OPĆINA GORIČAN
OPĆINSKO VIJEĆE GORIČAN

IZVOD IZ ZAPISNIKA SA 1. SJEDNICE
Sjednica je održana 20.06.2017.g. u prostorijama općine Goričan na poziv predsjednika
Općinskog vijeća Stjepana Ribarića.
Sjednici su prisustvovali svi viječnici i to: Stjepan Ribarić, Kristina Plakalović, Dragan
Višnjić, Danijel Dominik, Franjo Šavora, Marko Farkaš, Petar Baksa, Marta Markač,
Emanuel Varošanec, Zvonko Krznar, Josip Kovačić, Leonard Gudlin i Anica Vugrinec.
Sjednici su bili nazočni načelnik općine Goričan Mario Moharić, zamjenica načelnika Ines
Bašnec, mještani općine Goričan te pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela općine Goričan
koja je ujedno vodila zapisnik sa sjednice.
Predloženi dnevni red:
1. Aktualni sat
2. Informacije o dobivenim EU projektima u okviru INTERREG V Mađarska-Hrvatska,
te INTERREG V Slovenija-Hrvatska
3. 1. izmjene i dopune plana proračuna za 2017. godinu
4. Ostala pitanja, informacije i prijedlozi
Na početku sjednice predsjednik vijeća predložio je dopunu dnevnog reda i to:
1. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na
području općine Goričan
Predloženi dnevni red sa dopunom vijećnici su jednoglasno prihvatili.
Točka 1.
Aktualni sat
Na početku aktualnog sata predsjednik vijeća, sukladno odredbama Poslovnika o radu
općinskog vijeća, objašnjava kako je zamišljen aktualni sat te navodi da svaki vijećnik ima
pravo postaviti po dva pitanja.
Načelnik pozdravlja sve prisutne viječnike te napominje da se na aktualnom satu obično
raspravlja o aktualnim temama koje su se dogodile od posljednje sjednice Općinskog vijeća.
Vezano uz proslavu dana općine Goričan načelnik napominje da će se sjednica održati
23.06.2017.g. u 17.00 sati sati, a 22. i 25.06. biti će svečano obilježeni državni blagdani
polaganjem vijenaca u parku ispred doma kulture.

Načelnik napominje da će se ovih dana u Slovenskoj Bistrici potpisati ugovor o provođenju
EU projekta koji je dobiven u sklopu INTERREG V Slovenija –Hrvatska.
Ugovor o provođenju projekta sa mađarima biti će potpisan u mjesecu kolovozu.
Načelnik navodi kako su danas na dnevnom redu sjednice 1. Izmjene i dopune plana
proračuna za 2017.godinu koje nažalost viječnici nisu prihvatili u prošlom sazivu Općinskog
vijeća.
Petar Baksa postavlja pitanje načelniku u vezi dana općine Goričan i dodjele javnih priznanja;
tko je odlučivao po pristiglim zahtjevima i po kojim kriterijima. Napominje kako ima
informaciju da su i prošle godine o nagrađenima odlučivali načelnik, zamjenik načelnika i
predsjednik Općinskog vijeća.
Načelnik napominje da je to propust koji se dogodio jer postoji odluka Općinskog vijeća o
dodjeli javnih priznanja po kojoj se objavljuje javni poziv svim zainteresiranim osobama, no
ove godine se to nije tako odredilo jer je bila izborna godina te je zbog kratkoće vremena
jednostavno to bilo nemoguće odraditi. Navodi kako je već dosta osoba primilo neku od
nagrada općine Goričan pa bi trebalo malo poraditi na kriterijima za dodjelu.
Petar Baksa postavlja pitanje zašto je prošle godine na jednoj od sjednica Općinskog vijeća
točka oko imenovanja povjerenstva maknuta sa dnevnog reda.
Šavora Franjo smatra da je to veliki propust, kandidate bi trebali predlagati viječnici a i
mještani općine.
Marta Markač postavlja pitanje oko iznosa mjesečnih naknada za načelnika, zamjenice
načelnika i predsjednika vijeća.
Pročelnica odgovara da načelnikova mjesečna naknada u neto iznosu iznosi cca 5.400,00
kuna, zamjenice načelnika 2.000,00 kuna a predsjednika vijeća 1.000,00 kuna.
Varošanec Emanuel postavlja pitanje kako će se financirati udio općine Goričan u EU
projektima s obzirom da on iznosi 15% od vrijednosti projekta.
Načelnik odgovara da će tih 15% osigurati općina Goričan iz svojih proračunskih sredstava i
posebnog državnog fonda.
Emanuel Varošanec postavlja pitanje što ako državni fond neće financirati tih 15 %.
Načelnik odgovara da su to hipotetska pitanja. Ne možemo unaprijed znati što će se dogoditi.
Cilj je povući čim više novaca iz Europske unije te se već priprema novi projekt kojim bi
saživjela nekadašnja gorička republika.
Marta Markač poostavlja pitanje da li su već dobivena neka sredstva iz projekta sa mađarima
jer prema njenim informacijama za proslavu otvorenja projekta koja je bila 01. maja još nisu
plaćeni računi ugostitelja.

