
OPĆINA GORIČAN

                        OPĆINSKO VIJEĆE GORIČAN

 

ZAPISNIK SA 9. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

Sjednica je održana 01.10.2014.godine

Općinskog vijeća Andreja Blagusa.

Sjednici je bilo prisutno 13 vijećnika; uz 

sjednicu sat vremena. 

Sjednici su bili nazočni načelnik Mario Moharić, zamjenik načelnika Ivan Blažek, direktor OKP 

Gorinka d.o.o. Siniša Radiković, te pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Jasna Štampar

Ivanović koja je vodila zapisnik sa sjednice.

Predloženi dnevni red:  

1. Usvajanje zapisnika sa 8. sjednice Općinskog vijeća

2. Aktualni sat 

3. Donošenje odluke o prihvaćanju ponude za otkup udjela Općine Goričan u OKP Gorinka sa 

31.12.2014.godine  

4. Donošenje odluke o prihvaćanju polugodišnjeg obračuna proračuna za 2014.godinu 

5. Donošenje odluke o  II. izmjenama  i dopunama  plana proračuna za 2014.g.

6. Donošenje odluke o usvajanju  Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih 

dobara i okoliša za općinu G

7. Donošenje odluke o usvajanju Plana zaštite i spašavanja općine Goričan

8. Donošenje odluke o usvajanju Plana civilne zaštite općine Goričan

9. Donošenje odluke o usvajanju Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije, te 

Plana zaštite od požara 

10. Donošenje odluke o izmjenama  i dopunama odluke o imenovanju Stožera zaštite i 

spašavanja 

11. Ostala pitanja, informacije i prijedlozi

Na početku sjednice predsjednik vijeća predložio je dopunu dnevnog reda sa jednom točkom:

1. Donošenje odluke o upućivanju zahtj

nekretninama ( zemljište i temelji za sportsku dvoranu) u svrhu kandidiranja projekta 

izgradnje sportske dvorane na natječaj Europskog fonda za ruralni razvoj

Predloženi dnevni red sa dopunom 
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ZAPISNIK SA 9. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA 

Sjednica je održana 01.10.2014.godine u prostorijama općine Goričan na poziv predsjednika 

Općinskog vijeća Andreja Blagusa. 

Sjednici je bilo prisutno 13 vijećnika; uz napomenu da je vijećnik Danijel Dominik kasnio na 

Sjednici su bili nazočni načelnik Mario Moharić, zamjenik načelnika Ivan Blažek, direktor OKP 

Gorinka d.o.o. Siniša Radiković, te pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Jasna Štampar

Ivanović koja je vodila zapisnik sa sjednice. 

Usvajanje zapisnika sa 8. sjednice Općinskog vijeća 

Donošenje odluke o prihvaćanju ponude za otkup udjela Općine Goričan u OKP Gorinka sa 

o prihvaćanju polugodišnjeg obračuna proračuna za 2014.godinu 

Donošenje odluke o  II. izmjenama  i dopunama  plana proračuna za 2014.g.

Donošenje odluke o usvajanju  Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih 

dobara i okoliša za općinu Goričan 

Donošenje odluke o usvajanju Plana zaštite i spašavanja općine Goričan 

Donošenje odluke o usvajanju Plana civilne zaštite općine Goričan 

Donošenje odluke o usvajanju Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije, te 

 

Donošenje odluke o izmjenama  i dopunama odluke o imenovanju Stožera zaštite i 

Ostala pitanja, informacije i prijedlozi 

Na početku sjednice predsjednik vijeća predložio je dopunu dnevnog reda sa jednom točkom:

Donošenje odluke o upućivanju zahtjeva Osnovnoj školi Goričan za stjecanje vlasništva nad 

nekretninama ( zemljište i temelji za sportsku dvoranu) u svrhu kandidiranja projekta 

izgradnje sportske dvorane na natječaj Europskog fonda za ruralni razvoj

sa dopunom  prihvaćen je sa 8 glasova ZA, 1 PROTIV i 3 SUZDRŽANA.
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Stjepan Sinković napominje da sjednica Općinskog vijeća nije sazvana u roku od tri mjeseca, te 

postavlja pitanje zakonitosti  donesenih odluka.  

