi izlaganja načelnika oko skidanja saborskog imuniteta postavlja pitanje da li su 

nadležne službe došle u općinu i uzele kakvu dokumentaciju s obzirom da se sumlja na krivotvorenje 

dokumentacije. 

Načelnik istiće da je Krim policija pred četiri  godine bila u općini Goričan i uzela svu dokumentaciju, 

te da za sad nitko nije kontaktirao općinu u vezi toga. 

Stjepan Sinković postavlja pitanje u vezi financiranja opreme za dječji vrtić u iznosu od 24.000,00 kn. 

Načelnik napominje da je objekt dječjeg vrtića u vlasništvu općine Goričan. Na spomenuti natječaj u 

okviru IPARD programa mogli su se javiti samo privatni vrtići. Projekt je prošao i biti će sufinanciran 

sa 50 % a ostatak sredstava će platiti općina Goričan. Sav taj namještaj biti će u vlasništvu općine 

Goričan. 

Danijel Dominik postavlja pitanje vezano uz  kante za biootpad.  Načelnik istiće da to  je zakonska 

obaveza za svako naselje s time da međimurske općine uvijek prednjače u svemu pa tako i u ovome. 

Načelnik poziva gosp. Dominika nek se javi komunalnom redaru radi više informacija. 

Gudlin Leonard u vezi  podjele kanti za bio otpad istiće kako je Goričan seoska sredina te je potrebno 

da se komunalni redar raspita pri Ministarstvu zaštite okoliša oko gnojišta te da li smo mi to obavezni 

preuzeti. 

Danijel Dominik postavlja ptanje u vezi spajanja na internetsku mrežu u užem krugu centra naselja. 

Načelnik istiće da bi to trebalo provjeriti preko udruge GOOWIRELES. 

Šavora Franjo postavlja pitanje kad će se postaviti dva rasvjetna stupa u ulici Zrinskih. 

Načelnik napominje da će projekt rekonstrukcije javne rasvjete biti aktualan slijedeće godine. Išlo bi 

se u kompletnu rekonstrukciju javne ravjete po čitavom selu s time da bi se na potrebnim mjestima 

postavila nova rasvjetna tijela. 

Projekt rekonstrukcije javne rasvjete planira se prijaviti na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i 

energetsku učinkovitost. 

Danijel Dominik postavlja pitanje oko iznajmljivanja kafića na igralištu NK trnava. Blažek Ivan 

odgovara da se prostor neće iznajmljivati. Službeno kafić ni ne postoji  te se ne mogu dati informacije 

o njegovom poslovanju; a NK Trnava, kao udruga,  samo za vrijeme utakmica prodaje pića isto kao i 

druge udruge na području općine. 

Šavora Franjo postavlja pitanje oko dodjele prostorija u društvenom domu Cehovskom društvu. 

Načelnik veli da je pitanje na mjestu te će se on potruditi da navedena udruga dobije prostoriju. 

 



Točka 3. 

Donošenje odluke o III. izmjenama i dopunama plana Proračuna za 2014.godinu te s tim u vezi 

izmjena Socijalnog programa za 2014.g.; Programa javnih potreba u kulturi za 2014; Programa 

javnih potreba u sportu; Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture; Programa 

održavanja komunalne infrastrukture za 2014.godinu 

Načelnik istiće da se kao i svake godine na kraju radi rebalans proračuna. Korigiraju se sve stavke 

ovisno o tome koliko su realizirane. U odnosu na prvobitno poslane materijale viječnicima izmjene se 

odnose na konto 633214 – kapitalne pomoći iz proračuna ( Ministarstvo gospodarstva) u visini od 

400.000,00 kn. Sredstva su  namijenjena za izgradnju trafostanice u Gospodarskoj zoni. 

Druga izmjena odnosi se na povećanje konta porodiljnih naknada s obzirom da je prijavljen veći broj 

novorođene djece. 

Stjepan Sinković istiće da su vijećnici HDZ-a predložili amandman na navedenu stavku te da naknada 

za novorođeno djete iznosi 2.000,00 kn. 

Načelnik istiće da je plan bio da naknada iznosi 5.000,00 kn ali s obzirom da je općina Goričan ostala 

bez dijela svojih prihoda od kompostane upravo zahvaljujući vijećnicima HDZ da taj amandman ne 

može prihvatiti. 

Za predloženi  amandman  glasovalo je 4 vijećnika dok su 7 vijećnika glasala protiv. 

III. Izmjene i dopune proračuna za 2014.godinu usvojene su sa 7 glasova ZA i 4 glasa protiv. 

Izmjene Socijalnog programa prihvaćene su sa 7 glasova ZA, 2 protiv i 2 suzdržana. 

Izmjene Programa javnih potreba u sportu prihvaćene su sa 7 glasova ZA i 4 suzdržana. 

Izmjene Programa javnih potreba u kulturi prihvaćene su sa 7 glasova ZA, 2 protiv i 2 suzdržana. 

Izmjene Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2014.godinu prihvaćene su sa 7 

glasova ZA, 2 protiv i 2 suzdržana. 

