
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA GORIČAN 

OPĆINSKO VIJEĆE GORIČAN 

ZAPISNIK SA 6. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA 

Sjednica je održana 28.09.2012.g. na poziv predsjednika Općinskog vijeća u prostorijama općine 

Goričan. 

Prisutni vijećnici: Robert Katanec, Tatjana Ribić, Nevenka Kovač, Dragutin Kovač, Zvonko Krznar, 

Šavora Franjo i Ivanović Stanko. 

Odsutni vijećnici: Dominić Bojan, Blagus Andrej, Sinković Stjepan, Far Damir,  Horvat Ivan, Varošanec 

Zlatko. 

Na sjednici su bili nazočni načelnik Mario Moharić, zamjenik načelnika Stjepan Ribarić, mještani, 

predstavnici medija, te pročelnica JUO Jasna Štampar-Ivanović koja je ujedno i vodila zapisnik sa 

sjednice. 

Predloženi dnevni red: 

1. Usvajanje zapisnika sa 5. Sjednice 

2. Aktualni sat 

3. Donošenje odluke o komunalnom doprinosu općine Goričan 

4. Donošenje odluke o II. izmjenama i dopunama plana proračuna za 2012.G. 

5. Donošenje odluke o osnivanju  Knjižnice i čitaonice Goričan 

6. Izvještaj o radu načelnika za razdoblje 01.01.-30.06.2012.g. 

7. Izvješće o gospodarenju otpadom na području općine Goričan za 2011.g. 

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

općine Goričan  

9. Ostala pitanja, informacije i prijedlozi 

Dnevni red je jednoglasno usvojen. 

Točka 1.  

Usvajanje zapisnika sa 5. Sjednice 

Zapisnik je  usvojen  uz primjedbu da viječnicima nisu dostavljena izvješća o provedenoj javnoj 

raspravi  vezano uz izmjene i dopune Prostornog plana uređenja općine. Izvješća će biti vijećnicima 

naknadno dostavljena. 

 



Točka 2. 

Aktualni sat 

Načelnik je vijećnike ukratko izvjestio o događanjima od protekle sjednice Općinskog vijeća. 

U vezi pješačko biciklističke staze od Goričana prema D. Kraljevcu načelnik ističe da je projektna 

dokumentacija pri kraju . Staza će biti zelenim pojasom odvojena od ceste, radovi će se izvesti do 

kraja ove godine, a u slučaju lošeg vremena do proljeća slijedeće godine. U plan ŽUC-a za 2013.g. ući 

će proširenje mosta prema Hodošanu. 

Od listopada mjeseca uvodi se besplatna prehrana za učenike Osnovne škole Goričan.  

Načelnik istiće da je ovih dana  u  Mađarskoj  održana konferencija projekta „ Industrijski park“. 

Projekt se uspješno provodi i ide svojim tokom. 

U vezi državnog poljoprivrednog zemljišta koje će se prebaciti na općinu Goričan načelnik istiće da je 

6 ministarstava dalo potrebnu suglasnost te će se postupak prijenosa na općinu Goričan završiti u 

periodu od dva mjeseca. 

Točka 3. 

Donošenje odluke o komunalnom doprinosu 

( predlagatelja načelnik Mario Moharić ) 

Prema novoj odluci o komunalnom doprinosu visina komunalnog doprinosa za stambeni prostor 

povećati će se za 10,00 kn / m3. Za poslovne prostore u naselju ostaje nepromijenjena i iznosi 30,00 

kn/m3. Uvodi se komunalni doprinos za industrijske zone na području općine, te poljoprivredne 

farme i skladišta, te objekte na graničnom prijelazu Goričan. Dosadašnja odluka o komunalnom 

doprinosu je iz 2001.g. te je potrebno napraviti usklađenje za novim odredbama Zakona o 

komunalnom gospodarstvu. 

Vijećnici su jednoglasno prihvatili prijedlog načelnika te donijeli spomenutu odluku. 

Točka 4. 

Donošenje odluke o II. izmjenama i dopunama plana proračuna za 2012.g.  

Načelnik istiće da su vijećnici u materijalima za sjednicu  dobili pismeno  pojašnjenje oko glavnih 

izmjena i dopuna plana proračuna.  Glavne stavke su povećanje na kontu 421261 – sportske dvorane 

i rekreacijski objekti ( svlačionice NK TRNAVE ) za 100.000,00 kn, te povećanje konta 37224 za 

financiranje prehrane učenika  Osnovne škole Goričan za 50.000,00 kn. 

Ostale izmjene korigirane su u odnosu na stvarno  stanje u proračunu. 

Vijećnici su sa 6 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM donijeli odluku o II. izmjenama i dopunama plana 

proračuna za 2012.g. 

 



Točka 5. 