Predsjednik vijeća napominje da će se sve odluke sa sjednice dostaviti  na kontrolu zakonitosti Uredu 

državne uprave.  

Točka 1. 

Usvajanje zapisnika sa 8.sjednice 

Na zapisnik nije bilo primjedbi te je kao takav usvojen. 

 

Točka 2. 

Aktualni sat 

Na aktualnom satu načelnik se osvrnuo na događaje koji su se dogodili od prošle sjednice 

Općinskog vijeća. Vezano uz poplave načelnik se zahvalio svim ljudima koji su sudjelovali u 

obrani. Prema procjenama sudjelovalo je oko 500 osoba. Načelnik  je istaknuo da je 

zadovoljan organizacijom iako je ovo prvi puta da se Goričan susreo sa ovakvom 

elementarnom nepogodom. 

Vezano uz rekonstrukciju dječjeg vrtića načelnik istiće da su u tijeku najnužniji radovi. Općina 

Goričan kandidirala je prema Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije 

projekt rekonstrukcije dječjeg vrtića u ukupnoj vrijednosti 615.000,00 kn.  Omjer financiranja 

bio bi 30 % općina Goričan i 70 % Ministarstvo. Ukoliko projekt ne bude odobren od strane 

Ministarstva, općina Goričan napraviti će najnužnije radove u vrijednosti cca 170.000,00 kn 

što predstavlja i njezin udio od 30 % u financiranju ukupne investicije. 

Načelnik je istaknuo da je općina Goričan sa Međimurskom županijom sklopila sporazum o 

sufinanciranju nabavke školskih udžbenika za učenike Osnovne škole Goričan. Općina 

Goričan sufinancirati će 30 % od ukupne cijene što u financijskom smislu iznosi cca 37.000,00 

kn. 

Načelnik napominje da je  obavio razgovor sa ravnateljem Državne geodetske uprave u 

Zagrebu dr.sc. Dankom Marovinović u vezi katastarske izmjere i sređivanja katastra 

nekretnina na području općine Goričan. Za našu općinu to bi predstavljalo trošak od otprilike 

2.000.000,00 kn.  Za provođenje katastarske izmjere Državna geodetska uprava osigurala bi 

25 % sredstava a ostatak općina Goričan.  Načelnik istiće da je u tijeku donošenje Zakona o 

komasaciji zemljišta, a što je povezano sa navedenom reambulacijom, te je stoga pametnije 

rješavati pitanje katastarskih izmjera. 

Vezano uz investicije na groblju načelnik napominje da je u planu postava tlakovci na 

posljednjoj preostaloj stazi. Radi se o investiciji ukupne vrijednosti cca 80.000,00 kn koja bi 

se izvela tokom mjeseca listopada. 



Vezano uz cestu Donji Kraljevec – Goričan načelnik istiće da su rješeni svi imovinsko pravni 

odnosi, koje rješava ŽUC te da bi se cesta trebala ovog mjeseca asfaltirati i staviti u funkciju. 

Njezinu izgradnju financira Ministarstvo mora, prometa i veza a ukupna vrijednost investicije 

iznosi  cca 1.000.000,00 kn. 

Načelnik istiće da je Državno povjerenstvo za raspolaganje državnim nekretninama donijelo 

odluku o darivanju općini Goričan zemljišta u svrhu izgradnje poduzetničke zone. Radi se o 

površini od  14 ha. To za razvoj općine Goričan predstavlja veliki iskorak.  Prosječna cijena 

zemljišta u industrijskoj zoni u susjednim općinama iznosi 11,00 eura. Prema izračunu to za 

općinu Goričan znači novu vrijednost od cca 1.540.000,00 eura. Započete su aktivnosti na 

izgradnji komunalne infrastrukture u poduzetničkoj zoni. Graditi će se trafostanica ukupne 

snage 600 kWh. 

