
OPĆINA GORIČAN 

OPĆINSKO VIJEĆE GORIČAN 

 

ZAPISNIK SA 14. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Sjednica je održana 08.06.2015. godine u prostorijama općine Goričan na poziv predsjednika 

Općinskog vijeća Andreja Blagusa. 

Sjednici su bili prisutni svi viječnici Općinskog vijeća, načelnik Mario Moharić, zamjenik načelnika Ivan 

Blažek, predstavnici medija te pročelnica Jasna Štampar-Ivanović. 

Predloženi dnevni red: 

1. Usvajanje zapisnika sa 13. sjednice 

2. Aktualni sat 

3. Donošenje odluke o odabiru koncesionara za obavljanje komunalne djelatnosti crpljenja, 

odvoza i zbrinjavanja fekalnih voda iz septičkih i sabirnih jama na području općine Goričan 

4. Donošenje odluke o dobitnicima javnih priznanja općine Goričan  

5. Donošenje odluke o potvrđivanju poduzetničkih zona na području općine Goričan 

6. Donošenje odluke o odabiru kandidata za Savjet mladih općine Goričan 

7. Donošenje odluke o stavljanju van snagu odluke o izboru v.d. ravnatelja Knjižnice i čitaonice 

Goričan Jadranke Ivanović 

8. Donošenje odluke o imenovanju novog v.d. ravnatelja Knjižnice i čitaonice Goričan Sanje 

Glavak 

9. Donošenje odluke o kandidiranju projekata od interesa općine Goričan na Programe ruralnog 

razvoja 

10. Donošenje odluke o izradi  Knjige o 70 godina NK Trnave 

11. Donošenje odluke o potpisivanju Sporazuma o suradnji sa općinama Ruma, Lendava i 

Sumarton a vezano uz nastavak provođenja projekata u okviru EU fondova 

12. Ostala pitanja, informacije i prijedlozi 

Predloženi dnevni red usvojen je sa 9 glasova ZA i 3 PROTIV. 

 

Točka 1. 

Usvajanje zapisnika sa 14. sjednice Općinskog vijeća 

Šavora Franjo ima primjedbu na točku 6. zapisnika jer nije naveden  prijedlog vijećnika Varošanca  da 

se o financiranju školovanja  pročelnice donese odluka na slijedećoj sjednici vijeća. 

Zapisnik je usvojen sa 8 glasova ZA i 4 PROTIV. 

 



Točka 2. 

Aktualni sat 

Na početku aktualnog sata predsjednik vijeća dao je riječ načelniku koji je vijećnike izvjestio o 

zbivanjima koja su se dogodila od posljednje sjednice Općinskog vijeća. 

Načelnik napominje da je trenutno aktualna izgradnja trafostanice u gospodarskoj zoni ISTOK. Općina 

ima deponirana sredstva u HEP-u u visini od cca 200.000,00 kn,  te dobivenih 400.000,00 kn od 

Ministarstva gospodarstva. Postoji  jedan ozbiljan investitor koji planira do kraja ove godine otkupiti 

zemljište u zoni. 

Načelnik istiće da je završen prijenos državnog zemljišta na općinu Goričan u gospodarskoj zoni i 

poljoprivredno gospodarskoj zoni ; te da je pri kraju postupak prijenosa zemljišta karaule. 

Proveden je natječaj za savjet mladih ali o tome više pod točkom dnevnog reda. 

Načelnik napominje da je održana prezentacija monografije u Ljubljani te u Matici Hrvatskoj u 

Čakovcu. 

Vezano uz natječaj za odvoz fekalnih voda načelnik napominje da je općina na neki način bila 

prisiljena raspisati natječaj zbog učestalih sporova između fizičkih osoba. 

Oko projekta Europa za građana općina Goričan je domaćin u vremenu od 19. do 21 .lipnja.  U tom 

periodu  biti će održana i svečana sjednica Općinskog vijeća.  

