REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJAMEĐIMURSKA
OPĆINA GORIČAN
ZAPISNIK SA 24.SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA
Sjednica je održana 13.06.2011. godine u prostorijama općine Goričan na poziv predsjednika
općinskog vijeća općine Goričan Mladena Varošanec.
Sjednici su bili nazočni vijećnici:
Blagus Stjepan, Ivanović Stanko, Varošanec Mladen, Ribić Tatjana, Belec Damir, Kovač
Dragutin, Stanko Marina, Špoljarić Silvana, Sokač Vlado, Kovač Nevenka, Marđetko Ivan,
Horvat Ivan.
Sjednici su bili nazočni: načelnik općine Goričan Mario Moharić i zamjenik načelnika općine
Goričan Stjepan Ribarić.
Zapisnik je vodila djelatnica JUO Jasna Vuk.
Predsjednik općinskog vijeća Mladen Varošanec na temelju poziva otvara sjednicu i
predlaže slijedeći dnevni red:
1.
Usvajanje zapisnika sa 23. sjednice općinskog vijeća.
2.
Aktualni sat.
3.
Informacija o odobrenim programima kandidiranim preko EU FOND-IPA
(prekogranična suradnja).
• kanalizacija – vrijednost projekta 212.000 EU
• poduzetnička zona- vrijednost projekta 120.00 EU
• folklorna baština – vrijednost projekta 90.000 EU (za 6 općina).
4.
Donošenje Odluke o racionalizaciji poslovanja Jedinstvenog upravnog odjela
općine Goričan u djelokrugu koji se odnosi na poslove spremačice, te njezino
preuzimanje od strane novog poslodavca pod istim uvjetima na poslove
spremačice općinskog komunalnog poduzeće Gorinka d.o.o. Goričan, Trg
Sv.Leonarda 22, Goričan, tvrtku osnivača općine Goričan, te se zadužuje načelnika
općine Goričan za provođenje postupka preuzimanja namještenice odnosno
donošenja Odluke o prestanku namještanja i utvrđivanje obveze ponude sklapanja
ugovora o radu od strane novog poslodavca općinskog komunalnog poduzeća
Gorinka d.o.o.
5.
Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o davanju ovlasti OKP Gorinka
d.o.o. za skupljanje placevine donesene na 57. sjednici općinskog poglavarstva od
25.07.2007. godine.
6.
Donošenje Odluke o dobitnicima Javnih priznanja općine Goričan.
7.
Ostala pitanja, informacije i prijedlozi.

8.
9.
10.

DOPUNA DNEVNOG REDA:
Prihvaćanje Izvješća obračuna prihoda i rashoda DVD-a Goričan za 2010. godinu.
Donošenje Odluke o oslobađanju komunalnog doprinosa HŽ Infrastruktura
d.o.o.Trg Kralja Tomislava 11/III, Zagreb u iznosu od 30.438,00 kn
Ostala pitanja, informacije i prijedlozi.
Vijećnici su jednoglasno prihvatili dnevni red sa dopunom na prijedlog
predsjednika općinskog vijeća Mladena Varošanec.
Točka 1.
Usvajanje zapisnika sa 23. sjednice općinskog vijeća
Točka 2.
Aktualni sat…

Vijećnik Sokač Vlado spominje 23.sjednicu općinskog vijeća na kojoj se raspravljalo o
poslovanju O.K.P.Gorinka d.o.o. Goričan, pa s tim u vezi u pismenom obliku postavlja
pitanje direktoru O.K.P.Gorinka d.o.o. i predsjedniku skupštine Mariju Moharić;
1. Što O.K.P.Gorinka čini da naša tržnica funkcionira kao i sve ostale tržnice u
okruženju?
2. Da li je prostor u centru «Varošanec» općinski, ako je, zašto se ne održava i uređuje
redovito i zašto se od dobivenih sredstava ne preuredi prostor namijenjen tržnicama,
već se isto odvija i naplaćuje na ulici.
Mario Moharić napominje da je prostor u centru «Varošanec» problem koji se povlači već
nekoliko godina, a općina i te kako nastoji da riješi vlasnički dio poradi pitanja naplate kako
održavanja i košnje, tako i plaćanja komunalne naknade. Problem je u tome što se obitelj
Varošanec ne može složiti i ne pokreće ostavinsku raspravu upravo zbog nasljeđa obiteljske
kuće, jer se ne mogu nagoditi međusobno, pa se iz tog razloga taj prostor uređuje, tim više što
je u centru sela, čime se nagrđuje izgled na tom djelu javne površine.
Silvana Špoljarić pita da li su se potpisali ugovori sa zakupcima poljoprivrednog zemljišta.
Načelnik odgovara da su svi ugovori spremni na potpis, što znači da su prošli sve provjere i
preglede od Ministarstva do Državnog odvjetništva te da će se potpisivanje svih ugovora
upriličiti na dan općine, tj. u petak 24.06.2011. godine u 10.00 sati.
Blagus Stjepan pita zbog čega nije dobio Izvještaj o utrošenim sredstvima oko «Pune zdele»
Načelnik ističe da su svi izvještaji pisani na engleskom jeziku.
Varošanec Mladen podsjeća da je pročelnica koja je zadužena za projekat «Pune zdjele» na
porođajnom, ali da će prvom prilikom ovo izvješće sastaviti i isto će biti dostavljeno svim
vijećnicima.

