
Općina Goričan 

Općinsko vijeće općine Goričan 

 

IZVOD IZ ZAPISNIKA SA 23. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA 

Sjednica je održana 19.10.2016.godine u prostorijama općine Goričan na poziv predsjednika 

Općinskog vijeća Andreja Blagusa. 

Prisutni viječnici: Andrej Blagus, Danijel Dominik, Leonard Gudlin, Bojan Dominić, Nevenka Kovač, 

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

Varošanec. 

Odsutni viječnik: Damir Far. 

Sjednici su nazočili načelnik Mario Moharić, zamjenik načelnika Ivan Blažek i pročelnica JUO koja je 

vodila zapisnik sa sjednice. 

Predloženi dnevni red: 

1. Usvajanje zapisnika sa  22. sjednice 

2. Aktualni sat 

3. Donošenje odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele nekretnina u vlasništvu općine 

Goričan na korištenje organizacijama civilnog društva radi provođenja programa i projekata 

od interesa za opće dobro 

4. Donošenje odluke o dodjeli poslovnog prostora u vlasništvu općine Goričan na privremeno 

korištenje  

5. Donošenje odluke o ukidanju statusa javnog  dobra  u općoj uporabi na čest.br.5049/640/2  

6. Donošenje odluke o izdavanju tabularne isprave temeljem zamolbe Mije Smolca i Marije 

Merlić 

7. Ostala pitanja, informacije i prijedlozi 

Predloženi dnevni red usvojen je sa 10 glasova ZA i 2 suzdržana. 

 

Točka 1. 

Usvajanje zapisnika sa 22. sjednice 

Stjepan Sinković ima primjedbu na točku 5. ostala pitanja na dio koji se odnosi na dodjelu sredstava 

udrugama. Postavlja pitanje da li je načelnik samovoljno promijenio prijedlog Povjerenstva za udruge 

o visini dodijeljenih sredstava te traži da se to uvrsti u zapisnik. 

Zapisnik je usvojen sa 11 glasova ZA i 1 suzdržani. 

 

 



Točka 2. 

Aktualni sat 

Načelnik napominje da će se  ovih dana na županiji održati sastanak u vezi početka izgradnje sportske 

dvorane. 

Dana 26.10.2016.godine biti će prezentacija monografije NK Trnava Goričan. 

Načelnik istiće da je Osnovna škola Goričan zatražila povećanje cijene školske kuhinje. To je odobreno 

ali na način da općina Goričan do iznosa od 2.000,00 kuna uzima domaće proizvode kao svježe 

mlijeko i mliječne proizvode, jabuke, med, buternat tikvice i slično od domaćih proizvođača. 

Varošanec Zlatko postavlja pitanje da li postoji mogućnost da općina Goričan preko javnih radova 

zaposli žensku osobu kao pomoć u školskoj kuhinji. 

Načelnik odgovara da će se ispitati takva mogućnost preko HZZZ-a. 

Napominje da je provedeni postupak bagatelne nabave radova na usporivačima prometa u 

Prvomajskoj i Školskoj ulici te dopuna prometne signalizacije. Odabrana je ponuda ponuditelja Pavlic 

asfalt beton iz Goričana u ukupnoj vrijednosti 92.262,00 kuna. Dogovoreno je sa Županijskom 

upravom za ceste da će oni sufinancirati 70 % radova a ostatak općina Goričan. S obzirom da ŽUC ove 

godine nema više na raspolaganju slobodnih novčanih sredstava, radovi će se izvoditi u 2.ili 3. 

mjesecu iduće godine kad to budu vremenske prilike dopuštale. 

Načelnik navodi da su započeli radovi na obnovi doma kulture čija će vrijednost iznositi cca 

300.000,00 kuna od čega su 150.000,00 kuna sredstva koja su dobivena od Ministarstva kulture za tu 

namjenu. 

Stjepan Sinković postavlja pitanje da li se što poduzima u vezi oštečenja asfalta u Vrtnoj ulici; s 

obzirom da se radi nasip dnevno tim putem prolaze kamioni koji su vrlo vjerojatno pretovareni  i 

oštečuju asfalt. 

