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OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GORIČAN 
 
 

ZAPISNIK SA 13. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA 
 
 

Sjednica je održana 10.04.2015.godine na poziv predsjednika Općinskog vijeća Andreja 
Blagusa.  
Prisutni viječnici: Andrej Blagus, Nevenka Kovač, Tatjana Ribić, Bojan Dominić, Franjo 
Šavora, Marino Mesarić, Leonard Gudlin, Zvonko Krznar, Zlatko Varošanec, Ivica Mlinarić, 
Damir Far i Danijel Dominik. 
Odsutni viječnik: Stjepan Sinković 
Sjednici je bilo nazočno 12 viječnika i sve odluke bile su pravovaljane. 
Sjednici su nazočili načelnik Mario Moharić, zamjenik načelnika Ivan Blažek, komunalni 
redar Zoran Zorko i pročelnica Jasna Štampar-Ivanović koja je ujedno vodila i zapisnik sa 
spomenute sjednice. 
 
Predloženi dnevni red:  
 

1. Usvajanje zapisnika sa 12. Sjednice 
2. Aktualni sat 
3. Donošenje odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne 

djelatnosti održavanja javnih površina na području općine Goričan 
4. Izvještaj o radu DVD Goričan za period 01.01.-31.12.2014.g. 
5. Donošenje odluke o komunalnom redu općine Goričan 
6. Ostala pitanja, informacije i prijedlozi 

Dnevni red je jednoglasno usvojen. 
 
 
 

Točka 1. 
Usvajanje zapisnika sa 12. sjednice Općinskog vijeća 

 
Zapisnik sa 12. sjednice je jednoglasno usvojen 
 
 
 
 
 



Točka 2. 
Aktualni sat 

 
Predsjednik vijeća na početku aktualnog sata dao je riječ načelniku koji je viječnike 
obavijestio o događajima koji su se zbili od prošle sjednice Općinskog vijeća. 
Načelnik napominje da je DVD Goričan dobio vatrogasnu opremu vrijednosti 50.000,00 kn. 
U Goričan su stigli glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković i predsjednik Vatrogasne 
zajednice Međimurske županije Mario Medved koji su uručili opremu. 
Vezano uz objekt i zemljište karaule na GP Goričan načelnik napominje da je bio na sastanku 
u Državnom uredu sa raspolaganje imovinom gdje je dogovoreno da će se navedene 
nekretnine dodijeliti općini Goričan uz uvjet da općina mora u roku od 5 godina povući neka 
sredstva iz EU fondova kako bi se objekt rekonstruirao. U protivnom se vraća državi. 
Načelnik ističe da je u tijeku parcelacija zemljišta u ulici Josipa Štolcera Slavenskog koje je 
namijenjeno prodaji. 
Župni ured Goričan dobio jeod Ministarstva kulture  99.000,00 kn za obnovu oltara u crkvi 
sv. Leonarda. 
Vezano uz dane općine načelnik napominje da će glavnina događaja biti u periodu 19-21. 
lipnja.  Općina Goričan biti će domačin u okviru projekta Europa za građane. U petak, 
19.lipnja očekuje se dolazak partnera iz Srbije, Slovenije, Mađarske i LAG Mura Drava. 
U to vrijeme bude i godišnjica crkvenog zbora povodom čega će biti održan koncert u župnoj 
crkvi,  kao i obljetnica HKUD-a Goričan. Detalji programa još se razrađuju. 
Šavora Franjo postavlja pitanje u vezi sanacije i navoza poljskih puteva. Napominje da je 
održan sastanak komisije za komunalna pitanja  i odbora za poljoprivredu te da je utvrđeno da 
postojeći ugovaratelj ne posjeduje gredelj pa stoga predlaže da se raspiše novi natječaj. 
Pročelnica napominje da je trenutni ugovaratelj u svojoj  ponudi naveo rad gredeljom. 
Načelnik navodi da s obzirom da su bili uskršnji blagdani nije se radilo na sanaciji poljskih 
puteva ali će ona započeti  kroz tjedan dana. 
Zlatko Varošanec postavlja pitanje vezano uz postavljanje prometne signalizacije kod škole. 
Načelnik napominje da se vode pregovori sa ŽUC-om da oni to financiraju s obzirom da se 
radi o županijskoj cesti, međutim pregovori baš neidu  glatko. 
Predsjednik vijeća predlaže da se i kod vrtića postavi prometna signalizacija. 
Vezano uz cestu Goričan – Donji Kraljevec ona bi prebala biti asfaltirana do 1. svibnja. 
Načelnik napominje da će se ići u proširenje mosta prema graničnom prijelazu. 
Zlatko Varošanec postavlja pitanje u kojoj fazi je nastavak radova  na gradnji sportske 
dvorane. 
Načelnik napominje da je sa Međimurskom županijom dogovoreno da oni financiraju 
izgradnju betonske ploče kojom će se prva faza radova privesti kraju. 
Ističe da je sa županom bio na sastanku kod ministra Molnara vezano na nastavak radova na 
sportskoj dvorani ali da nema nikakvih drugih informacija osim da je potrebno projekt 
kandidirati na natječaje u okviru ruralnog fonda. 
 
