REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJAMEĐIMURSKA
OPĆINA GORIČAN
ZAPISNIK SA 26.SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA
Sjednica je sazvana za 02.09.2011. godine u vijećnici 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, te mještani Nedeljko Plakalović i Valent Pandur, kao i predstavnici
medija Međimurskih novina gosp. Šimunko Ivica i predstavnik lista Međimurje gosp.Belčić
Marjan .
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 24.sjednice općinskog vijeća
2. Aktualni sat…
3. Izvješće o obavljenoj reviziji poslovanja općine Goričan
4. Prijedlog Odluke o prihvaćanju polugodišnjeg obračuna proračuna
5. I. Izmjene i dopune Proračuna
6. Izmjena plana nabave za 2011.godinu
7. Analiza stanja zaštite i spašavanja u općini Goričan za 2010.godinu
8. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja
9. Obavijest o prijenosu nekretnine – poslovnog prostora- OKP Gorinka d.o.o. na
G.P. Goričan u vlasništvo općine Goričan.
10. Odluka o povećanju temeljnog kapitala OKP GorinkaGoričan
11. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o izradi II. izmjene i dopune Prostornog plana
12.Donošenje Odluke o početku javne nabave za izgradnju pješačko biciklističke
staze u Prvomajskoj ulici u vrijednosti od 500.000,00kn
13.Odluka o prihvaćanju Pravilnika o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva.
14.Odluka o prihvaćanju Posebnog popisa gradiva općine Goričan s rokovima
čuvanja.
15.Odluka o prodaji općinske nekretnine:
-stan u Školskoj ulici (Belec )
-vrtoviKranjčec k.č.br. 5608
16. Financijska Izvješća udruga za 2010.godinu
17. Ostala pitanja, informacije i prijedlozi

DOPUNA DNEVNOG REDA:
1. Subvencioniranje prijevoza učenika srednjih škola
2.a). Odluka o izradi izmjene i dopune detaljnog plana uređenja poljoprivredno
gospodarske zone istočno od Goričana,
b).Odluka o izradi izmjene i dopune detaljnog plana uređenja gospodarske zone „Istok“
u Goričanu.
Predsjednik općinskog vijeća Mladen Varošanec prije samog otvaranja dnevnog reda
sjednice, u uvodnom dijelu osvrnuo se na prozivku prisutnih vijećnika, koje je izvršila
zapisničarka. Prozivkom je utvrđeno da su sjednici prisustvovali svi vijećnici općine Goričan,
(kao u prozivci), te je utvrđeno da postoji kvorum i da sjednica može početi.
Stjepan Blagus prije utvrđivanja dnevnog reda uručio je na zapisnički stol
predsjedavajućeg Izjavu kojom predsjednik HDZ-a Horvat Stjepan izjavljuje da upražnjeno
mjesto općinskog vijećnika u općinskom vijeću općine Goričan prepušta koalicijskom
partneru HNS-a., za što traži da se pročita prije samog utvrđivanja dnevnog reda, tj. prije
početka same sjednice općinskog vijeća.
Predsjednik općinskog vijeća Mladen Varošanec napominje da se dostavljeni zahtjev
trebao dostaviti u Upravni odjel općine, prije početka održavanja sjednice vijeća na
urudžbiranje i u tom slučaju ne bi postojala nikakva zapreka da se isti zahtjev ne stavi na
dnevni red sjednice. U ovom se slučaju ovo ne može prihvatiti i ne će se moći o tome
raspravljati na ovoj sjednici.
Blagus Stjepan napominje da prema Statutu općine Goričan dostavljeni zahtjev za
aktiviranjem novog vijećnika Valenta Pandur nije bilo potrebno prethodno urudžbirati, te da
se istimože dostaviti na samoj sjednici općinskog vijeća, na kojoj vijećnik može položiti
prisegu.
Varošanec - zahtjev se ne će prihvatiti na ovoj sjednici, već će se isti nakon
urudžbiranja staviti na dnevni red slijedeće sjednice i o tome nema nikakve zapreke.
Nakon polemike, oporbeni vijećnici Stjepan Blagus, Marđetko Ivan, Belec Damir,
Stanko Marina, Špoljarić Silvana, a pridružio im se i vijećnik iz redova HSP-a Horvat Ivan,
zajednički napuštaju sjednicu i izlaze iz vijećnice.
S obzirom da u nastavku nije bilo kvoruma za održavanje sjednice, sjednica završava
u 20.20 sati.
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