U ponedjeljak, 22.06. biti će obilježeno 20 godina od potpisivanja sporazuma o suradnji  s mađarskom 

općinom Serdahelj; događaju kojem će biti nazočni ondašnji sazivi Općinskog vijeća i načelnika sa 

hrvatske i mađarske strane. 

Načelnik  poziva vijećnike da se priključe na rafting po rijeci Dravi koji će se održati u subotu, 20. 

lipnja. 

Šavora Franjo postavlja pitanje oko navoza poljskih puteva; da li je Pavlic Zlatko nabavio gredelj kako 

je bilo dogovoreno. 

Načelnik napominje da je napravljen dogovor sa Hrvatskim vodama koje će sanirati dio puta kako bi 

se smanjilo trošenje proračunskih sredstava. Ukoliko se dogovor sa njima ne postigne u nekom roku  

tada će općina krenuti sa navozom puteva svojim troškom. 

Šavora Franjo postavlja pitanje da li je općina isplaćivala kakva sredstva ljudima koji su svojim 

traktorima sudjelovali u obrani od poplava. Načelnik odgovara da su to isplaćivale Hrvatske vode te 

da općina nema nad tim nikakvu ingerenciju. 

Stjepan Sinković postavlja pitanje vezano uz LAG Mura Drava; koliko je ljudi ukupno zaposleno. 

Vezano uz zemljišta u industrijskoj zoni napominje da načelnik navodi na je općini darovano 14 

hektara a u odluci se spominje 25 hektara. 

Načelnik navodi da su sve čestice evidentirane u zoni s time da je određeni dio u državnom vlasništvu 

a dio u općinskom. 



U poljoprivrednoj zoni od komunane infrastrukture napravljen je dio ceste ; zbog propalog projekta 

kompostane ta će zemlja sad ostati pusta; zarašćena korovom. 

Sinković napominje da je taj prostor namijenjen za mini farme a ne samo za kompostanu te se 

možekandidirati na jedan od fondova Europske unije. 

Šavora Franjo apelira na načelnika da priča oko kompostane već jedamput završi. Napominje da su 

ljudi pokazali da su protiv gradnje takvog objekta i to na najdemokratskiji način. 

Varošanec Zlatko  postavlja pitanje oko prometne signalizacije kod škole. Načelnik napominje da je 

pokrenuta procedura kod ŽUC-a i on očekuje pozitivan odgovor i da se to napravi do početka školske 

godine. 

Ivica Mlinarić postavlja pitanje oko asfaltiranja ceste Goričan –Donji Kraljevec. Načelnik odgovara da 

cijeli postupak vodi ŽUC, te da je trenutno u postupku javna nabava za odabir izvođaća radova te bi 

sve trebalo biti gotovo za mjesec dana.  

Leonard Gudlin iznosi pritužbu mještana na košnju i održavanje groblja; napominje da se ljudima 

nakon košnje grobovi ne očiste. Vezano uz sanaciju poljskih puteva od Hrvatskih voda napominje da 

je  napravljen  protupoplavni put u dužini od 300 m; kritični su putevi na IV. liniji bajice. Postavlja 

pitanje dal će se napraviti kruna nasipa. Oštećen je put od Vrtne ulice do mekotičnog mosta kojeg je 

potrebno sanirati.  

Načelnik napominje da određeni radovi na sanaciji poljskih puteva nemaju vezu sa Hrvatskim vodama 

već da su radovi stali zbog udruge za zaštitu prirode. 

Leonard Gudlin predlaže da općina Goričan pokuša stupiti u kontakt sa gosp. Vargekom koji je vlasnik 

jedne parcele u Vrtnoj ulic u poduzetničkoj zoni i te da općina otkupi tu česticu od njega. 

Načelnik napominje da se privatnog investitora nemože prisiliti da proda svoju parcelu. 

 Općina Goričan je prije otprilike 7 – 8 godina uvela porez na nekorištene nekretnina u poduzetničkoj 

zoni koje su odlukom Ustavnog suda poništene. 