Točka 3.
Informacija o odobrenim programima kandidiranim preko EU FONDA- IPA
(prekogranična suradnja)

Načelnik upoznaje vijećnike sa programima koji su odobreni preko EU FONDA –IPA i to za :
-kanalizaciju čija je vrijednost projekta cca 212.000 EU
-poduzetnička zona vrijednost projekta cca120.000 EU
-folklorna baština čija je vrijednost projekta cca 90.000 EU (za 6 pograničnih općina).
Svi programi koje smo kandidirali su prošli što je veliki uspjeh naše općine i naših partnerka u
ovim projektnima, a to su mjesta Serdehelj i Ertiloš.
Blagus Stjepan – općinsko vijeće kao predstavničko tijelo vlasti mora biti prvo upoznato sa
svim relevantnim pokazateljima i činjenicama spomenutih programa, i isto daje «zeleno
svijetlo» načelniku za potpisivanje ugovora.
Načelnik napominje da je sve ovo informacija kojom želi upoznati općinsko vijeće sa
trenutnim stanjem, te kako će projekti napredovati tako i izvještavati općinsko vijeće.
Marđetko Ivan napominje da vijeće mora biti upoznato sa ovakvim Međunarodnim
ugovorima.
Sokač Vlado podržava sve programe koji se otvaraju iz EU FONDOVA, dakako da se treba
zalagati za ovakve programe i ne samo to, već raditi na svim projektima koji se otvaraju i
novcima koje nudi EU.
Točka 4.
Donošenje Odluke o prestanku namještenja spremačice u općini Goričan, te
sklapanja ugovora o radu sa O.K.P. Gorinka d.o.o. Goričan
Načelnik Mario Moharić iznosi pojašnjenje vezano uz spomenutu točku. Radi se zapravo o
donošenju Odluke o racionalizaciji poslovanja Jedinstvenog upravnog odjela općine Goričan
u djelokrugu koji se odnosi na poslove spremačice, te njezino preuzimanje od strane novog
poslodavca pod istim uvjetima na poslove spremačici u O.K.P. Gorinka. Isto tako napominje
da je za potrebe čišćenja i uređenja općinskih prostora dovoljno 2-3 sata dnevno, godišnji
troškovi spremačice za općinu iznose prema svim njezinim pokazateljima 27.308.63 kn.
Ukoliko bi poslove čišćenja preuzelo poduzeće O.K.P.Gorinka za 2-3 sata godišnji bi troškovi
iznosili cca 15.000,00 kn ali tada općina ne bi imala sve dodatne troškove kao što su sredstva
za čišćenje i svi ostali prateći troškovi koji povećavaju ukupni trošak (bolovanje, godišnji
odmor spremačice, zamjena za godišnji odmor i sl.). O.K.P. Gorinka nudi poslove čišćenja što
znači da općina uz ponuđenu cijenu neće imati dodatnih troškova.
Marđetko Ivan postavlja pitanje zbog čega O.K.P.Gorinka nudi uslugu čišćenja po cijeni od
20,00 kn, a u izračunu čistačice općinu stoji 16,55 kn. Isto tako postavlja pitanje zbog čega se
čistačici ne bi smanjio ukupni fond sati na 3 sata u općini i 3 u vrtiću.
Načelnik napominje kako su u satnici koju daje O.K.P.Gorinka po 20,00 kn uključeni svi
prateći troškovi, a u satnici 16,55 kn koja je samo satnica bez troškova koji su već bili
spomenuti, nije nikakvo povećanje, naprotiv sa cijenom koju nudi O.K.P.Gorinka, troškovi
spremačica bi općinu stajali znatno manje.
Osim toga spremačici se u O.K.P.Gorinka nude potpuno isti uvjete kakve ima u općini
Goričan, tako da se zapravo ništa za nju ne mijenja. S obzirom da O.K.P.Gorinka proširuje
svoje djelatnosti, tako da se već počela baviti i s djelatnosti čišćenja javnih stanova, ne vidi
ništa u tome sporno da se ovaj odnos tako i uredi.
Blagus Stjepan smatra da ovo ne bi smio biti predmet rasprave. Ovim se načinom stvara
socijalna kategorija koja će postati osjetljivija ukoliko bude čistačica ostala bez posla.
Varošanec Mladen ne vidi razlog zbog čega bi čistačica ostala bez posla, jer joj se nude
potpuno isti uvjeti, samo kod drugog poslodavca odnosno u O.K.P.Gorinka, a isto poduzeće
kako znamo proširuje svoju djelatnost održavanja i čišćenja, što samo doprinosi razvoju i
proširenju poduzeća.

