
OPĆINA GORIČAN 

OPĆINSKO VIJEĆE GORIČAN 

 ZAPISNIK  SA 16. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA 

Sjednica je održana 05.11.2015.godine u prostorijama općine Goričan na poziv predsjednika 

Općinskog vijeća  Andreja Blagusa. 

Sjednici je bilo prisutno sedam vijećnika i to: Andrej Blagus, Dominić Bojan, Tatjana Ribić, Nevenka 

Kovač,  Zvonko Krznar, Leonard Gudlin  i Ivica Mlinarić. 

Odsutni vijećnici: Zlatko Varošanec, Stjepan Sinković, Danijel Dominik, Franjo Šavora, Marino Mesarić 

i Damir Far. 

Sjednici su bili nazočni načelnik Mario Moharić, zamjenik načelnika Ivan Blažek, direktor GKP PRE-

KOM d.o.o. Prelog Siniša Radiković, predsjednik Savjeta mladih Petar Baksa,  član Savjeta  mladih Ivan 

Katić, te pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela koja je ujedno vodila zapisnik sa sjednice. 

Predloženi dnevni red: 

1. Usvajanje zapisnika sa 15.sjednice Općinskog vijeća 

2. Aktualni sat 

3. Donošenje odluke o usvajanju Plana gospodarenja otpadom za područje općine Goričan za 

razdoblje 2016 do 2021.godine 

4. Donošenje odluke o pristupanju međunarodnoj strategiji „ Zero waste 2020“ 

5. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

općine Goričan temeljem prijedloga Odbora za poljoprivredu općine Goričan 

6. Donošenje odluke o pokretanju postupka javne nabave za nabavu dugoročnog kredita za 

financiranje izgradnje sportske dvorane 

7. Donošenje odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području općine Goričan temeljem novog 

Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti 

8. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama odluke o potvrđivanju poduzetničkih zona na 

području općine Goričan 

9. Donošenje odluke o stavljanju van snage odluke o imenovanju, te odluke o izmjenama i 

dopunama Odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja općine Goričan 

10. Donošenje Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za 2016.godinu 

11. Ostala pitanja, informacije i prijedlozi 

Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno. 

 

Točka 1. 

Usvajanje zapisnika sa 15.sjednice Općinskog vijeća 

Zapisnik je jednoglasno prihvaćen. 

 



Točka 2. 

Aktualni sat 

Na početku aktualnog sata načelnik je napomenuo da sjednici nije prisutan nitko od oporbenih 

vječnika. 

Od aktualnosti koje su bile od posljednje sjednice Općinskog vijeća izdvojena je vježba obrane od 

poplava na Črnom mostu. Načelnik napominje da je vježba bila iznimno uspješna. Općina Goričan je 

od Ministarstva gospodarstva; Ravnateljstva za robne zalihe dobila  čamac za spašavanje sa 

kompletnom opremom, vrijedan 115.000,00 kuna, te stroj za punjenje vreća pijeskom vrijednosti 

100.000,00 kuna.   

U posjetu općini Goričan bio je direktor Hrvatskih voda gosp. Plišić koji je izvidio situaciju vezano uz 

nasip na rijekama Muri i Trnavi. Nasipi se saniraju; vrijednost radova procjenjena je na 4,7 milijuna 

kuna. 

Načelnik napominje da će ovih dana biti početak druge faze radova na sportskoj dvorani u Goričanu. 

Vrijednost će biti cca 480.000,00 kuna od čega će općina Goričan financirati 100.000,00 kuna. 

Od slijedeće godine ide treća faza radova koja će ujedno biti i posljednja. Općina Goričan će se 

kreditno zadužiti kako bi se dvorana završila. Međimurska županija spremna je financirati 60 % 

mjesečnog anuiteta što je potvrđeno pismom namjere koje je vječnicima dostavljeno na samoj 

sjednici. 

Načelnik napominje da je u centru Goričana otvoren novi dučan METSS-a te je uređen novi park. 

Krenuti će radovi na postavljanju LED rasvjete po naselju; vrijednost radova je cca 630.000,00 kuna 

od čega će Fond financirati 40 % a ostatak općina Goričan. 

