
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA GORIČAN 

OPĆINSKO VIJEĆE GORIČAN 

ZAPISNIK SA 12. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA 

Sjednica je održana 02.03.2015.godine u prostorijama općine Goričan na poziv predsjednika 

Općinskog vijeća Andreja Blagusa. 

Sjednici su bili nazočni Andrej Blagus, Danijel Dominik, Leonard Gudlin, Bojan Dominić, Nevenka 

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

 Odsutni su bili Damir Far i Zlatko Varošanec. 

Sjednici su bili nazočni načelnik Mario Moharić; zamjenik načelnika Ivan Blažek, direktor GKP PRE-

KOM d.o.o. Prelog Siniša Radiković, predstavnici medija i pročelnica Jasna Štampar-Ivanović koja je 

ujedno vodila zapisnik sa spomenute sjednice. 

Predloženi dnevni red: 

1. Usvajanje zapisnika sa 11. sjednice 

2. Aktualni sat 

3. Godišnji obračun proračuna za 2014.godinu te s tim u vezi: 

- Izvješće o izvršenju Socijalnog programa općine Goričan za 2014.g. 

- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2014.g. 

- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 2014.g. 

- Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014.g. 

- Izvješće o izvršenju  Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014.g. 

- Godišnji popis imovine – inventura za 2014.g.  

- Odluka o raspodjeli poslovnog rezultata 

4. Donošenje odluke o osnivanju Savjeta mladih općine Goričan 

5. Izvješće o radu GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog za 2014.g. temeljem članka 32. Zakona o 

održivom gospodarenju otpadom 

6. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2007-2015 

godine na području općine Goričan za 2014.g. 

7. Izvještaj o radu načelnika za period od 01.04. do 31.12.2014.g. 

8. Ostala pitanja, informacije i prijedlozi 



Predloženi dnevni red prihvaćen je sa 7 glasova. 

 

Točka 1. 

Usvajanje zapisnika sa 11. sjednice Općinskog vijeća 

Stjepan Sinković ima primjedbu na točku III. zapisnika vezano uz pojašnjenje amandmana koje su dali 

oporbeni vijećnici. Traži da amandmani ubuduće budu detaljnije obrazloženi. 

Vezano uz naknade za novorođenu djecu napominje da su one s obzirom da ostvareni godišnji 

rezultat poslovanja mogle biti veće. 

Načelnik odgovara da je visina naknaderealana. 

Stjepan Sinković traži pojašnjenje u vezi istrage Uskoka, dali je izuzeta kakova dokumentcija u zadnjih 

godinu dana.  Načelnik odgovara da USKOK nije bio u općini, a dokumenti su zadnji put izuzeti 2010. 

godine od strane lokalne policijske uprave. Sinković je upozoren od predsjednika vijeća da je ova 

točka usvajanje zapisnika a sva pitanja nek postavlja na aktualnom satu. 

Zapisnik je usvojen sa 7 glasova ZA ; 2 protiv dok dvoje vijećnika nije glasalo. 

Točka 2. 

Aktualni sat 

Načelnik napominje da je općina Goričan od Ministarstva gospodarstva  krajem prošle godine dobila 

400.000,00 kn za izgradnju trafostanice u industrijskoj zoni.  

Ovih dana od strane Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom dodijeljeno je općini Goričan 

zemljište u industrijskoj zoni ukupne vrijednosti 3.816.000,00 kn. 

Načelnik navodi da rješavanje imovinsko pravnih odnosa i dodjela tog zemljišta općini bila obaveza 

nekadašnjeg pročelnika danas vijećnika Sinkovića. Druge općine tu problematiku su riješile prije 15 

godina. 

Načelnik istiće da će DUUDI vjerojatno dodijeliti općini Goričanzemljište i objekt karaule na GP 

Goričan. Općina namjerava navedeni objekt rekonstruirati i obnoviti preko ruralnog fonda Europske 

unije. 

Od zadnje sjednice Općinskog vijeća održano je predstavljanje Monografije Goričana za što je općina 

dobila pohvale. 

 Načelnik napominje da je objekt dječjeg vrtića u potpunosti rekonstruiran, u budućnosti bi ga trebalo 

malo proširiti tako da se dobije još jedna prostorija i urediti okoliš. 

Vezano uz sportsku dvoranu načelnik istiće da se priprema dokumentacija kako bi se projekt mogao 

kandidirati na natječaj u okviru europskog ruralnog fonda. Kandidirati će se izgradnja sportskog 

parka- NK Trnava, sa tribinama, pomoćnim igralištem sa umjetnom travom i drugim novostima,  

projekt rekreacijskog centra Šoderica sa nositeljem projekta SRD „Smuđ“ te rekonstrukcija doma 



kulture preko HKUD-a Goričan. Prije toga potrebno je riješiti sve financijske garancije. Postotak 

sufinanciranja od strane EU biti će 90 % dok će ostatak financirati općina svojim vlastitim sredstvima. 

