
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA GORIČAN 

OPĆINSKO VIJEĆE GORIČAN 

ZAPISNIK SA 9. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA 

Sjednica je održana 19.12.2012.g. u prostorijama općine Goričan na poziv predsjednika Općinskog 

vijeća. 

Sjednici su bili nazočni svi vijećnici, načelnik Mario Moharić, zamjenik načelnika Stjepan Ribarić, 

pročelnica JUO koja je ujedno vodila i zapisnik sa sjednice, komunalni redar općine Goričan, članovi 

Udruge poljoprivrednih proizvođaća, te predstavnici medija. 

Predloženi dnevni red:  

1. Usvajanje zapisnika sa 8. sjednice 

2. Aktualni sat 

3. III. izmjene i dopune plana proračuna za 2012.g.  

4. Donošenje Proračuna za 2013.g. sa projekcijama za 2014. I 2015.g., te s t u vezi: 

- Odluka o izvršenju proračuna za 2013.g. 

- Socijalni program općine Goričan za 2013.g. 

- Program javnih potreba u sportu za 2013.g. 

- Program održavanja komunalne infrastrukture na području općine Goričan za 2013.g. 

- Program gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2013.g. 

- Program javnih potreba u kulturi za područje općine Goričan za 2013.g. 

- Plan razvojnih programa općine Goričan sa projekcijama za 2013 i 2014.g. 

5. Ostala pitanja, informacije i prijedlozi 

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 

Točka 1. 

Usvajanje zapisnika 

Zapisnik sa 8. sjednice je usvojen. Šavora Franjo postavlja pitanje vezano uz odluku o II. 

izmjenama i dopunama plana proračuna za 2012.g. da li je ispitana zakonitost odluke. Načelnik 

istiće da se sve odluke šalju Uredu državne uprave u Čakovec i oni ih kontroliraju; nikakvih 

primjedbi od njihove strane nije bilo; odluka je objavljena u Službenom glasniku i kao takva je 

važeća. 



Točka 2. 

Aktualni sat 

Načelnik napominje da će  ovih dana organizirati sastanak sa predsjednicima udruga gdje će im se 

ujedno pokazati i novi prostori društvenog doma.  

Vezano uz cestu Donji Kraljevec – Goričan  radovi su u tijeku ; trošak općine će biti cca 9.000,00 

kn za izradu projektne dokumentacije. 

Načelnik istiće da će se uoći božićnih blagdana  organizirati božićni vlak za djecu vrtića i nižih 

razreda osnovne škole kojoj prigodom će djeca dobiti simbolične darove; biti će podijeljena 

novčana sredstva mještanima slabijeg imovinskog stanja. 

Načelnik navodi da ima informacije iz Ministarstva kulture vezano uz opremanje Knjižnice da će 

općina početkom godine dobiti 430.000,00 kn. 

Predsjednik vijeća istiće kako su ovih dana aktualne provale u Goričanu; provaljeno je u 

Jedinstveni upravni odjel općine Goričan te u prostorije na igralištu NK TRNAVE. 

Šavora Franjo postavlja pitanje da li će žalba Zoka Elizabete vezano uz izmjenu i dopunu 

prostornog plana utjecati na povrat sredstava iz EU projekta Industrijski park. 

Načelnik istiće da je sa gospođom Zoka imao razgovore u par navrata no međutim bezuspješno, 

kontaktirao je gospođu Lidiju Bubanić iz Ureda za prostorno uređenje u Prelogu te mu je rečeno 

da je općina Goričan ispoštovala kompletnu zakonsku proceduru a gospođa Zoka se nije žalila u 

zakonskim rokovima. Kontaktirao je i direktora poduzeća Arteferro Dohomont d.o.o. vezano uz 

taj problem i on je istaknuo da će isto tako koristiti spornu cestu kao i gospođa Zoka kojoj neće 

biti ništa uskraćeno. Kada se izgradi nova parcela ona će imati prilaz svojoj parceli s dvije strane. 

Predsjednik vijeća predlaže da se situacija ispita od strane mjerodavnih institucija te se pokuša 

naći neko kompromisno rješenje. 

Sinković Stjepan postavlja pitanje da li je s obzirom na krizu u državi što poduzeto u vezi mjera 

štednje; da li su isplaćene božićnice i regresi djelatnicima, te kolike su  naknade dužnosnika u 

općini Goričan. 

Načelnik istiće da općina ni u kom vidu ne odskaće od drugih općina; visina plaća i naknada su 

otprilike iste kao i u drugim općinama. 

Sinković Stjepan traži da mu se u pismenom obliku dostavi odgovor o visini naknada, plaća, 

isplaćenih božićnica, darova za djece. 

Točka 3. 

III. izmjene i dopune plana proračuna za 2012.g.  

Načelnik istiće s obzirom da je kraj godine sve stavke u proračunu su se korigirale s obzirom na 

izvršenje proračuna. 