Stjepan Sinković napominje da Hrvatske vode rade sanaciju nasipa od strane Domašinca. Načelnik 

napominje  da će viječnik dobiti pismeni odgovor oko tog pitanja. 

Stjepan Sinković postavlja pitanje tko je i u kojem iznosu dobio subvenciju za sjemenski češnjak. 

Pročelnica odgovara da je po raspisanom javnom pozivu pristigla samo jedna zamolba  OPG Krznar iz 

Goričana i da im je isplačena subvencija u iznosu nešto većem od 3.000,00 kn. 

Varošanec Zlatko postavlja pitanje oko plaća djelatnika upravnog odjela;  selom kruže priče da 

pojedini djelatnici imaju visoke plaće. 

Načelnik odgovara da su djelatnicima plaće određene  odlukom Općinskog vijeća iz 2009.godine te se 

od onda nisu mijenjale. 



Šavora Franjo oko zamolbe pročelnice za sufinanciranje školovanja djelatnika  smatra da je odluka 

protuzakonita jer je izglasan pod ostala pitanja; navodi da se odluke moraju glasati pod točkama 

dnevnog reda a ne pod ostalim pitanjima. 

Pročelnica odgovara da je bila u kontaktu sa pravnicom Ministarstva uprave i da joj je odgovoreno da 

Općinsko vijeće uopće nema ingerenciju nad  djelatnicima upravnog odjela   već da je to isključivo 

stvar načelnika općine i on takve odluke može donositi samostalno. Odluka Općinskog vijeća nije ni 

potrebna.   

Načelnik napominje da je poticanje školovanja djelatnika u interesu cijele općine; razgovarao je 

svojim saborskim kolegama koje isto tako potiću školovanje te tu ne vidi ništa spornog. 

 

Točka 3. 

Donošenje odluke o odabiru koncesionara za obavljanje komunalne djelatnosti crpljenja, odvoza i 

zbrinjavanja fekalnih voda iz septičkih i sabirnih jama na području općine Goričan 

 

Predsjednik vijeća dao je riječ načelniku koji napominje da je zbog fekalnih voda bilo dosta primjedbi 

od strane mještana i da se to pitanje mora riješiti. 

Po raspisanom natječaju pristigle su dvije ponude i to TRIO LEONARDO d.o.o. iz Goričana i GKP 

PREKOM d.o.o.  Prelog. 

Ponuda tvrtke TRIO LEONARDO iznosila je: cijena odvoza i zbrinjavanja: 106,25 kn sa PDV; cijena 

zbrinjavanja fekalnih voda na uređaju za pročišćavanje po m3: 8,75 kn sa PDV; koncesijska naknada: 

8,50 kn/m3 što daje ukupnu cijenu odvoza u iznosu od 175,00 kn sa PDV. 

Ponuda tvrtke GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog iznosila je : cijena odvoza i zbrinjavanja: 212,50 kn sa PDV; 

cijena zbrinjavanja fekalnih voda na uređaju za pročišćavanje po m3: 16,25 kn; koncesijska naknada: 

7,50 kn/m3 odnosno ukupna cijena 307,50 kn sa PDV. 

Šavora Franjo napominje da će povećana cijena usluge odvoza fekalnih voda izazvati veliki problem 

među mještanima. 

U dokumentima koje su vijećnici dobili krivo je evidentirana cijena odvoza. Greškom je navedena 

cijena  odvoza i zbrinjavanja  po m3 a ne fiksna pa su na samoj sjednici ispravljeni materijali.  

Gudlin Leonard koji je jedan od ponuditelja  napominje da se na natječaj svako mogao javiti. Slaže se 

sa Franjom Šavorom u pogledu cijene koja je prevelika. Da bi netko mogao biti koncesionar mora sa 

Međimurskim vodama imati sklopljen ugovor. Do sad je odvoz koštao 60,00 kn i sve se vozilo na crno 

i vozilo se kud se stiglo. 