Leonard Gudlin napominje da se radi o cesti koja je u nadležnosti ŽUC-a ali da treba svakako pisati 

dopis da se postavi znak ograničenja prometa kamionima iznad određene tonaže. 

Leonard Gudlin postavlja pitanje u vezi nastavka izgradnje ceste na dionici Goričan – Kotoriba da li je 

ove godine u planu. 

Načelnik odgovara da se ove godine ne planira ništa raditi po tom pitanju, da je to u nadležnosti 

Županijske uprave za ceste, a za pretovarenost kamiona odgovara gosp. Sinkoviću da će općina 

napraviti prijavu prema inspekciji. 

Gudlin Leonard u vezi mosta u Prvomajskoj i Školskoj ulici predlaže da se on makne te da se za taj dio 

proširi cesta. 

Načelnik napominje da će se iza Nove godine započeti radovi na proširenju most(Dvoršćekov) prema 

granici, a što je dogovoreno saŽupanijskom upravom za ceste i Hrvatskim vodama u čijoj je to 

nadležnosti. 



Zlatko Varošanec postavlja pitanje u vezi zbrinjavanja psa lutalica; napominje kako se psi zadržavaju u 

okolici škole te se djeca plaše da ih ne ugrizu. 

Načelnik napominje da trenutno je to problem u cijeloj Međimurskoj županiji stoga što je čakovečki 

azil zatvoren. Radi informacije samo da znate da zbrinjavanje jednog psa općinu Goričan košta cca 

1.000,00 kuna i to samo smještaj u azil te dodatno veterinarske usluge  te hrana tako da troškovi 

dosežu i do 1.300,00 kn po psu. Napominje da će komunalni redar nazvati u Varaždin u azil te pitati 

da li tamo ima slobodnog mjesta za smještaj pasa. 

Šavora Franjo postavlja pitanje u vezi postavljanja  rasvjetnih tijela  u ulici Zrinskih i Antuna 

Mihanovića. 

Načelnik napominje da je općina Goričan pripremila i poslala na Fond za zaštitu okoliša i energetsku 

učinkovitost projekt modernizacije i rekonstrukcije javne rasvjete međutim projekt za sada tamo stoji 

dok ne budu otvoreni novi natječaji, i da će to sigurno biti riješeno u sklopu djelomične rekonstrukcije 

led rasvjetom koja kreće nakon usvajanja novog proračuna. 

Varošanec Zlatko apelira da se poduzmu određene mjere s ciljem poboljšanja natalitetne politike. 

Činjenica je da je svake godine sve manje djece u školskim klupama. 

Načelnik napominje da se natalitetna politika provodi na državnom nivou a općina pomaže mladim 

obiteljima koliko je to u njenoj mogućnosti. 

Šavora Franjo postavlja pitanje da li će i kad biti podijeljene naknade za novorođenu djecu. 

Načelnik napominje da će biti podijeljene uoći božičnih blagdana. 

 

Točka 3. 

Donošenje odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele nekretnina u vlasništvu općine 

Goričan na korištenje organizacijama civilnog društva radi provođenja programa i projekata od 

interesa za opće dobro 

Pročelnica napominje da je tijekom 2015.godine provedena revizija raspolaganja nekretninama u 

vlasništvu općina i gradova. Revizija je obuhvaćala cijelu Republiku Hrvatsku. Temeljem provedenog  

pregleda dobivene su preporuke oko usklađenja općih akata sa novim zakonskim propisima. 

Između ostalog bilo je potrebno donijeti ovakvu odluku te odrediti način i uvjete pod kojima će 

organizacije civilnog društva moći koristiti prostore koji su u vlasništvu jedinica lokalne i područne ( 

regionalne ) samouprave. 

Šavora Franjo predlaže da se iz prijedloga odluke makne odredba da prethodno korištenje prostora 

nosi 3 boda. Smatra da to udruge dovodi u neravnopravni položaj. 