Donošenje odluke o osnivanju Knjižnice i čitaonice Goričan 

Pročelnica je vijećnike izvjestila o razlozima donošenja odluke.  Naime,  prema mišljenju Matične 

službe Knjižnice Čakovec  bila je valjana odluka o osnivanju Knižnice iz 2000.g.. Kad se krenulo u 

postupak registracije Knjižnice javni bilježnik je istaknuo da dokument o osnivanju nesmije biti stariji 

od godinu dana od dana početka postupka osnivanja. Iz tog razloga bilo je potrebno donijeti novu 

odluku o osnivanju Knjižnice koju su vijećnici jednoglasno donijeli. 

Točka 6. 

Izvještaj o radu načelnika za razdoblje 01.01.-30.06.2012.g. 

Načelnik je vijećnicima prezentirao izvještaj o svom radu u periodu od 01.01.-30.06.2012.g. Osvrnuo 

se na zbivanja koja su obilježila navedeno razdoblje; izvanredni  izbori za predstavničko tijelo, 

obavljanje dužnosti  predstavničkog tijela od strane Povjerenice  Vlade RH,  investicije koje su 

napravljene u navedenom periodu, financijska situacija u općini, punjenje proračuna, planovi za 

naredno razdoblje. 

Vezano uz Društveni dom načelnik je istaknuo da će se održati jedan sastanak sa svim predstavnicim 

udruga i političkim strankama vezano uz daljnji rad i funkcioniranje društvenog doma. 

Dragutin Kovač postavlja pitanje u vezi sanacije i uređenja parka ispred Društvenog doma; predlaže 

da se postavi nova rasvjeta te malo uredi bilje. Načelnik napominje da postoje projekti uređenja 

parka te da će se oni dostaviti vijećnicima. 

Šavora Franjo postavlja pitanje u vezi naplate komunalne naknade; pročelnica istiće da je naplata oko 

60 %. 

Točka 7. 

Izvještaj o gospodarenju otpadom na području općine Goričan za 2011.g. 

Izvještaj je napravljen od strane direktora poduzeća GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog gospodina Siniše 

Radikovića vezano uz situaciju sa sakupljanjem komunalnog  otpada u 2011.g. 

Vijećnici su izvještaj prihvatili. 

Točka 8. 

Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta 

U vlasništvu općine Goričan 

Predsjednik vijeća predlaže da to bude na tri godine; kriterij bude najviše ponuđena zakupnina s time 

da se odredi najniža zakuipnina u iznosu od 675,00 kn / ha, a naviša zakupnina da bude 1.350,00 

kn/ha. Dosadašnji zakupci imali bi pravo prvozakupa ukoliko prihvate najviše ponuđenu zakupninu. 

Svaki od kandidata prilikom javljanja na natječaj mora imati podmirene sve obaveze prema općini 

Goričan. 



Vijećnici su jednoglasno donijeli spomenutu odluku. 

Točka 9.  

Ostala pitanja, informacije i prijedlozi 

a) Odluka o početku izgradnje sportske dvorane po modelu javno privatnog partnerstva s time 

da je općina spremna preuzeti i jedan dio financijskih obveza županije oko financiranja 

gradnje dvorane 

- Načelnik predlaže da vijećnici donesu takvu odluku; inaće prema modelu javno privatnog 

partnerstva udio općine u financiranju  je 10 %, trenutna financijska situacija općine je 

takva da bi općina to mogla financijski podnijeti 

- Načelnik napominje da općina Goričan neće preuzimati na sebe nikakve veće obveze 

nego bi to napravile druge općine koje će isto graditi sportske dvorane po modelu javno 

privatnog partnerstva 

- Vijećnici su jednoglasno donijeli spomenutu odluku 

b) Ponuda prof. Stjepana Hranjca za izradu monografije Goričana 

- Predsjednik vijeća smatra da bi izrada monografije  bila korisna za našu općinu; načelnik 

isto podržava da se ona napravi 

- Prema cjeniku koji je dostavljen od strane prof. Hranjca cijena bi iznosila 100.000,00 kn 

za 1000 primjeraka , a 80.000,00 kn za 500 primjerka 

- Načelnik predlaže da se napravi sastanak sa prof. Stjepanom Hranjec i sa vijećnicima  i da 

on prezentira kako bi ta monografija izgledala 

c) Šavora Franjo u vezi prezentacije za kompostanu  

- Napominje da je rasprava prošla a dalje se nezna na čemu smo; stranka HDZ će to tom 

pitanju pokrenuti referendum, predlaže da se napravi još jedna rasprava gdje bi bili 

uključeni i stručni ljudi koji bi mogli objasniti utjecaj kompostane na okoliš 

- Načelnik se slaže da se pozovi mjerodavne institucije iz nadležnih županijskih službi i 

zaštite okoliša te da se još jedamput sve dobro razjasni. 

Sjednica je završila u 20.30 sati. 

Klasa: 

URBROJ: 

Goričan, 28.09.2012.g. 

 

                                                                                                    Predsjednik Općinskog vijeća 

                                                                                                              Robert Katanec                                                             