Načelnik napominje da je prema Državnom uredu za upravljanje imovinom upućen zahtjev 

za darovanje objekta karaule na graničnom prijelazu Goričan. Radi se o objektu površine 393 

m2 te zemljištu površine 9898 m2. Navedeni objekt općina Goričan planira obnoviti 

kandidiranjem na neki od natječaja iz fondova Europske unije. 

Od projekata koje općina Goričan priprema u narednom periodu istaknuto je da su gotovi 

projekti: turističko rekreacijski  centar šoderica, sportska dvorana te industrijski park. 

Projekti koji su u pripremi i izradi su: rekonstrukcija doma kulture, projekt oborinske 

kanalizacije, te sportski park Trnava. Načelnik istiće da je za općinu od velike važnosti projekt 

oborinske kanalizacije kojim bi se rješio problem oborinskih voda. 

Vezano uz izgradnju sportske dvorane načelnik napominje da će se prema Osnovnoj školi i 

Međimurskoj županiji uputiti zahtjev za darovanje nekretnina u vlasništvu škole ( zemljište i 

postojeći temelji sportske dvorane ) u svrhu kandidiranja projekta na natječaje Europskog 

fonda za ruralni razvoj.  

Sinković Stjepan napominje da projekti koje je iznio načelnik su njegova fantazija. Općina 

Goričan se trebala zadužiti za financiranje projekta „industrijski park“. U vezi rekonstrukcije 

dječjeg vrtića postavlja pitanje zašto se krenulo sa radovima ako nisu osigurana sredstva iz 

državnog proračuna. Istiće da se sredstva troše protivno Zakonu o proračunu. 

Načelnik odgovora da su u proračunu općine osigurana potrebna sredstva te dodaje da je 

objekt dječjeg vrtića u relativno lošem stanju i da su potrebni određeni nužni radovi na 

sanaciji koji se više ne mogu odgađati. Ukoliko općina dobije sredstva od Ministarstva 

regionalnog razvoja rekonstruirati će se objekt u ukupnoj vrijednosti od 615.000,00 kn, a 

ukoliko sredstva ne budu odobrena tada će općina Goričan svojim vlastitim sredstvima 

financirati nužne radove u visini od cca 170.000,00 kn.  



Stjepan Sinković postavlja pitanje u vezi projektne dokumentacije za kanalizaciju; napominje 

da su projekti napravljeni 2006. godine te da li općina mora ponovno napraviti izmjene 

projekata u svom trošku. 

Načelnik odgovora da je projekt kanalizacije i pročistača općine Goričan izrađen i predan 

općini u prosincu 2012. godine, financiran u 100% iznosu od EU i uvršten u prioritet izgradnje 

Hrvatskih i Međimurskih voda. Na međunarodnom natječaju koji su raspisale Međimurske 

vode, naš projekt je trenutno u fazi ispitivanja studije predizvodljivosti, a to izvodi tvrtka iz 

Slovenije. 

Prvobitno je planirano da se kanalizacija spoji na pročistač  u Donjem Kraljevcu, no nije bilo 

političke volje prijašnje HDZ-ove vlasti u Donjem Kraljevcu da se to napravi. Načelnik 

napominje da danas Europska unija koja daje sredstva za financiranje ovakovih projekata 

određuje uvjete kako će se određene stvari izvoditi.  Danas postoji volja i interes političke 

vlasti naših susjeda da se općina Goričan priključi na njihov pročistač a što je i interes naše 

općine te će se u konačnici to i tako napraviti, te će biti potrebne manje izmjene projekta. 