Prvi natječaji očekuju se negdje krajem ljeta. 

Sinković Stjepan u vezi zemljišta za industrijsku zonu napominje da je 2004.godine donesen prostorni 

plan kojim je predloženo da se to zemljište izuzme za poduzetničku zonu  pa mu nije jasno zašto 

načelnik njega sad za to proziva kad je on već 10 godina načelnik. Načelnik odgovara da je grad Prelog 

svoju poduzetničku zonu vlasnički riješio prije 15 godina kada je politički to bilo moguće. 

U vezi kandidiranja projekata preko udruga Sinković istiće da bi Općinsko vijeće trebalo donijeti 

pojedine odluke; nepoznanica je kako pojedine građevinske dozvole mogu glasiti na udruge. 

Sinković Stjepan postavlja pitanje zbog čega je poništen natječaj  za stipendije te da li će se donijeti 

novi Pravilnik o stipendiranju. Istiće kako natječaj nije trebalo poništiti već se moglo iskljućiti 

određene osobe ako se utvrdilo da podaci nisu istiniti. 

Načelnik odgovara vijećniku Sinkoviću da što se tiće prijava projekata na fondove svaki subjekt može 

unutar iste mjere prijaviti samo jedan projekt. Drugi projket može se kandidirati tek kad se prethodno 

odobreni projekt u potpunosti završi te bi bili blokirani u povlačenju sredstava iz EU ako nebi uključili 

udruge. Načelnik napominje da je prioritet općine izgradnja sportske dvorane. U tijeku su pregovori 

sa Međimurskom županijom koja bi trebala na općinu Goričan prenijeti pravo građenja. 

Vezano uz poništeni natječaj za stipendije načelnik odgovara da će prihvatiti prijedlog vijećnika 

Gudlin Leonarda da općina stipendira i pomaže obrtnička deficitarna  zanimanja. Predlaže da se na 

slijedećoj sjednici Općinskog vijeća potakne pitanje deficitarnih obrtničkih zanimanja u Goričanu  pa 

će se onda donijeti  novi Pravilnik o stipendiranju, a studenti će dobiti jednokratnu pomoć prema 

prijedlogu socijalne komisije,  studentima i učenicima slabijeg socijalno imovinskog stanja. 

Šavora Franjo postavlja pitanje oko izbora ravnatelja Osnovne škole te napominje kako je on osobno 

već dva puta na Općinskom vijeću upozoravao da su načelnik i njegov zamjenik kao članovi Školskog 

odbora u sukobu interesa što je sada i potvrdilo Povjerenstvo za sprečavanje sukoba interesa. 

Postavlja pitanje zamjeniku načelnika kad će podnijeti ostavku na članstvo u Školskom odboru. 

Zamjenik  načelnika mu odgovara da on nije u sukobu interesa i da neće podnijeti ostavku. 

Načelnik napominje da je on bio u sukobu interesa tako dugo dok Općinsko vijeće nije donijelo 

odluku o proglašenju Osnovne škole kao ustanove od posebnog interesa za općinu Goričan. 

Napominje da glavnu štetu u školi već godinama radi tajnica škole koja je na prošloj sjednici školskog 

odbora dala falsifikat financijskog izvještaja što je predmet za Državno odvjetništvo. 

Leonard Gudlin postavlja pitanje oko rješavanja imovinsko pravnih odnosa na čestici deponije za 

smeće. Čestica je navodno u privatnom vlasništvu te je pitanje da li općina namjerava iste otkupiti od 

njihovih vlasnika Bašnec Ivana i Tisaj Leonarda.  Drugo pitanje odnosi se na raspisivanje natječaja za 

navoz poljskih puteva i deratizaciju. 

Načelnik napominje da su deponije djelomično sanirane ali da se tamo ilegalno vozi smeće. A da su 

čestice u privatnom vlasništvu to načelniku nije poznato ali će se zadužiti  komunalnog redara da 

provjeri situaciju. Vezano uz natječaj za poljske puteve on još nije raspisan, a za deratizaciju smo 



dobili ponudu tvrtke Bioinstitut d.o.o.  iz Čakovca i ona bi trebala krenuti negdje početkom mjeseca 

travnja. 

Danijel Dominik postavlja pitanje oko korištenja besplatne wi-fi mreže interneta u okolici centra. 

Načelnik napominje da se pregovora sa tvrtkom MagićStanka iz Ludbrega vezano uz postavljanje 

internetskog stupa u centru Goričana. 

Stjepan Sinković postavlja pitanje načelniku da li je istina da je osobama koje su dobile socijalne 

pakete od strane općine Goričan bilo napomenuti za koga moraju glasati na predsjedničkim izborima. 