Nakon rasprave vijećnici su donijeli sa 7 glasova ZA i 5 PROTIV
Odluku o prestanku namještenja spremačice u općini Goričan, te njezinog preuzimanja
od strane novog poslodavca pod istim uvjetima na poslove spremačice općinskog
komunalnog poduzeća O.K.P. Gorinka d.o.o. Goričan, Trg Sv.Leonarda 22, Goričan
Točka 5.
Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o davanju ovlasti OKP Gorinka d.o.o.
za skupljanje placevine donesene na 57. sjednici općinskog poglavarstva od
25.07.2007. godine
Načelnik obrazlaže prijedlog odluke na način da nema razloga da općina ne ubire novce od
placevina, što će obavljati komunalni redar. Do sada je prihod od placevine bio od
O.K.P.Gorinke, a ovom Odlukom se poništava važeća Odluka poglavarstva od 25.07.2007.
godine i donosi se nova Odluka kojom će placevine biti prihod općine.
Vijećnici su jednoglasno podržali ovaj prijedlog i donijeli Odluku da placevinu na
javnim površinama ubire općina Goričan.
Točka 6.
Donošenje Odluke o dobitnicima Javnih priznanja općine Goričan
Varošanec Mladen - na savjetu načelnika, zajedno sa predstavnicima udruga, odlučeno je da
se odrede članovi iz općinskog vijeća koji će odlučivati o dodijeli općinskih priznanja.
Tako novoimenovani članovi za dodjelu godišnjih priznanja općine Goričan Varošanec
Mladen , Ribarić Stjepan i Kovač Drago .Na osnovu pristiglih prijedloga od strane udruga, za
dodjelu općinskih priznanja novoimenovani odbora predlaže općinskom vijeću:
NAGRADA ZA ŽIVOTNO DJELO
1.Vražić Stjepan - predlagač NK Trnava
2.Vargec Florijan - kolegij načelnika
GODIŠNJA NAGRADA
1.Antun Tisaj - Cehovsko društvo Goričan
2.Vlahek Ivan – NK Trnava
3.Katanec Robert – NK Trnava
4.Udruga «Mažuretkonje Goričan» i «Twirling klub»
5.ŽNK Trnava Goričan – NK Trnava
Stanko Marina smatra da je na popisu predloženih trebao biti i Jurica Pavlic kao najzaslužniji
sportaš. Isto tako za dodjelu zahvalnice predlaže Stanko Davora koji je postigao izuzetno
dobre rezultate na 25. Plitvičkom maratonu na utrci 05.06.2010. godine koji je dionicu od
42.195 km prešao za 3 sata i 51 sekundu te tako osvojio 23 mjesto od ukupno 55 trkača, čime
je jedini maratonac iz Međimurju ušao u ovu kategoriju.
Blagus Stjepan napominje da će grupa vijećnika predložiti i svoje kandidate za općinska
priznanja, te ističe da je kolegij načelnika neformalno tijelo koje nikoga ne obvezuje, te je
trebalo uključiti i gospodarstvenike, te raspisati natječaj za dodjelu javnih priznanja općine.
Mrarđetko Ivan – ukoliko ne postoje kriteriji po kojima se nagrade dodjeljuju iste će biti
obezvrijeđene.
Vijećnici su jednoglasno prihvatili predložene prijedloge za javna priznanja općine.
Točka 7.