Varošanec Zlatko smatra da se malo ishitrilo sa donošenjem ove odluke; te predlaže  nek se ona još 

malo razradi. 

Danijel Dominik predlaže da se ova odluka ne izglasa; već nek se kazni one koji se ne pridržavaju reda. 



Sinković veli da se ovdje posao daje jednom čovjeku. 

Dominić Bojan navodi da je natječaj javno objavljen te  se svaki zainteresirani tko ispunjava uvjete 

mogao javiti. 

Sinković napominje da se posao daje osobi koja je isti do sada radila na crno. 

Načelnik istiće da je općina sve napravila po zakonu; to pitanje treba urediti i odabrati koncesionara. 

Damir Far postavlja pitanje kako će plaćati za obavljenu uslugu. Leonard Gudlin napominje da se za 

svaki odvoz na pročistač dobije prateći list iz kojeg je vidljiva količina ispuštenih  fekalnih voda te će 

se onda plaćati nakon ispusta. Kapacitet cisterne je 4000 litara. 

Leonard Gudlin napominje da su problem kuće u novom naselju gdje je razina podzemnih voda 

visoka. 

Sinković Stjepan postavlja pitanje zašto općina nema kanalizaciju. Načelnik mu odgovara da se od 

pojedinih osoba već pred par godina tražilo da Goričan neide na pročistač u Donji Kraljevec  te se na 

taj način odugovlačio postupak jer je Goričan projektirao svoj vlastiti pročistač od kojeg se na kraju 

odustalo. 

Varošanec  Zlatko predlaže da se općina odrekne koncesijske naknade te se na taj način smanji cijena 

usluge za mještane. 

Načelnik napominje da bilo kakva promjena traži da se poništi javni natječaj. 

Stjepan Sinković traži da se natječaj poništi. 

Odluka o odabiru koncesionara nije donesena; 6 vijećnika glasovalo je ZA, 4 protiv i 3 su bila 

suzdržana. 

Točka 4. 

Donošenje odluke o dobitnicima javnih priznanja općine Goričan 

Ocjenjivački odbor uputio je Općinskom vijeću prijedlog dobitnika javnih priznanja. 

Sinković postavlja pitanje zašto se sa par rečenica nije obrazložilo svakog kandidata; bar kandidate za 

glavne nagrade, te da li su svi predloženi kandidati ujedno i  dobitnici nagrada. Načelnik odgovara da 

nisu uzeti u obzir oni koji su već dobili nagrade i priznanja  od strane općine.  

Odluka o dobitnicima javnih priznanja donesena je sa 8 glasova ZA i 5 suzdržana.  

Nagrađeni su:   

a) Nagrada za životno djelo: Stjepan Lesinger, Ivan Šavora 

b) Godišnja nagrada općine Goričan: udruga poljoprivrednih proizvođaća, Dominik Luka, Loparić 

Slavko, Plakalović Christijan, Mikloška Paula 

c) Zahvalnice općine Goričan: Božidar Jakšić, Karlo Horvat, Ivona Dominik, Lovro Kos, Kristina 

Plakalović, Kiđemet Ivka, Luka Žvorc, Filip Gosarić, Katarina Beti i Dragutin Kovač 

 



Točka 5. 

Odluka o potvrđivanju poduzetničkih zona na području općine Goričan 

Stjepan Sinković  navodi da je između ostalog  osnovana i  poduzetnička zona Krčec, te predlaže da se 

i ona uvrsti u odluku. 

Odluka je donesena sa 11 glasova ZA i 2 suzdržana. 

 

Točka 6. 

Donošenje odluke o odabiru kandidata za Savjet mladih općine Goričan 

U Savjet mladih općine Goričan imenovani su: 

1. Baksa Petar / Markušić Tomislav ( kandidat / zamjenik kandidata ) 

2. Blažek Ivona / Horvat Ivana 

3. Gosarić Filip / Pintarić Magdalena 

4. Jakšić Ana / Petric Patricija 

5. Jakšić katarina / Mati Tajana 

6. Jakšić Martina / Markušić Hrvoje 

7. Katić Ivan / Markan David 

Općinsko vijeće je donijelo odluku o odabiru sa 10 glasova 10 i 3 suzdržana. 