Načelnik mu odgovara da si on takve gnjusne stvari ne bi nikad dozvolio, a što se tiće broja osoba 

kojima je pomoć dodijeljena  u pitanju su 103 osobe. 

Šavora Franjo postavlja pitanje u vezi subvnecioniranja škole za osposobljavanje pesticidima i 

strojevima.  Smatra da je 50,00 kn premali iznos subvencije te zašto se nije dogovorilo odmah da se 

polaznicima umanji račun  nego  su morali dokumentaciju nositi  u općinu. 

Načelnik napominje da je on donio odluku o visini subvencije; kontaktirali smo druge općine po tom 

pitanju pa je tako npr. grad Prelog koji ima puno veći proračun donio odluku o visini subvencije od 

40,00 kn po korisniku. Na području Međimurske županije samo četiri općine su dodijelile subvenciju 

te vrste. 

Gudlin Leonard predlaže da se to pitanje ponovno aktualizira i da se pokuša na neki način pomoći 

poljoprivrednicima i povećati im iznos subvencije.  Predlaže da se sredstva doznače Udruzi 

poljoprivrednih proizvođaća te će onda udruga  to riješiti sa svojim članovima. 

 

Točka 3. 

Godišnji obračun proračuna za 2014.godinu 

Načelnik je vijećnike izvjestio da je općina Goričan 2014.godinu završila sa pozitivnim rezultatom 

poslovanja u visini od 482.574,96 kn. 

U bilješkama uz godišnji obračun proračuna detaljno su navedena sva potraživanja i obveze općine 

Goričan na dan 31.12.2014.godine kao i stanje na žiro računu. 

Načelnik je napomenuo da je općina Goričan u 2014.godini dobila najviše sredstava do danas iz 

državnog proračuna ukupno 790.000,00 kn od čega je 390.000,00 kn već potrošeno a 400.000,00 kn 

se planira utrošiti ove godine za izgradnju trafostanice u Industrijskoj zoni. 

Stjepan Sinković postavlja pitanje zašto je izvršenje proračuna  dostavljeno  vijećnicima na četvrtoj 

razini. Pročelnica napominje da je to službena verzija na kojoj se  proračun objavljuje. 

S obzirom da su bilješke dosta detaljno napisane vijećnici nisu imali dodatna pitanja te je godišnji 

obračun proračuna  usvojen sa 7 glasova ZA i 4 PROTIV. 

Izvješće o izvršenju socijalnog  programa  općine Goričan usvojeno  je sa 7 glasova za i 4 protiv. 



Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u sportu usvojeno je sa 7 glasova ZA, 3 protiv i  1 

suzdržan. 

Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u kulturi usvojeno je sa 8 glasova ZA , 2 protiv i 1 

suzdržanim. 

Izvješće o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture usvojeno je sa 8 

glasova ZA, 2 protiv i 1 suzdržanim. 

Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture usvojeno je sa 7 glasova ZA, 3 

protiv i 1 suzdržan. 

Godišnji popis imovine vijećnicima je detaljno obrazložila djelatnica JUO općine Goričan Jasna Vuk. 

Stanje imovine na dan 31.12.2014.g. iznosilo je 11.546.347,44 kn. 

Gospođa Vuk napominje da je u tijeku sređivanje katastra nerazvrstanih cesta na području općine 

Goričan. 

Gudlin Leonard postavlja pitanje oko nasljeđivanja imovine po sili zakona. 

Pročelnica napominje da je do sada bilo dva slučaja gdje je općina nasljedila nekretnine tj. kuće ali ne 

u vlasništvu 1/1 nego samo određene dijelove vlasništva. 

Vijećnici su jednoglasno usvojili godišnji popis imovine za 2014.g. 

Odlukom o raspodjeli poslovnog rezultata određeno je da se 400.000,00 kn raspodijeljuje na rashode 

za izgradnju trafostanice u industrisjkoj zoni, a ostatak sredstava u visini od 82.574,69 kn 

raspodijeljuje se na rashode poslovanja. Odluka je donesena sa 7 glasova ZA i 4 suzdržana. 

Točka 4. 

Donošenje odluke o osnivanju Savjeta mladih za općinu Goričan 

Pročelnica napominje da općina ima odluku o osnivanju Savjeta mladih iz 2010.godine. U 2014.godini 

mijenjao se Zakon o savjetima mladih pa je potrebno odluke uskladiti sa zakonskim propisima.  

Pripremljen je novi tekst odluke koji je usklađen sa zakonom . 

Sinković Stjepan postavlja pitanje da li je već objavljen natječaj za osnivanje savjeta mladih. 

Pročelnica veli da je objavljen ali će se on poništiti i ponovno će se raspisati novi natječaj koji bude u 

skladu sa novom odlukom. 

Odluka o osnivanju Savjeta mladih donesena je sa 9 glasova ZA i 2 suzdržana. 