Započeti će radovi na trafostanici u Gospodarskoj zoni ; njihova ukupna vrijednost je cca 

1.700.000,00 kuna.  Potrebno je izmjestiti dalekovod; a općina će financirati 400.000,00 kuna 

sredstvima koja su dobivena od Ministarstva gospodarstva. 

Načelnik napominje da će se postavljanjem nove optičke mreže znatno poboljšati  internetska usluga, 

telefonija te druge usluge vezane uz optiku. Razmišlja se da se svakom domačinstvu omogući 

priključak.  

Predsjednik vijeća napominje da se bliži kraj godine i općina mora iskoristiti sve novce koji su joj na 

raspolaganju. 

Predsjednik vijeća postavlja pitanje u vezi prometne signalizacije kod škole dali će se ona postaviti i sa 

druge strane. Načelnik napominje da tu radovi nisu završeni, ali svjetlosna signalizacija bi bila samo s 

jedne strane  a s druge strane postaviti će se usporivači prometa. 

 

 

 



Točka 3. 

Donošenje odluke o usvajanju Plana gospodarenja otpadom za područje općine Goričan za 

razdoblje 2016 – 2021.godine 

Izlaganje po točki imao je direktor GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog  Siniša Radiković. 

Napominje da dosadašnji Plan gospodarenja otpadom općine Goričan važi do početka  slijedeće 

godine. Na razini države još nije donesen novi Plan tako da ovaj naš ne može dobiti potrebnu 

suglasnost  od Upravnog odjela za zaštitu okoliša Međimurske županije. 

Direktor Radiković napominje da je ovih dana bilo otvorenje nove sortirnice otpada; projekt je 

vrijedan 3,7 milijuna kuna . Trenutno u jednoj smjeni radi 15 osoba; ima zaposlenih i iz općine 

Goričan. Vezano uz kompostanu napominje da građani Preloga nemaju nikakve pritužbe na rad; 

kompostana je građena po ekološkim standardima; nema nikakvog mirisa. 

Odluka o usvajanju Plana gospodarenja otpadom donesena je sa 7 glasova ZA. 

 

Točka 4. 

Donošenje odluke o pristupanju međunarodnoj strategiji Zero waste 2020 

Izlaganje po točki imao je Siniša Radiković. Napominje da odluka financijski ne obavezuje općinu 

Goričan već povećava marketinški dojam osvještenosti u vezi odlaganja smeća. 

Odluka je donesena sa 7 glasova ZA. 

 

Točka 5. 

Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu općine 

Goričan temeljem prijedloga odbora za poljoprivredu 

Načelnik napominje da je odbor za poljoprivredu definirao kriterije po kojima će se raspisati natječaj. 

Dominić Bojan, kao član Odbora napominje da je u prijedlogu teksta natječaja greška u točki 5. gdje je 

bilo dogovoreno da se na natječaj mogu javiti oni koji na svom OPG-u imaju minimalno jednog 

zaposlenog djelatnika; što znači da osoba koja se javlja na natječaj ne mora biti zaposlenik svog OPG. 

Načelnik napominje da se radi odijelu  zemljištu koje je općina Goričan dobila ugovorom o darovanju 

od RH te da se ono stavlja u uporabu putem zakupa do trenutka dok se ne javi zainteresirana osoba 

koja bi zemljište kupila u svrhu pokretanja poduzetničke djelatnosti. 

Vijećnici su sa 7 glasova ZA donijeli odluku o raspisivanju natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta 

u vlasništvu općine Goričan uz izmjenu točke 5 na način kako je gore navedeno. 

 

 



Točka 6. 

Donošenje odluke o pokretanju postupka javne nabave za nabavu dugoročnog kredita 

za financiranje sportske dvorane 

Načelnik napominje da uskoro počinje druga faza radova na izgradnji  sportske  dvorane ukupne 

vrijednosti 480.000,00 kuna od čega bi općina financirala 100.000,00 kuna. 

Treća faza radova iznosila bi 5.000.000,00 kuna. Kompletna procedura oko javne nabave i dobivanja 

suglasnosti Vlade RH na zaduživanje trebala bi biti gotova do ljeta slijedeće godine. 