 

Točka 3. 
Donošenje odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje  

komunalne djelatnosti održavanja javnih površina 
 

Pročelnica je viječnike izvjestila da je proveden  natječaj temeljem Odluke o povjeravanju 
obavljanja komunalnih poslova na temelju pisanog ugovora. Prikupljene su tri ponude i to od 
tvrtki Ambijenti d.o.o. Čakovec, GKP Pre-Kom Prelog i Rasadnik Iva iz Štefanca. 



Najpovoljnija ponuda bila je ponuda tvrtke Ambijenti d.o.o.  Čakovec u iznosu od 182.557,18 
kn bez PDV. 
Ponuditelj GKP PRE-KOM dostavio je u ponudi obrazac bon 2 stariji od 30 dana, a ponuditelj 
Rasadnik Iva potvrdu Porezne uprave na kojoj je navedeno dugovanje. S bzirom da su 
navedeni ponuditelji bili skuplji u cijeni  ponude im nisu odbijene kao neprihvatljive. 
Viječnici su jednoglasno donijeli odluku o odabiru tvrtke Ambijenti d.o.o. iz Čakovca za 
obavljanje radova na održavanju javnih površina.  
Temeljem odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova ugovor će se sklopiti na rok 
od četiri godine. 
 

 
Točka 4. 

Izvještaj o radu DVD Goričan za period 01.01. do 31.12.2014.g. 
 

Na izvještaj o radu DVD Goričan viječnici nisu imali nikakve primjedbe te je on jednoglasno 
usvojen. 
 

Točka 5. 
Donošenje odluke o komunalnom redu općine Goričan 

 
Načelnik napominje da je  odluka o komunalnom redu  najvažniji dokument  u području 
komunalne problematike. Ističe da je prijedlog odluke poslan  odboru za poljoprivredu i 
komisiji za komunalna pitanja koji  su mogli iznijeti svoje prijedloge izmjena. 
Glavnina prijedloga za izmjenu  je  prihvaćena. Vijećnicima su izmjene dostavljene na 
sjednici . 
Načelnik poziva viječnike da ukoliko imaju kakvu primjedbu na odluku  ili prijedlog za 
izmjenu nek ga iznse pa če se o njemu raspravljati. 
Šavora Franjo ima primjedbu na članak 34 stavak 3 da se ljudima koji imaju cisterne omogući 
da  sami odvoze fekalne vode. 
Načelnik istiće da bi to bilo protuzakonito. Općina je pokrenula postupak oko raspisivanja 
natječaja  za koncesiju i samo odabrani koncesionar moći će na pročistač odvoziti fekalne 
vode. 
Zlatko Varošenec istiće da  će to poskupjeti odvoz za cca 100,00 kn. 
Postavlja pitanje da li je komunalni redar ovlašten naplaćivati kazne za prekršaj. 
Pročelnica odgovara da je temeljem odluke o komunalnom redu i propisano da komunalni 
redar naplaćuje kazne. 
Šavora Franjo ima primjedbu na članak 27 odluke te smatra da je rok od 24 sata u kojem ljudi 
moraju maknuti stvari sa javne površine prekratak. 
Načelnik odgovara ukoliko bude postojala potreba da se stvari zadrže dulje od 24 sata moći će 
se u dogovoru sa komunalnim redarom općine taj rok produžiti za još 24 sata. 
Vijećnici su jednoglasno donijeli odluku o komunalnom redu s prijedlogom izmjena. 
 

Točka 6. 
Ostala pitanja, informacije i prijedlozi  

 
Predsjednik vijeća napominje da je do 15.04.2015.godine otvoren natječaj za prijavu 
kandidata u Savjet mladih općine Goričan pa ako stranke žele mogu predložiti kandidate. 
Predsjednik vijeća napominje da je pročelnica Jasna Štampar-Ivanović uputila  zamolbu za 
financiranje izobrazbe djelatnika Jedinstvenog upravnog odjela u specijalističkim programima  
koji spadaju u uže područje djelovanja općine što je između ostalog navedeno u članku 83. 



Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi te propisano 
novom Strategijom razvoja javne uprave koju donosi Ministarstvo uprave. 
Navodi da je upisala specijalistički studij  javne uprave u Osijeku. Studij traje dvije godine i 
njegova cijena iznosi 22.000,00 kn.  Određeni iznos financijskih sredstava ( 3.000,00 kn ) 
samostalno je uplatila. 
Šavora Franjo navodi da bi se dio sredstava trebao samostalno financirati. 
Zamjenik načelnika Ivan Blažek navodi da općina Goričan ima u proračunu predviđeno svake 
godine sredstva za edukaciju a pročelnica će se usavršiti u svom poslu. 
Pročelnica napominje da će se međusobna prava i obveze regulirati ugovorom. 
Vijećnici su sa 9 glasova ZA, 1 protiv i 2 suzdražana donijeli odluku o stopostotnom  
financiranju programa izobrazbe za djelatnike JUO općine Goričan u uskim područjima koja 
su vezana uz rad općine. 
Gudlin Leonard predlaže da se i komunalni redar uputi na usavršavanje  za poljoprivrednog 
redara. Predlaže da se komunalni redar raspita u općini Donji Kraljevec jer oni su to pitanje 
riješili. 
Sjednica je završila u 19.50 sati. 
 
 
Zapisničar: 
Jasna Štampar-Ivanović 
 

 
 

 
 

 