 

Točka 5. 

Izvješće o radu GKP PRE-Kom d.o.o. Prelog za 2014.godinu temeljem članka 32. Zakona o održivom 

gospodarenju otpadom 



Izvješće je podnio direktor GKP PRE-KOM –a gosp. Siniša Radiković koji je napomenuo da će se ove 

godine donijeti novi Plan gospodarenja otpadom. 

Prema nalazu Državne revizije jedino je Međimurska  županija dobila pozitivno izvješće da je 

djelomično zbrinula otpad. 

Načelnik postavlja pitanje u kojoj jefazi izgradnja kompostane. Direktor odgovara da su radovi pri 

kraju;  čekaju se povoljni vremenski uvjeti  da se mogu  asfaltirati određene površine. 

Sinković Stjepan postavlja pitanje u vezi povrata smeđih kanti za biootpad. Radiković napominje da je 

općina Goričan među najboljim općinama što se tiće prihvata navedenih kanti.  Oni koji imaju 

komposište neka prijave GKP PRE-KOM i netko će doći pogledati te ako komposište zadovoljala  

uvjete može se osloboditi smeđe kante. 

Šavora Franjo postavlja pitanje zašto  komposište mora biti betonirano; navodi kako je bio u 

Njemačkoj te je vidio kako to tamo funkcionira. 

Radiković napominje da je tako propisano u našem Zakonu. 

Vijećnici su sa 7 glasova ZA i 4 suzdržana prihvatili navedeno  izvješće. 

 

Tocka 6. 

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2007-2015 

godine na području općine Goričan za 2014.g. 

Radiković napominje da je svaka jedinica lokalne samouprave duzna donijeti dva izvješća vezano uz 

gospodarenje otpadom. 

Leonard Gudlin postavlja pitanje da li GKP PRE-Kom namjerava u općini Goričan postaviti kontenjer 

za skupljanje odjeće. 

Radiković odgovara da nema namjeru to postaviti već se odjeća skuplja kad i glomazni otpad te se sve 

predaje u Humana Novu. 

Gudlin Leonard napominje da bi to trebalo na drugačiji način riješiti jer se u isti kamion baca smeće i 

odjeća koja  se može iskoristiti. 

Nakon kraće rasprave izvješće je usvojeno sa 7 glasova Za i 4 suzdržana. 

 

Točka 7. 

Izvješće o radu načelnika u periodu od 01.04. do 31.12.2014.g. 

 

Na Izvještaj o radu načelnika vijećnici nisu tražili dodatna pojašnjenja. Stjepan Sinković konstatira da 

vijećnicima nisu dostavljana kvartalna izvješća o poslovanju općine. 



Izvještaj je prihvaćen sa 7 glasova ZA. 

Točka 8. 

Ostala pitanja, informacije i prijedlozi 

Predsjednik vijeća apelira na oporbene vijećnike da imenuju osobe u Povjerenstvo koje će pratiti i 

kontrolirati rad udruga. 

Šavora Franjo napominje da oni nisu za to zainteresirani. 

Gudlin Leonard također apelira na oporbene vijećnike da se uključe u rad  Povjerenstva. 

Vezano uz akciju čišćenja povodom Dana planeta zemlje Gudlin Leonard predlaže da se akcija održi 

bar mjesec dana ranije dok vegetacija još nije počela bujati. Načelnik se slaže sa prijedlogom. 

Predlaže da se  odluka o komunalnom redu općine Goričan izmjeni i nadopuni sukladno zakonskim  

odredbama. Načelnik odgovara da je to u planu te predlaže s obzirom na osjetljivu problematiku da 

se na jednoj od slijedećih sjednica  raspravi o tome. 

Leonard Gudlin postavlja pitanje o mogućnosti povećanja subvencija za osposobljavanje 

poljoprivrednika za rad strojevima i pesticidima. Načelnik odgovara da se takve stvari trebaju prije 

dogovoriti. 

Leonard Gudlin postavlja pitanje da li je ove godine napravljen kalendar događanja za udruge. 

Zamjenik načelnik odgovara da nije i da će se uskoro sazvati sve udruge i napraviti kalendar. 

Vezano uz poplave koje su bile prošle godine Leonard Gudlin napominje kako bi trebalo sanirati zečje 

nasipe uz rijeku; vreće su u lošem stanju. Načelnik napominje da je razgovarao sa predstavnicima 

Hrvatskih voda te će oni to sanirati kada dobiju dozvolu od nadležnih. 

Danijel Dominik u vezi poplava koje su bile  postavlja pitanje zašto se nisu radnici iz tvrtki koje djeluju 

na području Goričana uključili u akciju spašavanja. 

Sjednica je završila u 21.00 sati. 

 

Zapisničar: 

Jasna Štampar - Ivanović 

 