Izmjene programa održavanja komunalne infrastrukture prihvaćene su sa 7 glasova za, 2 protiv i 2 

suzdržana. 

Točka 4. 

Donošenje proračuna za 2015.godinu s projekcijama za 2016 i 2017.godinu te s tim u vezi 

donošenje Odluke o izvršenju proračuna za 2015.godinu, Socijalni program opčine Goričan za 2015, 

Program javnih potreba u kulturi, Program javnih potreba u sportu, Program gradnje objekata 

komunalne infrastrukure, Program gradnje komunalne infrastrukture, te Plan razvojnih programa 

 

Načelnik istiće da je na prošloj sjednici bila rasprava oko prijedloga proračuna. Odbor za proračun 

imao je sastanak gdje su predložene određene izmjene koje su većim dijelom prihvaćene i to 

povećanje stavke za navoz poljskih puteva, za prometnu signalizaciju, te su uvrštene stipendije za 



obrtnička zanimanja. Nisu prihvaćene stavke koje se odnose na smanjenje naknade putnih troškova 

načelnika i povećanje izdataka za rad političkih stranaka. 

Šavora Franjo postavlja pitanje zašto ostali viječnici nisu dobili prijedlog amandmana koje je podnijela 

njihova stranka. 

Zaključeno je da će se amandmani glasati po prijelogu Sinković Stjepana. 

Prvi amandman: konto 38114 – tekuće donacije udrugama i političkim strankama da se poveća za 

13.000,00 kn te da u proračunu iznosi 19.500,00 kn. 

Za predloženi amandman glasovalo je četiri vijećnika te amandman nije prošao 

Drugi amandman: troškovi prijevremenih izbora – 40.000,00 kn – za predloženi amandman glasovalo 

je  četiri viječnika; amandman nije prošao 

Treći amandmam – povećanje donacija za Puhački orkestar za 5.000,00 kn – za predloženi amandman 

glasovalo je četiri viječnika te amandman nije  prošao 

Nakon kraće rasprave proračun za 2015.godinu s projekcijama za  2016. i 2017.godinu prihvaćen je sa 

7 glasova ZA i 4 protiv. 

Odluka o izvršenju proračuna za 2015.godinu prihvaćena je sa 7 glasova ZA, 3 protiv i 1 suzdržani. 

Socijalni program općine Goričan za 2015.godinu prihvaćen je sa 7 glasova ZA,  1 protiv i 3 suzdržana. 

Program javnih potreba u sportu prihvaćen je sa 7 glasova ZA, 1 protiv i 3 suzdržana. 

Program javnih potreba u  kulturi prihvaćen je sa 7 glasova ZA, 3 protiv i 1 suzdržani. 

Program gradnje objekata komunalne infrastrukture prihvaćen je sa 7 glasova ZA, 2 protiv i 2 

suzdržana. 

Program održavanja komunalne infrastrukture prihvaćen je sa 7 glasova ZA, 2 protiv i 2 suzdržana. 

Plan razvojnih programa za 2015.godinu usvojen je sa 7 glasova ZA, 1 protiv i 3 suzdržana. 

S obzirom da u proračunu za 2015.godinu nije došlo do promjena u visini sredstava za rad političkih 

stranaka vijećnici su donijeli odluku da naknada po viječniku u 2015.godini iznosi 500,00 kn. 

 

Točka 5. 

Donošenje odluke o produljenju ugovora o zakupu za poslovni prostor kojeg koristi Hrvatska pošta 

Načelnik predlaže da se prostor iznajmi Hrvatskoj pošti na godinu dana pod istim uvjetima; tj 75,00 

euro mjesečno. 

Danijel Dominik postavlja pitanje da li se Hrvatskoj pošti može uvjetovati drugačije radno vrijeme 

poštanskog ureda Goričan s obzirom da radi samo u jutarnjem terminu. 



Pročelnica napominje da općina nema na to utjecaja. 

Stjepan Sinković postavlja pitanje da li je tko izvršio kontrolu poslovanja Hrvatske pošte s obzirom da 

su proteklih godina slabije poslovali. 

Načelnik veli da takva kontrola nije napravljena. Pošta je čak u jednom navratu zahtijevala od općine 

Goričan da joj općina pokriva režijske troškove. 

Vijećnici su sa 10 glasova ZA i 1 suzdržani donijeli odluku o produljenju ugovora o zakupu za poštu 

Goričan na godinu dana. 

 

Točka 6. 

Donošenje odluke o objavi javnog poziva za osnivanje Savjeta mladih općine Goričan 

Načelnik istiće kako je općina još 2010.godine donijela odluku o osnivanju Savjeta mladih te je 

objavljen javni poziv no međutim na poziv se nije nitko javio tako da se Savjet nije mogao oformiti. 

Načelnik apelira na političke stranke da aktiviraju mlade neka se uključe u Savjet mladih koji  će biti 

savjetodavno tijelo općinskog vijeća. 

Vijećnici su jednoglasno donijeli odluku o objavi javnog poziva za osnivanje savjeta mladih. 