 

Točka 7. 

Donošenje odluke o stavljanju van snage odluke o izboru v.d. ravnatelja Knjižnice i čitaonice 

Goričan Jadranke Ivanović 

Predsjednik vijeća dao je riječ načelniku.  

Načelnik napominje da su 7 i 8 točka dnevnog reda vezane; u Knjižnici je bio upravni nadzor od strane 

Ureda za društvene djelatnosti  Međimurske županije. Nadzorom je utvrđena nepravilnost  u smislu 

da vršiteljica dužnosti Jadranka Ivanović obavlja poslove v.d. ravnatelja duže od godinu dana . 

Jadranka Ivanović ima završenu srednju ekonomsku školu i položen tečaj za pomočnog knjižničara. 

Sanja Glavak ima višu stručnu spremu ( informatolog) i dalje se školuje te ima uvjete za obavljanje 

funkcije v.d. ravnatelja. 

Stjepan Sinković postavlja pitanje zašto se nije odmah proveo natječaj za izbor ravnatelja, te tko 

kontrolira rad knjižnice. 

Viječnici su sa 8 glasova ZA, 4 protiv i 1 suzdržani donijeli odluku o stavljanju van snage odluke o 

izboru v.d. ravnatelja Knjižnice i čitaonice Jadranke Ivanović. 

 



Točka 8. 

Donošenje odluke o imenovanju novog v.d. ravnatelja Knjižnice i čitaonice Goričan Sanje Glavak 

Odluka je donesena sa 8 glasova ZA, 3 protiv i 2 suzdržana. 

 

Točka 9. 

Donošenje odluke o kandidiranju projekata od interesa općine Goričan na programe ruralnog 

razvoja 

Načelnik napominje da se navedeni projekti u suradnji sa udrugama  planiraju kandidirati u okviru 

mjere7. podmjere  7.4. Programa ruralnog razvoja za razdoblje 2014 – 2020  koja se odnosi na 

ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo. 

Navedena mjera namijenjena je jedinicama lokalne samouprave, trgovačkim društvima u većinskom 

vlasništvu JLS, udrugama i vjerskim zajednicama koje se bave humanitarnim i društvenim 

djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo, te LAG-ovima. 

Prihvatljiva ulaganja su u naseljima do 5.000 stanovnika a odnose se na građenje i/ili opremanje 

vatrogasnih domova, društvenih domova,  dječjih i sportskih igrališta, sportskih terena i pratećih 

objekata, objekata za sportski ribolov, rekreacijskih zona, biciklističkih staza, tematskih putova, 

ulaganje u građenje i opremanje dječjih vrtića,  pješačke staze, pješačke zone, otvorene odvodne 

kanale, trgove, parkove, tržnice i javne prometne površine. 

Vrijednost potpore iznosi od  15.000,00 euro do 1.000.000,00 euro; odnosno do 80 % ukupnih 

prihvatljivih troškova. 

Broj projekata  odobrenih pojedinom korisniku u programskom razdoblju nije ograničen. Isti korisnik 

može podnijeti jedan Zahtjev za potporu unutar iste podmjere tijekom jednog  natječaja.  

Zahtjev za potporu za slijedeće ulaganje unutar iste podmjere može se podnijeti tek nakon izvršene 

konačne isplate potpore po prethodnom zahtjevu. 