Šavora Franjo postavlja pitanje oko izbora ravnatelja Osnovne škole. Napominje da je 

kandidat Varošanec Zlatko dobio potporu vijeća nastavnika i roditelja, te da je vršeno 

kupovanje glasova pomoću darova koji su se dijelili od strane donačelnika Ivana Blažeka.  

Ivan Blažek odgovara da on nikakve pritiske ni na koga nije radio, niti pak nosio i kupovao 

poklone za dobiveni glas, a jedina osoba koja već godinama radi pritisak i vlada školom je 

gospođa Šavora Štefica. 

Načelnik napominje da se slaže sa iskazom zamjenika načelnika. S obzirom da je pitanje 

izbora ravnatelja ovdje na općinskom vijeću potencirano od strane gospodina Šavore, njenog 

bližnjeg rođaka, odgovara da je prema važećem zakonu od ponedjeljka ravnatelj škole 

gospodin Robert Katanec a što će se formalno potvrditi u četvrtak 09.10.2014. godine na 

školskom odboru. Načelnik istiće da o izboru ravnatelja odlučuje školski odbor od sedam 

članova, u kojem su iz nastavničkog vijeća 2 člana, a roditeljsko vijeće ima jednog člana u 

odboru. Roditeljsko vijeće je većinsko i gotovo apsolutnu podršku dalo Robertu Katanec. 

Škola u Goričanu je među najlošije vođenim školama u Međimurju, vrlo zatvorena prema 

javnosti, gdje se nije znalo tko vodi školu ravnatelj ili tajnica škole te se zbog lošeg 

rukovođenja, zadnjih 20 godinama najmanje u Međimurju ulagalo državnih decentraliziranih 

novaca u trošnu školu Goričan. Dosad nije uopće postojala suradnja između škole i  općine 

Goričan, jer je to izbjegavano od strane škole. Što se tiče učiteljskog i zaposleničkog  vijeća, 

ljudski je da zaposlenici neke ustanove, prvo- biraju poznatu osobu iz kolektiva a ne 

nepoznatu iz drugog kolektiva i drugo- ako je moguće da ona bude što manje zahtjevna i sa 

što manje organizacijskih sposobnosti odnosno pojednostavljeno radije ljudi za istu plaću 

biraju „dudeka“ nego discipliniranu i organiziranu osobu koja će te odlike vjerojatno i od njih 

zahtijevati.  

Sinković navodi da načelnik vrijeđa drugog kandidata za ravnatelja koji je ujedno i vijećnik. 



Načelnik napominje da on ni zamjenik načelnika nikad nisu kupovali glasove i nosili poklone 

za izbor ravnatelja a niti su spominjali bilo kojeg kandidata, ali ako su se neki prepoznali onda 

je to njihov problem. 

Varošanec Zlatko apelira da se ne vrijeđa škola jer nju prvenstveno čine djeca; vrijeđati školu 

znači automatski vrijeđati djecu i njihove roditelje a samim time i učitelje. U školi svatko daje 

maksimalno koliko može. 

Načelnik odgovara da on djecu i roditelje nikad nije vrijeđao a niti učitelje, za koje kaže da ih 

vrlo cijeni, obzirom na uvjete u kojima su radili i misli da će u narednom razdoblju učitelji 

moći dati još više svojih stručnih vrijednosti, jer će i općina moći pomoći u razvoju 

materijalnih vrijednosti u samoj školi, a koliko načelnik cijeni djecu i njihove roditelje govori i 

to, da u Međimurju, samo općina Goričan financira u potpunosti prehranu svih učenika.   

Točka 3. 

Donošenje odluke o upućivanju zahtjeva Osnovnoj školi Goričan za prijenos vlasništva nad 

nekretninom  ( zemljište i temelji za sportsku dvoranu) u svrhu kandidiranja projekta 

izgradnje sportske dvorane na natječaj Europskog fonda za ruralni razvoj 

Načelnik je u aktualnom satu objasnio razloge zbog kojih će se tražiti od Osnovne škole da se 

daruje nekretnina na općinu Goričan. Općina  namjerava projekt sportske dvorane 

kandidirati na Europski fond za ruralni razvoj a uvjet je da bude u vlasništvu općine. 

