
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA GORIČAN 
OPĆINSKO VIJEĆE GORIČAN 
 
 
     ZAPISNIK 

   SA 9.SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA 

 
Sjednica je održana 10.02.2010.godine u vjećnici općine Goričan na poziv predsjednika 
općinskog vijeća Stjepana Blagus. 
 
Prisutni vijećnici:  
Blagus Stjepan, Sokač Vlado, Ivanović Stanko, Kovač Nevenka, Varošanec Mladen, Ribić 
Tatjana, Marđetko Ivan,Čerepinko Mario, Belec Damir, Horvat Ivan, Kovač Dragutin, Gotal 
Goran i Špoljarić Silvana. 
Sjednici su bili nazočni: 
Načelnik općine Goričan Mario Moharić, zamjenik načelnika Stjepan Ribarić, pročelnica 
Upravnog odjela Jasna Štampar Ivanović,te mještani općine Goričan, kao i predstavnik 
medija. 
Prije samog prihvaćanja dnevnog reda, vijećnik Marđetko Ivan imao je dopunu dnevnog reda 
sa točkom : Revizija Ugovora sklopljena sa poduzećem Surival Zero d.o.o. iz 

D.Kraljevca, za koji je zaključak donijet na 5. sjednici općinskog vijeća od 16.10.2009.g 

nakon prihvaćene dopune dnevnog reda predsjednik vijeća isti daje na glasovanje i 

glasi: 

 

                    DNEVNI RED 
1. Usvajanje zapisnika sa 8.sjednice općinskog vijeća 
2. Aktualni sat 
3. Rasprava oko primjedbi vezanih za prijedlog izmjena programa raspolaganja državnim   
    poljoprivrednim zemljištem na području općine Goričan. 
4. Donošenje odluke o osnivanju Savjeta mladih općine Goričan 
5. Usvajanje Analize stanja sustava zaštite i spašavanja u 2009.g.na prijedlog Stožera 

zaštite i spašavanja općine Goričan. 
6. Prijedlog Stožera zaštite i spašavanja za donošenje smjernica za organizaciju i razvoj  
    sustava zaštite i spašavanja na području općine Goričan za 2010.godinu. 
7. Informacije vezane uz izgradnju kanalizacijekse mreže u Goričanu s osvrtom na  
    financiranje istog. 
8. Izvještaj o radu OKP Gorinka d.o.o. Goričan 
 -Izvješće Državnog ureda za reviziju- područni ured Čakovec o obavljenom uvidu u  

financijske izvještaje i poslovanje OKP Gorinka d.o.o. Goričan za 2008.godinu. 
9. Revizija Ugovora sklopljena sa poduzećem Surival Zero d.o.o. iz D.Kraljevca 
10. Ostala pitanja informacije i prijedlozi. 
 
            

Točka 7. 

  Informacije vezane uz izgradnju kanalizacijske mreže u Goričanu s  

                     osvrtom na financiranje istog 
 
Zbog promjene u redosljedu točki dnevnog reda, točka 7. stavljena je prije točke 3.dnevnog 
reda, pa će se  tako voditi i rasprava. 



Načelnik po pitanju kanalizacije napominje da je dobivena građevinska dozvola već ranije, a 
čiji je rok važenja istekao i da sada treba ići u nove projekte, a koja investicija stoji oko 
36.000.000.00 kn.Za sada se čeka prilika preko fondova EU kada ćemo se moći uključiti u taj 
program. 
Pročelnica napominje da je već učestvovala na seminarima vezanim uz projekte na kojima se 
istiće da ne spadamo u regiju iz koje bi se mogla dobiti sredstva od EU. Važno je napomenuti 
da ukoliko se ide u bilo kakav projekat da općina mora raspolagati vlastitim sredstvima u 
Proračunu, jer se sredstva ukoliko se dobiju vraćaju tek slijdeće godine kada se dobiva 85% 
od cjelokupnog iznosa sredstava predviđenih za investiciju. 
Sokač Vlado zahvaljuje se pročelnici na saznanjima koje  je iznjela vezano uz projekte i 
sredstva za fondove iz EU, te napominje da je vrijeme da se počinje o tome što više 
razgovarati i pratiti sve programe iz Europskih fonodova. 
 
    
 

       

  Donošenje Odluke o osnivanju Savjeta mladih općine Goričan 

 
Blagus Stjepan pojašnjava da Zakon nalaže da se ta Odluka donese kako bi se moglo pristupiti 
raspisivanju natječaja. 
Odluka je prihvaćena jednoglasno. 
 
      
 
 Usvajanje Analize stanja sustava zaštite i spašavanja u 2009.g na prijedlog  

Stožera zaštite i spašavanja općine Goričan 

 
Odluka o usvajanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja u 2009.godini donijeta je sa 12 
glasova ZA i jednim suzdržanim glasom. 
 
       
 

 Prijedlog Stožera zaštite i spašavanja za donošenje smjernica za organizaciju i  

razvoj sustava zaštite i spašavanja na području općine Goričan za 2010.godinu. 

 
 Odluka je donijeta jednoglasno. 
 
        
 
      
 