Projekti od interesa za općinu Goričan: 

1. Gradnja sportske dvorane 

2. Uređenje doma kulture 

3. Sportski park na igralištu NK Trnava 

4. Uređenje šoderice – sportsko rekreacijski centar  „ Ribnjak“ 

S obzirom da korisnik unutar jednog natječaja  može podnijeti samo jedan zahtjev za potporu unutar 

iste podmjere navedeni projekti kandidirali bi se na slijedeći način: 

1. Gradnja sportske dvorane – nositelj Općina Goričan 

2. Uređenje doma kulture – nositelj HKUD Goričan 

3. Sportski park na igralištu NK Trnava – nositelj NK Trnava 

4. Uređenje šoderice- sportsko rekreacijski centar Ribnjak – nositelj SRD „SMUĐ“ Goričan 

 



Ukoliko koji od projekata prođe na natječaju općina Goričan će ga u potpunosti financijski 

poduprijeti. 

Natječaj će biti raspisan na jesen. 

Vezano uz sportsku dvoranu načelnik napominje da će ove godine Međimurska županija nastaviti 

radove u visini od 300.000,00 kn uz sudjelovanje općine. 

Čeka se pozitivno rješenje za objekt karaule na GP Goričanu te će onda i taj projekat biti uvršten u 

prioritetne. 

Stjepan Sinković postavlja pitanje oko financiranja tih projekata. Načelnik  napominje da će 

financiranje ići i putem HBOR-a. 

Stjepan Sinković postavlja pitanje da li je općina Goričan prema Međimurskoj županiji podnijela 

zahtjev za prijenos zemljišta sportske dvorane na općinu. 

Varošanec Zlatko postavlja pitanje da li se u prioritetne projekte mogu predložiti uređenje Osnovne 

škole; napominje da je potrebno napraviti sanaciju krovišta. 

Načelnik istiće kako je to projekt male vrijednosti ; te ga je potrebno financirati državnim 

decentraliziranim sredstvima. 

Varošanec Zlatko napominje da bi trebalo razmisliti o povećanju naknada za novorođenu djecu. 

Odluka o kandidiranju projekata koji su od interesa za razvoj općine Goričan donesena je sa  8 

glasova za i 5 suzdržana. 

Točka 10. 

Donošenje odluke o izradi knjige o 70 godina NK TRNAVE Goričan 

Izlaganje po točki imao je Ivan Blažek koji je između ostalog napomenuo da je NK TRNAVA među 

najstarijim  udrugama koje djeluju na području općine te da zaslužuje jednu takvu knjigu.  

Sinković Stjepan je protiv financiranja knjige jer kako napominje subvencije se ne daju razmjerno. 

Predsjednik vijeća apelira na viječnike da ne blate udruge i njihove članove jer  u svakoj udruzi  su 

ljudi koji rade besplatno i svoje slobodno vrijeme posvečuju za dobrobit cijele udruge. 

Odluka o izradi knjige o 70 godina NK TRNAVE donesena je sa 9 glasova ZA i 2 suzdržana. 

 

 

 

 

 



Točka 11. 

Donošenje odluke o potpisivanju Sporazuma o suradnji sa općinama Ruma, Lendava i Sumarton a 

vezano uz nastavak provođenja projekata u okviru EU fondova 

 

Načelnik napominje da je sporazum vezan uz projekt Europa za građane. U devetom mjesecu biti će 

nastavak ovog projekta. 

Sinković Stjepan postavlja pitanje ako je općina Goričan član LAG-a Mura Drava zašto se opet 

potpisuje ovaj sporazum. 

Načelnik napominje da je praksa da se na kraju svakog projekta potpisuje sporazum o daljnjoj 

suradnji. 

Sinković Stjepan postavlja pitanje da li je za potpisivanje ovog sporazuma potrebna suglasnost 

Ministarstva vanjskih poslova. 

Načelnik odgovara da nije potrebna nikakva suglasnost. 

Odluka o potpisivanju Sporazuma donesena je sa 11 glasova ZA i 2 suzdržana. 

 

Točka 12. 

Ostala pitanja, informacije i prijedlozi 

Načelnik je vijećnike pozvao da se priključe na rafting po Dravi  koji će biti u subotu 20. lipnja. 

Varošanec Zlatko predlaže da se na slijedećoj sjednici vijeća  uvrsti na dnevni red pitanje povećanja 

natalitetne politike u Goričanu. 
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