Varošanec Zlatko napominje da je svake godine sve manje djece u školi te da ne treba ići sa 

velebnim projektima. 

Predsjednik vijeća Andrej Blagus se slaže sa konstatacijom vijećnika Varošanca da je svake 

godine sve manje djece, ali općina mora nešto poduzeti da se taj broj djece održi, te pružiti 

bolje uvjete. 

Sinković napominje da se problem sportske dvorane proteže već par godina. Nije toliko 

problem sama izgradnaj dvorane već je problem tko će snositi troškove njenog održavanja. 

Načelnik napominje da ne možemo očekivati sredstva županije ili države za izgradnju, već 

moramo nešto sami poduzeti te se prilagoditi trenutnim uvjetima, a održavanje ćemo riješiti 

kako su i drugi to riješili. 

Odluka je donesena sa 8 glasova ZA i 5 SUZDRŽANIH. 

Točka 4. 

Donošenje odluke o prihvaćanju ponude za otkup udjela općine Goričan u OKP Gorinka sa 

31.12.2014.godine 



 Načelnik se osvrnuo na poslovanje  vlastitog pogona kojega je osobno osnivao zajedno sa 

svojom ondašnjom općinskom ekipom krajem 2001. godine a od 2002. godine započelo se sa 

radovima na održavanju 13 graničnih prijelaza duž sjeverne granice RH. Godišnje je vlastiti 

pogon ostvarivao prihode samo po zaposlenicima od Ministarstva financija u visini od cca 

2.000.000,00 kn, dok su rashodi iznosili cca 1.400.000,00 kn godišnje, što je omogućilo da se 

kupi poslovni prostor na graničnom prijelazu, novi kamion i nova profi komunalna oprema 

bez jedne kune zaduženja. Godine 2007. promijenili su se uvjeti poslovanja na tržištu i vlastiti 

pogon se više nije mogao javiti na natječaje u okviru javne nabave nego je trebalo registrirati 

trgovačko društvo. Tako je nastala OKP Gorinka kojoj je i dalje bila glavna djelatnost 

održavanje graničnih prijelaza a sporedna održavanje općine Goričan. Gubitkom poslova na 

održavanju graničnih prijelaza 2011. godine, GORINKA obavlja samo poslove za općinu 

Goričan, a što je financijski neisplativo. Danas granične prijelaze više ne održavaju tvrtke koje 

su dobile poslove na natječaju, već sve granične prijelaze održava državna tvrtka „Pleter“. 

Prodajom 51 % udjela, OKP GORINKA je nastavila poslovati, obavljajući veći dio poslova za 

GKP PRE-KOM, s planom da se izgradnjom kompostane u Goričanu, OKP GORINKA vodi 

poslovanje kompostane i da zapošljava ljude iz Goričana. Kako se nije ostvario plan izgradnje 

kompostane u Goričanu, izgradnja iste u Prelogu, predstavlja u 2014. godini najvažniju i 

jedinu investiciju u Prelogu. Stoga se s pravom u Prelogu ponose sa investicijom od 2,9 

milijuna kuna a koja se ostvarila i uz moju veliku pomoć gradu Prelogu. 

Predsjednik vijeća daje riječ direktoru PREKOMA i GORINKE gospodinu Siniši Radiković koji se 

na početku svog izlaganja zahvalio načelniku na pomoći oko projekta izgradnje kompostane 

u Prelogu, čija je vrijednost 2,9 miliona kuna a koju će graditi tvrtka iz Goričana. 

