
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GORIČAN 

ZAPISNIK SA 15. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA 

Sjednica je održana 04. rujna 2015.godine u prostorijama općine Goričan na poziv predsjednika 

Općinskog  vijeća Andreja Blagusa. 

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

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

Odsutni vijećnici: Zlatko Varošanec i Ivica Mlinarić. 

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

postaje Prelog gosp. Ivan Sokač, predstavnici medija, te pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela koja 

je vodila zapisnik sa sjednice. 

U kasnijem dijelu sjednice pridružili su se mještani Mladen Varošanec, Zlatko Vugrinec i Damir Jakšić. 

Predloženi dnevni red: 

1. Sigurnost i prevencija od nasilja u općini Goričan 

2. Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice 

3. Aktualni sat 

4. Donošenje odluke o polugodišnjem obračunu proračuna za 2015.godinu 

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

općine Goričan 

6. Ostala pitanja , informacije i prijedlozi 

Predloženi dnevni red usvojen je sa 8 glasova ZA i 3 suzdržana. 

 

Točka 1. 

Sigurnost i prevencija od nasilja u općini Goričan 

Predsjednik vijeća napominje da je poziv za sjednicu  upućen načelniku Policijske postaje Prelog  zbog 

događaja koji su se dogodili sredinom mjeseca srpnja kada je eskaliralo nasilje među mladima s ciljem 

da se o događaju dobiju  informacije direktno od strane policije. 

S obzirom da uskoro počinje nova školska godina potrebno je dotaknuti temu sigurnosti djece u 

prometu  koja bi trebala biti na prvom mjestu. 

Načelnik napominje da je ova točka uvrštena na  dnevni red sjednice  jer su to zahtjevali roditelji 

djece koja su napadnuta od strane nekoliko romskih mladića. 

Predsjednik vijeća dao je riječ načelniku PP Prelog gospodinu Sokaču koji je naveo da zbog nemilog 

događaja još uvijek vlada napetost među mještanima. Načelnik PP Prelog  iznio  je cijelu kronologiju 

događanja koja su prethodila tučnjavi te rekao kako je policija napravila sve što je bilo u njihovoj moći 

a dalje je slučaj preuzelo Državno odvjetništvo. Napominje da su roditelji stradalih mladića prijavili 

prijetnje, na Općinskom državnom odvjetništvu obavljeni su razgovori no međutim nikome nije 



određen pritvor.  U cilju smanjivanja negativnih tenzija redovito se obavljaju razgovori sa jednom i sa 

drugom stranom. Gospodin Sokač je vijećnike izvjestio općenito o stanju sigurnosti u općini Goričan. 

Tatjana Ribarić postavlja pitanje što se moralo dogoditi da bi sudac istrage odredio pritvor. 

Napominje kako je prema njezinom saznanju malo falilo da ishod ovog sukoba bude tragičan. 

Ivan Blažek napominje da je u medijima napisano kako je došlo do međusobne tučnjave; ne radi se o 

tučnjavi  već su mladići organizirano napadnuti.  

Načelnik Sokač napominje kako policija ne može kontrolirati što će mediji objaviti . 

Ivan blažek istiće da takve napade treba oštro osuditi s obzirom da se oni nisu ponavljali više od 25 

godina. 

S obzirom da vijećnici nisu imali više pitanja  za načelnika Sokača  rasprava je zaključena. 

Načelnik Moharić  je informirao vijećnike o organizaciji sveobuhvatne vježbe obrane od poplava ČRNI 

MOST  koja je planirana za 24. listopad. Načelnik Sokač odgovorio je da će to napraviti policija po 

službenoj dužnosti  te da će se oni maksimalno uključiti u organizaciju vježbe. 

U ponedjeljak, 07.09. prvi dan školske godine policija će biti na terenu; pojačano će se kontrolirati 

promet radi sigurnosti djece. 

Načelnik Moharić napominje da će uskoro biti postavljena svjetlosna signalizacija kod škole.  

 

Točka 2. 

Usvajanje zapisnika sa 14. sjednice Općinskog vijeća 

Stjepan Sinković postavlja pitanje oko 5. točke zapisnika i odluke o potvrđivanju poduzetničkih zona 

na području općine Goričan da li je u odluku stavljena i gospodarska zona Krčec. 

