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ZAPISNIK SA 8. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA 
 

Sjednica je održana 11.lipnja 2014.godine u prostorijama općine Goričan na poziv 
predsjednika Općinskog vijeća. 
Sjednici su bili nazočni svi viječnici, zamjenik načelnika, direktor GKP PRE-KOM d.o.o. 
Prelog Siniša Radiković, gospođa Tatjana Malečić Pezelj – direktorica tvrtke CENTUM 
PERCENT d.o.o. iz Zagreba,  direktorica tvtke PRINCON d.o.o. Nevenka Varga , te 
pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Jasna Štampar-Ivanović koja je ujedno vodila 
zapisnik sa sjednice. 
Načelnik nije prisustvovao prvoj točki dnevnog reda a to je bilo usvajanje Strategije razvoja 
Goričana i zajedničke turističke strategije općina Goričan, Donja Dubrava i Donji Vidovec. 
 
Predloženi dnevni red: 
1. Usvajanje zapisnika sa 7. Sjednice 
2. Aktualni sat 
3. Usvajanje  Strategije razvoja naselja Goričan i Turističke razvojne strategije 
4. Izvještaj o radu GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog za 2013.g. 
5. Predstavljanje idejnog projekta „ Sportski park“ i „ društvenog doma“ od strane tvrtke     
            PRINCON d.o.o. 
6. Donošenje odluke o dobitnicima javnih priznanja  
7. Donošenje odluke o trgovini na malo izvan prodavaonica na području općine Goričan 
8. Ostala pitanja, informacije i prijedlozi 
 
Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen.  Nakon usvajanja predsjednik vijeća je 
napomenuo da će se promjeniti redosljed točaka dnevnog reda. S obzirom da je načelnik 
kasnio na sjednicu aktualni sat pomaknuti je na kasniju točku. 
Nakon toga oporbeni viječnici su iz protesta napustili sjednicu Općinskog vijeća uz 
obrazloženje da načelnik namjerno ne želi doći na sjednicu zbog nesuglasica koje su bile na 
Nadzornom odboru OKP Gorinka d.o.o. 
Sjednica je dalje nastavljena sa prvom točkom dnevnog reda. 
 

Točka 1. 
Usvajanje Strategije razvoja naselja Goričan i Turističke razvojne strategije 

 
Predstavljanje Strategija održala je direktorica tvrtke Centum percent d.o.o. iz Zagreba 
gospođa Tatjana Malečić Pezelj. Napomenula je da se strategije izrađuju od mjeseca veljače. 
Održane su radionice sa predstavnicima civilnog i javnog sektora,  predstavnicima lokalne 
razine vlasti, poljoprivrednim subjektima. Sredinom mjeseca svibnja održano je javno 
predstavljanje strategija. Na predloženi nacrt nije bilo primjedbi tako je je nacrt postao 
konačni tekst Strategija. 



Vijećnici su sa 8 glasova ZA usvojili Strategiju razvoja naselja Goričan i zajedničku turističku 
Strategiju naselja Goričan, Donja Dubrava i Donji Vidovec. 
 

Točka 2. 
Predstavljanje idejnog projekta „ sportski park“ i  rekonstrukcije društvenog doma od 

strane tvrtke „ PRINCON d.o.o.  
 

Izlaganje po točki imala je gospođa Nevenka Varga. 
Vezano uz projekt sportskog parka prvo je potrebno napraviti izmjenu prostornog plana jer se 
ne može ići u proširenje za turističku namjenu. 
Što se tiće rekonstrukcije društvenog doma predložene su mjere sanacije i to nova stolarija, 
nove sanitarije, kanalizacija, rekonstrukcija sale sa 300 sjedećih mjesta, toplinska fasada, 
izolacija stropa prema tavanu, sanacija krovišta,  grijanje i ventilacija. 
U tijeku je izrada projektne dokumentacije.  
 

Točka 3. 
Izvještaj o radu GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog za 2013.g. 

 
Izlaganje po točki imao je direktor Siniša Radiković koji je naveo sve bitne informacije o 
poslovanju GKP PRE-KOM-a za 2013.g. 
Tvrtka GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog je među najboljima u Hrvatskoj u djelatnosti 
gospodarenja otpadom. Ima zaposleno 15 djelatnika. 
Nakon kratke rasprave izvješće o poslovanju je usvojeno. 
 
 

Točka 4. 
Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća 

 
Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 

Točka 5. 
Aktualni sat 

 
Načelnik napominje da će se svečana sjednica uoći dana općine održati 24. lipnja u 10.00 sati. 
Očekuje se dolazak ministra Marasa. Program povodom dana općine je zamišljen da 27.06. 
bude održan koncert Puhačkog orkestra i njihovih gostiju. U subotu 28.06. biti će prijateljska 
nogometna utakmica te nakon toga zabava na igralištu NK Trnava. 
U ponedjeljak 16.06. biti će oržana konferencija projekta Mura Region EGTC. Konferencija 
će se održati u Restoranu  Stari krov u Donjem Kraljevcu. 
Oko zaprašivanja komaraca načelnik napominje da je kontaktirao tvrtku BIOINSTITUT d.o.o. 
iz Čakovca.  Ukoliko se situacija neće poboljšati u narednom periodu onda će se ići sa 
zaprašivanjem. 
Gudlin Leonard postavlja pitanje oko načina rješavanja protugradne obrane, napominje da je 
zabranjeno pucanje raketama; nema više raketnih stanica.  
Načelnik veli da bi se ta tema morala raspravljati za cijelu županiju na kolegiju 
gradonačelnika i načelnika. Kontaktirati će se savjetodavna služba Međimurske županije. 
 
 
 
 



Točka 6. 
Donošenje odluke o dobitnicima javnih priznanja 

 
Vijećnici su prihvatili prijedlog Ocjenjivačkog suda o dobitnicima javnih priznanja koja će se 
dodijeliti povodom dana općine. 
Tako se nagrada za životno djelo dodjeljuje Damiru Kranjčec; godišnje nagrade dodjeljuju se 
Pahek Zvonimiru, Bašnec Mariji i Ivanu Vlahek. 
Zahvalnice općine Goričan uručiti će se Josipu Gosarić, Magdaleni Pintarić, Đurđi Marton, 
Andriji Ribić, Viktoriji Stanko, Kristijanu Jakšić i Borisu Vražić. 
 
 

Točka 7. 
Ostala pitanja, informacije i prijedlozi 

 
Stranka HRAST – pokret za uspješnu Hrvatsku dala je prijedlog da općina Goričan u okviru 
subvencija poljoprivrednicima sufinancira u 100 % iznosu  nabavu sjemenskog češnjaka uz 
uvjet sadnje minimalno tri godine. 
Izlaganje je imao viječnik Bojan Dominić; predlaže da se napravi iskaz interesa da se vidi da 
li uopće postoje zainteresirani sa tu vrstu subvencija. 
Viječnici su prihvatili prijedlog. 
Gudlin Leonard postavlja pitanjeu čijem je vlasništvu javna površina pored Dohomonta. Na 
česticu se odlaže otpad i u neurednom je stanju. Potrebno je ispitati vlasništvo i sanirati 
česticu. 
Gudlin Leonard postavlja pitanje oko sazivanja odbora i komisija Općinskog vijeća. 
Predsjednik vijeća napominje da bi prvu sjednicu trebao sazvati on; na sjednici će se izabrati 
predsjednik i onda odbori i komisije mogu nesmetano obavljati svoj posao. 

 
 

 
 

 
 
 