Direktor OKP GORINKA Siniša Radiković napominje da polovicu svojih prihoda danas 

GORINKA ostvaruje preko GKP PRE-KOM, zbrinuti su svi radnici, svima su isplaćene 

otpremnine. Direktor napominje da prema ponudi koja je dostavljena za otkup udjela GKP 

PRE-KOM se obvezuje preuzeti 2 radnika Gorinke, te preuzeti postojeće poslove na 

minimalni rok od 4 godine. Prema procjeni vrijednosti koju je izradio ovlašteni sudski 

procjenitelj vrijednost vozila, komunalnih strojeva i pribora za udio općine iznosi 143.728,81 

kn.  Navodi da su u ponudi otvorene tri mogućnosti koje se nude općini Goričan a to su:  

1. Likvidacija tvrtke, prodaja imovine i isplata otpremnine radnicima i podjela 

preostalog dijela imovine 

2. Kupnja PRE-KOM-a preostalog dijela udjela općine Goričan, procjena imovine, kupnja 

preuzimanje radnika i postojećih poslova te pripajanje Gorinke PRE-KOM-u 

3. Kupnja općine Goričan preostalnog udjela PRE-KOMa, procjena imovine, kupnja, 

preuzimanje radnika i postojećih poslova te pripajanje općini Goričan 

Načelnik istiće da je varijanata br. 2 tj. otkup udjela općine Goričan jedino prihvatljivo 

rješenje za općinu Goričan.  

Sinković postavlja pitanje tko će snositi krivnju za prodaju OKP Gorinke GKP PRE-Kom-u. 



Radiković napominje da danas tvrtka vrijedi više jer radi cca 400.000,00 kn prometa sa 2 

radnika i da glavninu poslova daje PRE-KOM.  

Sinković postavlja pitanje zakonitosti odluke o dokapitalizaciji; smatra da bi prodaja imovine 

trebala ići na javni natječaj, te predlaže da općina otkupi udio od GKP PRE-KOM-a. 

Blažek Ivan istiće da je općini nije u interesu da otkupi udio od GKP PRE-KOM-a, te istiće da 

bi gospodin Sinković trebao raditi određeno vrijeme u privatnom sektoru pa da vidi kako se 

posluje i kakva je situacija na tržištu. Prema njegovim tvrdnjama vidi se da ne razumije 

načela tržišnog poslovanja i svojim komentarima samo odugovlači vrijeme trajanja sjednice. 

Šavora Franjo napominje da bivšem direktoru OKP GORINKA nikad nije bilo dozvoljeno da 

pred Općinskim vijećem iznese svoje argumente oko poslovanja GORINKE. Načelnik 

odgovara da je na ovakve besmislice gospodina Šavore već mu odgovorio bezbroj puta. 

Odluka o prihvaćanju ponude GKP PRE-KOM-a  za otkup udjela općine Goričan donesena je 

sa 7 glasova ZA, 5 PROTIV i 1 SUZDRŽANI. 

 

Točka 5. 

Donošenje odluke o polugodišnjem obračunu proračuna za 2014.g. 

Vijećnici su u materijalima za sjednicu dobili detaljna pojašnjenja vezana uz polugodišnji 

obračun proračuna za 2014.g. Ostvaren je višak prihoda poslovanja od 209.727,19 kn.  

Sinković Stjepan istiće da se proračun ne planira realno s obzirom da je u šestomjesečnom 

razdoblju njegovo ostvarenje oko 28 %, te da se sredstva ne troše namjenski. 

Šavora Franjo ponovo predlaže da se poveća naknada po viječniku na 1.500,00 kn. načelnik 

se slaže s njegovim prijedlogom ukoliko ga i ostale strane prihvate. Vijećnik Dominić Bojan u 

ime stranke HRAST izjavio je da se oni ne slažu sa povećanjem naknada. 

Polugodiušnji obračun proračuna usvojen je sa 8 glasova ZA, 3 PROTIV i 2 SUZDRŽANA. 

 

Točka 6. 

Donošenje odluke o II.izmjenama i dopunama plana proračuna za 2014.godinu 

Temeljem zakonskih odredbi predlagatelj načelnik iznio je stavke proračuna koje se 

mijenjaju. Detaljno pojašnjenje dala je pročelnica. 