Pročelnica napominje da nije jer se ta zona nigdje službeno ni ne spominje. Načelnik istiće kako ne 

vidi razlog zašto ona  nebi bila uključena. 

Zapisnik je jednoglasno usvojen. 

Točka 3. 

Aktualni sat 

Na početku aktualnog sata načelnik je pozdravio prisutne članove Savjeta mladih i to predsjednika 

Petra Baksu i zamjenicu predsjednika Martinu Jakšić. 

Načelnik istiće kako je dobro da se mladi uključe u politički život općine; to je bitno za njen daljnji 

razvoj. 

Istiće kako je od posljednje sjednice Općinskog vijeća bilo dosta događaja: proslava dana općine i 

realizacija događaja u okviru dva europska projekta; proslava dvadesete obljetnice od potpisivanja 

sporazuma o suradnji sa mađarskom općinom Serdahelj. 



U vezi sanacije nasipa rijeka Trnave i Mure u tijeku su radovi čija će ukupna vrijednost iznositi  oko 

5.000.000,00 kn. Kruna nasipa dići će se za jedan metar; čisti se kompletno korito. 

Načelnik u vezi međunarodne vježbe obrane od poplava koja je planirana za 24. listopad napominje 

da će dio biti izlagačkog karaktera gdje će robne rezerve koje djeluju u okviru Ministarstva 

gospodarstva izlagati jedan dio opreme za zaštitu i spašavanje. Biti će prezentacija automatskih 

punilica vreća s pijeskom;  novih čamaca za spašavanje od kojih  će biti dodijeljen općini Goričan. 

U tijeku su dogovori oko samog načina izvođenja vježbe te koordinacija sa mađarskom stranom. 

Načelnik napominje da je danas u općinu zaprimljen dopis novog ravnatelja škole. Iako gospodin 

Varošanec nije prisutan na sjednici načelnik mu čestita na odabiru.  

Načelnik napominje da će općina Goričan i nadalje financirati prehranu svoj djeci Osnovne škole 

Goričan. 

U vezi ceste Donji Kraljevec – Goričan načelnik istiće kako je cesta konačno otvorena, nakon nekoliko 

godina intenzivnih zahtjeva iz općine Goričan. 

Napominje da će viječnicima pod ostala pitanja biti upućen prijedlog Sporazuma o sufinanciranju 

ekonomske cijene vrtića kojim bi se reguliralo plaćanje vrtića u vrijeme ljetnih  mjeseci kad su djeca 

na praznicima ili pak u vrijeme odsutnosti djece zbog bolesti duže od 30 dana. 

Šavora Franjo u vezi dopune dnevnog reda  postavlja pitanje zašto se to uvijek  radi; vijećnici se ne 

stignu pripremiti i konzultirati o temi. Sve što je planirano za dnevni red sjednice mora biti 

dostavljeno sa materijalima i pozivom na sjednicu. 

Načelnik napominje da je to aktualna stvar od pred nekoliko dana, te da on po ingerenciji  to može 

sam riješiti ali želi da vijećnici budu s time upoznati . 

Na sjednicu su stigli roditelji napadnutih  mladića  i to Mladen Varošanec, Zlatko Vugrinec i Damir 

Jakšić. 

Gudlin Leonard postavlja pitanje oko plinovoda koji se gradi da li je općina kontaktirala mjerodavne 

osobe iz INA-e u vezi obeštećenja povodom šteta koje imaju zakupci državnog poljoprivrednog 

zemljišta. Istiće kako su im uništeni usjevi. 

Načelnik istiće kako radove izvodi INA Sektor za istraživanje i gradnju plinovoda, koliko je njemu 

poznato radovi idu isključivo  po trasi naftovoda, te istiće kako će svi biti obeštećeni jer je tako 

dogovoreno sa investitorima. Radovi na plinovodu  će trajati otprilike godinu dana. 

Jedinstveni upravni odjel pokušati će dobiti informaciju od mjerodanih osoba o stanju na terenu. 