Stjepan Sinković ima primjedbu na kriterij ostvarena financijska sredstva za programe i projekte u 

prethodnoj godini  i to točku koja se odnosi na članarine udruga te predlaže da se uvedu negativni 

bodovi za one udruge koje uopće ne skupljaju članarinu. Predlaže da se stavi u omjer broj članova 

udruge sa visinom prikupljenih sredstava od članarine. 



Bojan Dominić napominje kako  sve udruge koje imaju potrebu koristiti prostor u vlasništvu općine taj 

prostor  i koriste tako da misli da neće biti nikakvih problema kad natječaj bude objavljen. 

Načelnik istiće da jedino Cehovsko društvo nema prostora ali da će i oni vjerojatno dobiti prostor a to 

moramo vidjeti i u razgovoru sa župnikom. 

Prijedlog odluke usvojen je sa 10 glasova ZA i 2 suzdržana. 

Točka 4. 

Donošenje odluke o dodjeli poslovnog prostora u vlasništvu općine Goričan na privremeno 

korištenje 

Načelnik napominje da je odlukom potrebno regulirati način privremenog korištenja prostora u 

vlasništvu općine Goričan. 

Stjepan Sinković predlaže da političke stranke plaćaju 10,00 kuna po jednom korištenju prostora za 

sastanke, a za skupštine da se plaća 50,00 kuna. 

Načelnik istiće kako stranke imaju dovoljno financijskih sredstava na državnoj razini otkud se to plaća 

i da je to za njih mali iznosa te da ga mogu bez problema plaćati. 

Varošanec Zlatko pita kako je to riješeno u drugim općinama. 

Pročelnica napominje da je npr. u općini Dekanovec naknada za korištenje prostora za političke 

stranke po jednom sastanku iznosi 200,00 kuna. 

Viječnici su sa 11 glaosva ZA i 1 protiv prihvatili prijedlog odluke o dodjeli poslovnog prostora u 

vlasništvu općine Goričan na privremeno korištenje uz dopunu u članku 3. na način da se za 

korištenje prostora „ sala“ u Domu kulture naplaćuje naknada od 50,00 kuna za održavanje skupština 

udruga i političkih stranaka (jednom godišnje) te mjesečni treninzi udruga sa područja općine Goričan 

(Mažoretkinje,  Stolno teniski klub Goričan i KUD Goričan). 

 

Točka 5. 

Donošenje odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na čest.br.5049/640/2 

Pročelnica napominje da se radi o čestici koja je prodana Damiru Gotal iz ulice Zrinskih. Da bi novi 

vlasnik mogao nekretninu uknjižiti na svoje ime potrebno je donijeti odluku o ukidanju statusa javnog 

dobra u općoj uporabi. Odluka je jednoglasno donesena. 

 

Točka 6. 

Donošenje odluke o izdavanju tabularne isprave temeljem zamolbe Mije Smolca i Marije Merlić 

Načelnik istiće kako je u Jedinstveni upravni odjel zaprimljena zamolba Mije Smolca i Marije Merlić da 

im se izda tabularna isprava kojom bi se zemljište na kojem se nalazi stambena zgrada te pomoćne 



nekretninekoje oni koriste te susjedno zemljište na kojem imaju septičke jame te vočnjak i vrt prenjeli 

u njihovo vlasništvo s obzirom da se radi o opće narodnoj imovini. 

Načelnik napominje da se osobno interesirao kod sudskog vještaka Matoteka oko navedenog 

predmeta te istiće kako se  prema odredbama zakona tabularnom ispravom  zemljište na kojoj se 

nalazi nekretnina  prenosi na novog vlasnika. 

Upućen je prijedlog Općinskom vijeću da se zemljište na kojem se nalazi stambena zgrada i pomoćne 

zgrade prenese u njihovo vlasništvo a susjedna čestica ostaje u vlasništvu općine Goričan. 

Stjepan Sinković napominje da je upitno dali se njima može izdati tabularna isprava te predlaže da im 

se navedene čestice dodijele besplatno ili nek im se ponudi da otkupe  čestice. 

Viječnici nisu prihvatili prijedlog odluke, glasovanje 5 ZA i 7 Suzdržani. 

 

                                                                                                               Predsjednik Općinskog vijeća 

      Andrej Blagus 

 

 

 

 

 

 