Donošenje Odluke o prihvaćanju obračuna prihoda i rashoda DVD- Goričan za
2010. godinu
Marđetko Ivan pita zbog čega i drugi proračunski korisnici na ovakav način ne dostavljaju
svoja financijska izvješća na općinu, tim više što svi dobivaju iz proračuna općine financijska
sredstva.
Varošanec Mladen slaže sa primjedbom gosp.Marđetka i predlaže da svi proračunski
korisnici na ovakav način dostavljaju financijska izvješća prema općini.
Zaključak – vijećnici su primili na znanje financijsko izvješće DVD-a Goričan za
2010.godinu.
Točka 8.
Donošenje Odluke o oslobađanju komunalnog doprinosa HŽ Infrastruktura
d.o.o. Trg Kralja Tomislava 11/III, Zagreb u iznosu od 30.438,00 kn
Načelnik – Hrvatske željeznice dobile su od strane općine Rješenje za komunalni doprinos u
iznosu od 30.438,00 kn za izgradnju željezničkog stajališta u Goričanu, a prema glavnom
projektu koji je izrađen u trvtki Željezničko projektnom društvu u Zagrebu. Da bi se mogla
ishoditi građevinska dozvola potrebno je ishoditi dokumentaciju vezanu za komunalni
doprinos. S obzirom da su u HŽ-u zainteresirani da se ovaj projekt realizira, a trenutno su u
financijskoj nemogućnosti platiti ovaj iznos, jer je sam projekt zatražen od općine Goričan još
2005. godine i u interesu je općine. HŽ-e mole da ih se oslobodi plaćanja komunalnog
doprinosa, kako bi se ishodila građevinska dozvola koja bi vrijedila 4 godine, a u kojem roku
bi se mogla pribaviti i financijska sredstva za ovaj projekt.
Blagus Stjepan - općina će osloboditi HŽ-e plaćanja komunalnog doprinosa, tko će snositi
odgovornost ukoliko HŽ-e ne uđu sa programom u EU i ne dobiju financijska sredstva, a
općina ih oslobodi plaćanja.
Načelnik – projekt je napravljen i općina ništa ne dobiva niti gubi, jer se još 2005. godine
pregovaralo sa HŽ-a da se uđe u izgradnju željezničkog stajališta na tom prostoru i tada se već
dogovorilo o tome da će općina Goričan financirati ishođenje potrebne dokumentacije.
Općina može odlukom osloboditi HŽ-e, te se može čekati 4 godina da se eventualno dobiju
sredstva iz EU fondova, u suprotnom mi nećemo dobiti novce za komunalni doprinos, projekt
će propasti i sami ćemo sebi zatvoriti vrata što ne bi bilo racionalno i dobro za općinu.
Sokač Vlado – što će se desiti u bližoj budućnosti kada budu HŽ-e privatizirane kako je to
slučaj sa ostalim javnim poduzećima. Općina od nikoga nije dobila nikakvu nagradu kada se
bilo koga oslobodilo za koju vrstu infrastrukture, kada se jednom uđe u privatni sektor (npr.
HT i sl). Isto tako gosp. Sokač napominje da će sredstva koja dobiju HŽ biti njihova, čime
općina na kraju oslobođenjem plaćanja komunalnog doprinosa ne dobiva ništa.
Marđetko Ivan isto tako smatra da je interes HŽ-a da ne plati komunalni doprinos, odnosno
da ih općina oslobodi, a na kraju oni će izvući novce iz EU fondova, a općina Goričan time ne
dobiva ništa.
Varošanec Mladen predlaže da se spomenuta točka za sada stavi van snage, a da se ista stavi
na dnevni red u neko drugo vrijeme.
Zaključak vijećnika je da se donošenje Odluke o oslobađanju komunalnog doprinosa
HŽ Infrastruktura d.o.o. Trg Kralja Tomislava 11/III, Zagreb u iznosu od 30.438,00
kn, odgodi za neko drugu sjednicu.
Točka 9.
Ostala pitanja, informacije i prijedlozi

Sokač Vlado smatra da je vijećnik Marđetko Ivan dužan iznijeti vijećnicima informaciju o
tome da više ne predstavlja vijećnika iz stranke HSS-a.
Marđetko Ivan- više nisam član HSS-a , nezavisni sam vijećnik, a funkciju vijećnika u ovom
mandatu općine odradit ću do kraja.
Blagus Stjepan još uvijek podsjeća na dokumente koje traži da mu se dostave u pismenom
obliku.
Varošanec Mladen podsjeća vijećnike na dane općine koji će se održati od 22. lipnja do 26.
lipnja sa svečanom sjednicom vijeća u petak 24. lipnja s početkom u 19.00 sati. U subotu 25.
lipnja biti će otvorenje novog lovačkog doma, a u nedjelju u 11.00 sati biti će svečana
Sv.misa povodom Dana općine.
Sokač Vlado na kraju podsjeća vijećnike koji trebaju bilo kakvu informaciju, neka pismeno
dostave dopis na vijeće i u pismenom će im obliku biti dostavljeni odgovori.
Varošanec Mladen slaže se sa konstatacijom gosp. Sokača i time završava 24.sjednicu
općinskog vijeća.
Sjednica je završena u 21.00 sat.
Klasa: 021-01/11-01/8
Ur.broj: 2109-08-11/01-1
Goričan, 13.06.2011. godine
Predsjednik općinskog vijeća:
Mladen Varošanec