Leonard Gudlin pozdravlja članove Savjeta mladih te navodi kako bi bilo dobro da i oni  iznesu svoje 

mišljenje oko incidenta koji se dogodio. 

 

 

 



Točka 4. 

Donošenje odluke o polugodišnjem obračunu proračuna za 2015.godinu 

Načelnik istiće kako su vijećnici dobili detaljne bilješke uz polugodišnji obračun proračuna u 

materijalima pa nema potrebe prolaziti  svaku stavku  nego ako tko ima kakvo pitanje nek postavi pa 

će se odmah odgovoriti. 

Stjepan Sinković postavlja pitanje  koja su to sredstva od prihoda od prodaje stanova. Pročelnica 

napominje da se to radi o sredstvima od otkupa stanova. 

Šavora Franjo postavlja pitanje gdje je uključena subvencija za češnjak koja je isplaćena. Pročelnica 

napominje da je ta subvencija islaćena prošle godine a ove godine isplaćivane su samo subvencije za 

osjemenjivanje krmača, krava i koza. 

Stjepan Sinković postavlja pitanje u vezi prihoda od Fonda za zaštitu okoliša i enegetsku učinkovitost. 

Pročelnica odgovara da je cca 80.000,00 kn općina dobila sredstva od Fonda za izradu elergetskog 

pregleda zgrada i javne rasvjete a ostalo su sredstva koja je općina dobila za poticanje mjera 

energetske učinkovitosti obiteljskih kuća. 

Stjepan Sinković napominje da se proračun ne ostvaruje kako je planirano; sa 30.06. realizirano je 

29% planiranih sredstava. Načelnik odgovara da je u prvih šest mjeseci proračun u plusu 703.175,00 

kn i da to sve govori kako posluje općina Goričan. 

Načelnik napominje da će se ove godine općina Goričan uključiti u financiranje nastavka izgradnje 

sportske dvorane sa 100.000,00 kn. Planirana vrijednost radova je 400.000,00 kn. 

Vijećnici su sa 7 glasova za i 4 protiv donijeli odluku o prihvaćanju polugodišnjeg obračuna proračuna 

za 2015.godinu.  

 

Točka 5. 

Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu općine 

Goričan 

Načelnik napominje da se radi o zemljištu koje je dano u zakup odlukom Općinskog vijeća u 

2012.godini na rok od tri godine, te o zemljištu kojeg je općina Goričan dobila darovnim ugovorom od 

Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom. 

Načelnik predlaže da se zemljište da u zakup na rok od 5 godina, uz najnižu  ponuđenu cijenu od 

675,00 kn/hektaru do maksimalne 1.350,00 kn / hektaru, s time da za zemljište koje su već obrađivali 

zakupci oni imaju prednost pri odabiru uz uvjet da prihvate najvišu ponuđenu zakupninu. Zemljište za 

koje se prvi put raspisuje natječaj otvoreno je za svakog zainteresiranog pod istim uvjetima. 

Franjo Šavora predlaže da prednost pri odabiru imaju oni nositelji obiteljskog poljoprivrednog 

gospodarstva kojima je poljoprivreda osnovna djelatnost. 

Dominić Bojan istiće kako je svakom OPG-u poljoprivreda osnovna djelatnost. 



Leonard Gudlin istiće kako Franjo Šavora ima dobre namjere ali predlaže da se odbor za 

poljoprivrednu sastane i još jednom utvrdi sve kriterije za raspisivanje natječaja. 

Sinković Stjepan postavlja pitanje Leonardu Gudlinu da li on osobno ima kakve interese u ovome. 

Vijećnici su sa 10 glasova za i 1 suzdržani donijeli zaključak da se raspiše natječaj ali da će kriterije 

odrediti  Odbor za poljoprivredu. 

 

Točka 6. 

Ostala pitanja, informacije i prijedlozi 

Pod ostala pitanja predsjednik vijeća stavio je točku prihvaćanje sporazuma sa dječjem vrtićom 

Ružica vezano uz sufinanciranje ekonomske cijene vrtića. Napominje kako je točka došla na dnevni 

red zbog pritužbi roditelja na izračun cijene u vrijeme ljetnih mjeseci kad su djeca na praznicima i ne 

pohađaju vrtić. 