Načelnik istiće da otprilike dva puta mjesečno ide u Zagreb; njegovi putni nalozi mogu se 

provjeriti kod pročelnice. 

Stjepan Sinković traži da mu se pismeno dostavi što je knjiženo na kontu projektna 

dokumentacija. 

Vadlaj Stjepan vezano uz prihode od zakupa dječjeg vrtića istiće da je vrtić školski te da bi te 

prihode trebala škola ubirati a ne općina. Načelnik istiće da se taj problem trebao riješiti u 

Goričanu 1998.g. kad se i po drugim općinama to rješavalo. Vrtići su nekada spadali pod škole; 

izmjenom Zakona o predškolskom odgoju škole su prenosile vrtiće na općine. To u Goričanu nije 

napravljeno. Načelnik istiće da je postupak prijenosa na općinu pokrenut; suglasnost treba dati 

župan. 

Horvat Ivan vezano uz sanaciju poljskih puteva istiće da ove godine nije ništa napravljeno po tom 

pitanju. Načelnik predlaže da se Komisija za poljoprivredu sastane i napravi popis prioritetnih 

puteva koje treba sanirati te da će se to napraviti kad budu vremenski uvjeti dozvoljavali. 

Glasovanje o III. izmjenama  i dopunama plana proračuna za 2012.g.: 8 glasova ZA i 5 PROTIV. 

 

Točka 4. 

Donošenje proračuna za 2013.g. sa projekcijama za 2014. I 2015.g. 

te sve prateće odluke 

Vijećnicima se obratio Andrej Blagus ispred Komisije za proračun i financije. Istiće da su se članovi 

Komisije u načelu složili sa načelnikovim prijedlogom proračuna uz izmjene po dvijema stavkama a to 

su stolarija na objektu Dječjeg vrtića te financiranje škole nogometa. 

Komisija za proračun i financije osvrnula se i na zahtjev ravnateljice Dječjeg vrtića RUŽICA za 

povećanje ekonomske cijene vrtića u udjelu općine za 285,00 kn po djetetu te smatraju da bi takvo 

povećanje bilo neprihvatljivo za proračun općine jer bi se radilo o dodatnim troškovima na godišnjoj 

razini u visini od cca 170.000,00 kn. 

Proračun za 2013.g. sa projekcijama za 2014. I 2015.g. usvojen je sa 8 glasova ZA, 4 PROTIV i  1 

SUZDRŽANIM. 

Socijalni program općine Goričan za 2013.g. usvojen je sa 9 glasova ZA i 4 Suzdržana. 

Progrma javnih potreba u športu usvojen je sa 8 glasova ZA,  1 PROTIV, 4 SUZDRŽANA. 

Program održavanja komunalne infrastrukture usvojen je sa 8 glasova ZA, 2 protiv i 3 suzdržana. 

Program gradnje komunalne infrastrukture donesen je sa 9 glasova ZA, 2 PROTIV i 2 Suzdržana. 

Program javnih potreba u kulturi donesen je sa 10 glasova ZA i 3 suzdržana. 

Plan razvojnih programa donesen je sa 8 glasova ZA, 2 protiv i 3 suzdržana. 



 

Točka 5. 

Ostala pitanja, informacije i prijedlozi 

a) Zamolba udruge poljoprivrednih proizvođaćaza dodjelu subvencija iz proračuna 

U ime udruge poljoprivrednih proizvođaća vijećnicima se obratio Zvonko Krznar i iznio 

zahtjeve članova udruga vezano uz isplatu subvecija poljoprivrednicima iz proračuna općine 

Goričan. Sinković Stjepan napominje da bi trebalo raspisati javni natječaj na koji bi se 

mještani  javljali; potrebno je odrediti kriterije po kojima će se natječaj raspisati. 

Natječaj će se raspisati u 2013.g. s time da će u obzir doći računi za investicije koje su bile u 

2012.g. 

Stjepan Sinković postavlja pitanje vezano uz poslovanje OKP GORINKA d.o.o. Goričan; da li je točna 

informacija da od 01.01. zaposlenici Gorinke prelaze novom koncesionaru. Načelnik napominje da je 

informacija točna. Gorinka se nije javila na natječaj za obavljanje poslova čišćenja i održavanja 

graničnih prijelaza te su sad izgubili posao. Radnicima je osigurano godinu dana rada kod novog 

koncesionara. 

b) Odabir najpovoljnije ponude za zakup općinskog poljoprivrednog zemljišta za kat.čest. 

7177/15 

Na raspisani natječaj pristigla je samo jedna ponuda i to Horvat Gorana iz Goričana, Školska 

17. Ponuđena je cijena od 1.350,00 kn /ha. 

Vijećnici su sa 12 glasova ZA  i 1 suzdržani donijeli odluku o odabiru najpovoljnije ponude za 

zakup općinskog poljoprivrednog zemljišta čest. 7177/15 na rok od 3 godine. 

Sjednica je završila u 20.30 sati.  