 

Točka 7. 

Donošenje odluke o namjeri davanja koncesije za odvoz fekalnih voda na području općine Goričan 

Načelnik napominje da je odabir koncesionara za odvoz fekalnih voda i njihovo adekvatno 

zbrinjavanje na pročistač zakonska obava  za svaku općinu. 

U par navrata bio je kontaktiran od strane inspekcijskih službi te mu je bilo rečeno da ukoliko općina 

Goričan ne riješi pitanje zbrinjavanja fekalnih voda na zadovoljavajući način da će uslijediti kaznene 

mjere. 

Gudlin Leonard napominje da u Goričanu ima 5 osoba koje bi mogle obavljati tu djelatnost, te nek se 

koncesija raspiše na način na svi oni mogu obavljati spomenutu djelatnost. 

Šavora Franjo istiće kako bi jedno čišćenje koštalo  150,00 kn. Predlaže da se to još malo odgodi za 

neko buduće razdoblje. 

Gudlin Leonard istiće da ukoliko se općina na koncesiju to će poskupiti odvoz te će ljudi više fekalne 

vode puštati po dvojim dvorištima. 

Predsjednik vijeća predlaže da se napravi jedan sastanak sa potencijalnim koncesionarima, te da se 

odmah iza nove godine raspiše natječaj. 

Vijećnici su sa 9 glasova ZA i 2 Suzdržana donijeli odluku o namjeri davanja koncesije za odvoz 

fekalnih voda na području općine Goričan. 



Točka 8. 

Donošenje odluke o imenovanju Povjerenstva koje će pratiti i kontrolirati rad udruga 

 

Zamjenik načelnika napominje da je točka vezana uz raspravu o udrugama  na prošloj  sjednici 

Općinskog vijeća. 

Povjerenstvo bi pratilo rad svih udruga; način trošenja financijskih sredstava, odaziv na manifestacije 

koje organizira općina i sl.  

Stjepan Sinković napominje da je to povjerenstvo trebalo oformiti  u devetom mjesecu gdje bi se 

razmatrali prijedlozi udruga o financijskom planu za proračun. 

Dominić Bojan predlaže da to bude savjetodavno tijelo načelnika koje će razmišljati o raspodjeli 

novca u proračunu a prema rezultatima rada udruga. 

Gudlin Leonard napominje da je namjera povjerenstva na neki način povezati općinu i udruge. Cilj je 

druženje, da se čuju problemi u udrugama. Napominje da nikad nije kasno da se oformi takvo 

povjerenstvo. 

Predsjednik vijeća predlaže da Povjerenstvo ima 7 članova i to Ribić Tatjana, Gudlin Leonard, Blažek 

Ivan, Dominić Bojan dok će tri člana imenovati  oporba. 

Viječnici su sa 10 glasova ZA i 1 suzdržani donijeli odluku o imenovanju Povjerenstva koje će pratiti i 

kontrolirati rad udruga. 

Točka 9. 

Donošenje odluke o imenovanju Povjerenstva koje će pratiti način sufinanciranja ekonomske 

cijene vrtića 

Zamjenik načelnika napominje  kako se Povjerenstvo osniva s ciljem da se prati financijska situacija i 

izdvajanje sredstava za dječji vrtić.  Smatra da općina Goričan ne bi trebala dopustiti povećanje 

ekonomske cijene vrtića. 

Stjepan Sinković napominje da općinsko vijeće ne može utjecati na ekonomsku cijenu vrtića. Vrtić je 

privatna ustanova. Ta točka je bespredmetna i treba je skinuti sa dnevnog reda. 

Krznar Zvonko postavlja pitanje da li će dječji vrtić refundirati općini Goričan režijske troškove za 

vrijeme boravka djece u prostorijama općine Goričan. 

Nevenka Kovač smatra da se takva komisija mora oformiti i mora se imati kontrola poslovanja nad 

vrtićem s obzirom da općina izdvaja znatna financijska sredstva. 

U Povjerenstvo se predlažu Dominić Bojan, Krznar Zvonko i Andrej Blagus. 

Vijećnici su sa 7 glasova ZA, 2 protiv i 2 suzdržana donijeli odluku o imenovanju navedenog 

Povjerenstva. 



Točka 10. 

Donošenje odluke o prihvaćanju Sporazuma o zajdničkom interesu za djelovanje Hrvatske gorske 

službe spašavanja 

Vijećnici su sa 7 glasova za i 4 suzdržana donijeli odluku o prihvaćanju sporazuma o zajedničkom 

interesu  za djelovanje Hrvatske gorske službe spašavanja. 

Godišnje će općina Goričan za tu namjenu izdvojiti  1.400,00 kn. 

 

Točka 11. 

Ostala pitanja, informacije i prijedlozi 

Predsjednik vijeća napominje da će se uoći božičnih blagdana održati domijenak za viječnike. 

 

Sjednica je završila u 21.30 sati. 

 

Zapisničar:                                                                                                 Predsjednik Općinskog vijeća 

Jasna Štampar-Ivanović          Andrej Blagus 

 

 