U kreditnom izračunu naveden je mjesečni anuitet od 37.000,00 kuna; uz kamatnu stopu od 4 %. 

Općina Goričan bi prema tom izračunu plaćala 15.000,00 kuna. 

Vijećnici su sa 7 glasova ZA donijeli odluku o pokretanju postupka javne nabave za nabavu 

dugoročnog kredita za financiranje sportske dvorane. 

Točka 7. 

Donošenje odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području općine Goričan temeljem novog Zakona 

o ugostiteljskoj djelatnosti 

Načelnik napominje da se ovdje radi o usklađenju naše odluke sa novim Zakonom o ugostiteljskoj 

djelatnosti. 

U prijedlogu odluke o članku 6. Stavku 1. Gdje se navode lokacije na kojima se mogu pružati 

ugostiteljske usluge dodaje se još i  Trnavska ulica – prostor oko Dvorščakovog mosta.  

Sa navedenom izmjenom odluka je donesena sa 7 glasova. 

Točka 8. 

Donošenje odluke o potvrđivanju poduzetničkih zona na području općine Goričan 

Pročelnica je viječnike izvjestila da se ova odluka odnosi na dopunu odluke o potvrđivanju 

poduzetničkih zona na području općine Goričan koja je donesena na jednoj od prošlih sjednica vijeća. 

Odluka je dostavljena Ministarstvu poduzetništva te je nakon pregleda stanja katastra uočeno 

nekoliko izmjena koje se odnose na površine čestica. 

U odluci je dodan novi članak koji se odnosi na Gospodarsku zonu u ulici Vinka Žganca pod nazivom „ 

KRČEC“. 

Odluka o izmjenama i dopunama odluke o potvrđivanju poduzetničkih zona na području općine 

Goričan donesena je sa 7 glasova ZA. 

 

 

 



Točka 9. 

Donošenje odluke o stavljanju van snage odluke o imenovanju, te odluke o izmjenama i dopunama 

Odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja općine Goričan 

Radi se o usklađenju ovih odluka sa novim Zakonom o sustavu civilne zaštite. Prema novom Zakonu 

načelnik donosi odluku o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja.  Načelnik napominje da je već 

pokrenuta procedura imenovanja novih članova. 

Odluka je donesena sa 7 glasova ZA. 

Točka 10. 

Donošenje Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za 2016.godinu 

Načelnik napominje da je Plan izrađivan u suradnji sa DVD Goričan. To je zakonska obaveza koja se 

mora svake godine izvršiti. 

Plan je prihvaćen sa 7 glasova ZA. 

Točka 11. 

Ostala pitanja, informacije i prijedlozi 

Kovač Nevenka postavlja pitanje u vezi osvjetljenja parkinga kod grobne kuće.  Načelnik napominje 

da je projekt modernizacije javne rasvjete koji uključuje i rasvjetu kod grobne kuće prijavljen na Fond. 

Postupak je u tijeku;  potrebno je ispraviti neke tehničke stvari da bi se donijela odluka o dodjeli 

sredstava. 

Krznar Zvonko navodi da je potrebno ispred grobne kuće postaviti nadstrešnicu; te predlaže da se ta 

investicija uvrsti u proračun za slijedeću godinu. 

Predsjednik vijeća poziva vijećnike da daju prijedloge proračuna za slijedeću godinu. 

U vezi kanalizacije u Goričanu načelnik napominje da radovi još neće krenuti; općina će biti 

priključena na pročistač u Donjem Kraljevcu. U tijeku je izmjena projektne dokumentacije koja će 

potrajati i cijelu slijedeću godinu a početak radova predviđa se za 2017.godinu. 

Stjepan Ribarić postavlja pitanje kako će se financirati  kanalizacija. Načelnik napominje da će najveći 

dio sredstava biti iz Europske unije, dio će financirati Međimurske vode a priključci za mještane će 

vjerojatno biti besplatni. 

Sjednica je završila u 20.10 sati. 

Zapisničar:                                                                                                 Predsjednik Općinskog vijeća 

Jasna Štampar-Ivanović    Andrej Blagus 

 