Načelnik napominje da je općina uložila znatna sredstva u rekonstrukciju zgrade vrtića.  U vrijeme kad 

se zgrada rekonstruirala  vrtić je  bio smješten u prostorijama općine bez  plaćanja zakupa.  Ovim 

sporazumom se predlaže da u ljetnim mjesecima općina plaća 50% za onu djecu koja vrtić ne polaze, 

a roditelji bi isto plaćali 50 %. Isto tako ako su djeca bolesna duže od 30 dana uz predočenje 

medicinske dokumentacije oslobađaju se plaćanja cijene vrtića za taj mjesec. 

Stjepan Sinković napominje ako je to u ingerenciji načelnika nek on to sam riješi a ako vijeće mora o 

tome raspravljati nek se materijali pripreme za slijedeću sjednicu. Nakon toga su vijećnici Stjepan 

Sinković i Danijel Dominik napustili sjednicu. 

Šavora Franjo ponovno napominjeda je viječnicima potrebno sve materijale dostaviti na vrijeme kako 

bi se mogli pripremiti. 

Načelnik napominje da vrtić dobro funkcionira; općina je zadovoljna sa zakupoprimcem ali da neke 

stvari treba regulirati te i roditeljima na neki način pomoći. 

Sjednicu su napustili  Marino Mesarić i Franjo Šavora. 

Sporazum je prihvaćen sa 7 glasova ZA. 

 Na sjednicu su stigli roditelji napadnutih mladića Mladen Varošanec, Zlatko Vugrinec i Damir Jakšić. 

Načelnik predlaže da Općinsko vijeće donese neki zaključak oko ovog događaja. 

Varošanec Mladen napominje da su napadači bili Balog Bojan i njegovi sinovi koji su već drugi dan 

nakon napada bili slobodni i uznemiravali ih. 

Zlatko Vugrinec napominje kako je drugi dan nakon napada na TV emisiji Dobro jutro Hrvatska bio 

prilog pod nazivom „ zaštitimo rome od diskriminacije“.  Mediji su potpuno krivo prezentirali cijeli 

slučaj. Romima se sve podilazi a roditelji napadnutih mladića su ogorčeni, mladići su psihički stradali. 



Jakšić Damir postavlja pitanje da li romi plaćaju kakve obaveze prema općini,  te da li plaćaju struju, 

vodu  i plin ili su tog djela oslobođeni na državnom nivou.  

Načelnik odgovara da na državnom nivou nisu ničeg oslobođeni, večina njih prima samo socijalnu 

pomoć koja ne podliježe ovrsi pa je teško naplatiti komunalnu naknadu ili druga potraživanja od 

općine.   

Tatjana Ribić postavlja pitanje dal se može donijeti neki dokument  u vezi naseljavanja roma u 

naselju. 

Ivan Blažek predlaže da Općinsko vijeće  odlukom osudi ovaj čin i imenom i prezimenom javno nek 

iznese imena napadaća. 

Načelnik predlaže da se napravi jedno priopćenje o ovom događaju kojeg će potpisati svi predstavnici 

političkih stranaka koje djeluju u Općinskom vijeću općine Goričan. 

Vijećnici su jednoglasno zaključili  da u ponedjeljak 07.09. svi predstavnici političkih stanaka dođu u 

općinu Goričan gdje će sastaviti zajedničko priopćenje o ovom događaju. 

Stjepan Sinković predlaže da priopćenje između ostalog  potpišu  načelnik i zamjenik načelnika. 

Predsjednik Savjeta mladih Petar Baksa napomenuo je kako je Savjet mladih tek konstituiran; sastoji 

se od sedam članova te da za sad još nisu imali sjednicu ali da će ta točka svakako biti na dnevnom 

redu.  

Sjednica je završila u 20,30 sati. 

 

Klasa: 021-01/15-01/11 

URBROJ: 2109/08-15-02 

Goričan, 04.09.2015.g. 

 

                                                                                                                Predsjednik Općinskog vijeća 

                                                                                                                            Andrej Blagus        

 

 

 