Stavke koje se mijenjaju u proračunu su: 



- Konto 642391 – ostale naknade za korištenje nefinancijske imovine ( naknada prava 

služnosti Hrvatskog telekoma  za zauzeće i korištenje javnih površina na području općine 

Goričan ). Godišnja naknada plaća se u visini od 13.200,00 kn; u ovoj godini plaćeni su 

zaostaci za četiri godine unazad  i naknada za 2014.godinu. Iz tog razloga su prihodi 

66.000,00 kn. 

- Konto 64299 – naknada za legalizaciju; prvobitnim planom proračuna prevdiđen je iznos 

od 40.000,00 kn. Do sada je izvršenje na navedenom kontu 59.934,62 kn. Iz tog razloga 

konto je povećan za 30.000,00 kn. 

- Konto 65311 – komunalni doprinos – planirani iznos bio je 100.000,00 kn. Do sada je na 

navedenom kontu izvršenje 120.588,92 kn. Planirano je povećanje za 40.000,00 kn. 

- Konto 633211 – kapitalne pomoći iz državnog proračuna smanjuje se za  60.000,00 kn  

- Konto 32141 – naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe za 

djelatnike Jedinstvenog upravnog odjela  ( str. 14 ); konto se povećava za 2.000,00 kn  

- Konto 32372 – ugovori o djelu – konto se povećava za 17.000,00 kn. Općina Goričan ove 

godine nema dosta osoba zaposlenima na javnim radovima iz razloga što ide njihove teže 

odobrenje od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.  Iz tog razloga su se određeni 

poslovi financirali preko ugovora o djelu. 

- Konto 32931 – reprezentacija povećava se za 5.000,00 kn ; dok se konto 329312 – 

troškovi proslava u organizaciji općine Goričan smanjuje za 5.000,00 kn ( sredstva se 

preusmjeravaju s konta na konto ) 

- Konto 323492 – košnja i održavanje javnih površina povećava se za 20.000,00 kn. 

Sredstva su preusmjerena sa konta 323493 – košnja kanala koji je smanjen za 20.000,00. 

- Prilikom knjiženja računa vidjelo se da je preglednije košnju voditi na jednom kontu. 

- Konto 421242 – radovi na rekonstrukciji društvenog doma  - smanjuje se za 90.300,00 kn 

iz razloga što se ove godine ti radovi neće izvoditi 

- Konto 372123 – pomoć obiteljima ( sufinanciranje škoslkih udžbenika ) – 38.000,00 kn 

- Konto 37224 – prehrana u školskoj kuhinji smanjuje se za 30.000,00 kn jer iznos od 

150.000,00 kn pokriva godišnje troškove prehrane učenika Osnovne škole Goričan 

- Konto 3811905 – sporazum sa VZMŽ – povećava se za 5.000,00 kn 

- U programu 1011 – investicijski projekti IPA Mađarska – Hrvatska „ EGTC Mikroregija“ 

korigiraju se konta: 

- 32334 promidžbeni materijali – povećanje za 34.300,00 kn 

- 32399 ostale usluge – povećanje za 40.000,00 kn 

- Konto 32931- Reprezentacija – povećanje za 10.000,00 kn 

- Konto 41261 ostala nematerijalna imovina – smanjenje 20.000,00 kn 

- Konto 3811911 – izdaci za HKUD povećava se za 20.000,00 kn 

- Konto 421242 – radovi  na uređenju društvenog doma  smanjuje se za 190.300,00 kn 

- Konto 42149 - ostali građevinski objekti ( tlakovci na groblju ) povećava se na 100.000,00 

Viječnici su sa 8 glasova ZA, 4 PROTIV i 1 Suzdržani donijeli odluku o prihvaćanju II. izmjena i dopuna 

plana proračuna za 2014.godinu. 

 

Točka 7. 

Donošenje odluke o usvajanju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i 

okoliša za općinu Goričan 

 



Izlaganje po točki imala je djelatnica Jedinstvenog upravnog odjela Jasna Vuk. 

Na početku izlaganja predsjednik vijeća je napomenuo da su točke 7,8,9 i 10 na neki način slične i 

povezane pa se rasprava otvara za svaku od njih. 

Jasna Vuk navodi da su procjene radili ovlaštene tvrtke koji su i cjenovno bile najpovoljnije. 

Procjene trebaju biti usklađene sa zakonskim odredbama i na njih odgovarajuća tijela moraju dati 

suglasnost.  Tako je PU Međimurska dala suglasnost  na procjenu ugroženosti od požara, te plan 

zaštite od požara; a Državna uprava za zaštitu i spašavanje suglasnost na procjene ugroženosti 

stanovništva, te plana zaštite i spašavanja općine Goričan. 

Jasna Vuk navodi da je poplava koja je zadesila Gorićan bila na neki način pokazatelj pripravnosti 

naših operativnih snaga te predlaže da se barem dva puta godišnje sastanu Stožer civilne zaštite  i 

stožer zaštite i spašavanja kako bi se ubuduće znali ponašati u slučaju potrebe za intervencijom. 

Sinković Stjepan navodi da bi od hrvatskih voda trebalo zatražiti da se rekonstruira nasip kako bi se 

Goričan zaštitio od poplava. 

Odluka je donesena jednoglasno. 

 

Točka 8. 

Donošenje odluke o usvajanju Plana zaštite i spašavanja općine Goričan 

 

Odluka je donesena jednoglasno. 

 

Točka 9. 

Donošenje odluke o usvajanju Plana civilne zaštite općine Goričan 

 

Odluka je donesena jednoglasno. 

 

Točka 10. 

Donošenje odluke o usvajanju Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije, te Plana 

zaštite od požara 

 

Odluka je donesena jednoglasno. 

 

Točka 11. 

Donošenje odluke o izmjenama i dopunama odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja 

 

Vijećnici su sa 10 glasova ZA i 3 SUZDRŽANA  donijeli odluku o izmjenama odluke o imenovanju 

Stožera  zaštite i spašavanja  na način da se u članku 2.predlaže  izmjena  te se za zamjenika načelnika 

Stožera zaštite i spašavanja imenuje  Robert Katanec. 

Točka 12. 

Ostala pitanja, informacije i prijedlozi 

Šavora Franjo postavlja pitanje o iskazanom interesu za sjemenski češnjak. Pročelnica navodi  da se 

po iskazanom interesu javilo troje mještana. 



Varošanec Zlatko napominje da je u poplavama koje su zadesile općinu Goričan DVD Goričan imao 

veliku ulogu. Treba im se zahvaliti jer se njih premalo spominje. 

Tatjana Ribić napominje da bi pripadnicima DVD trebalo nabaviti prsluke za spašavanje . 

Leonard Gudlin postavlja pitanje u vezi problema oborisnkih voda u Prvomajskoj ulici ispred kućnog 

broja 94. S obzirom da je cesta u nadležnosti Županijske uprave za ceste potrebno je uputiti zahtjev  

za sanacijom. Isto tako napominje da je već u par navrata naglasio na treba postaviti prometno 

ogledalo na izlazu iz Gajeve ulice prema Osnovnoj školi. Napominje da bi Hrvatskim vodama trebalo 

uputiti zahtjev za održavanje kanala koji su pod njihovom ingerencijom. 

Sinković postavlja pitanje u vezi natječaja za sufinanciranje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća. 

Pročelnica napominje da je po natječaju pristiglo 11 ponuda. Povjerenstvo je pregledalo ponude i 

slijedeći tjedan počinje terenska provjera objekata. 

Sjednica je završila u 22.00 sata.   

 

 

   

 

 

 