Varošanec Emanuel traži da mu se u pismenom obliku dostavi podatak koliko je potrošeno na
početnu konferenciju projekta sa mađarima.
Načelnik odgovara da je potrošeno između 6.000,00 i 8.000,00 EUR.
Marko Farkaš postavlja pitanje oko nove led rasvjete. Zanima ga kolike su uštede, koji je
postotak obuhvaćen rekonstrukcijom te kada se planiraju daljni radovi na rekonstrukciji
rasvjete.
Načelnik navodi na će odgovor dati u pismenom obliku jer nezna točnu informaciju o
uštedama.
Franjo Šavora postavlja pitanje na koji način se financiralo otvorenje projekta na šoderici kad
projekt nije još bio rebalansom proračuna odobren.
Načelnik navodi kako u vrijeme otvaranja projekta rebalans proračuna nije doneseni te je on
osobno zamolio Zajedničko tehničko tajništvo u Budimpeštu da se početna konferencija
projekta održi u Goričanu i da računi budu ispostavljeni na EGTS. Načelnik napominje da u
projektu sudjeluju i općine Donji Vidovec, Legrad te mađarske pogranične općine.
Gudlin Leonard postavlja pitanje pročelnici u vezi porezna na nekretnine odnosno kakav je
odaziv mještana s obzirom na obrasce koji su poslani. Pročelnica napominje da je odaziv
relativno slab, do sjednice Općinskog vijeća prikupljeno je nešto više od 150 obrazaca.
Navodi da će biti potrebno napraviti kompletnu izmjeru cijelog naselja jer je nemoguće
utvrditi točnost dostavljenih podataka.
Dragan Višnjić navodi kako ljudima nije jasno kako se obrazac ispunjava. Pročelnica navodi
da je primjer obrasca usklađen i sa drugim općinama koje skupljaju podatke a prema
uputstvima Porezne uprave te poziva viječnike da obavijeste mještane nek dođu u upravni
odjel općine gdje će im se pomoći ispuniti obrasce.
Leonard Gudlin postavlja pitanje u vezi vozila koja prolaze cestama u naselju a sudjeluju u
rekonstrukciji nasipa na rijeci Muri. Predlaže da se naprave znakovi ograničenja prometa u
naselju za kamione nosivosti više od 30 tona.
Načelnik navodi da je naručio izradu studije koja će utvrditi na koji način će se moći napraviti
regulacija prometa kroz naselje. Studija je gotova a izrađivala ju je tvrtka PRINCON. Planira
se na svim ulazima u mjesto postaviti znak zabrane za kamione.
Leonard Gudlin navodi kako bi bilo dobro na Općinsko vijeće donese odluku o zabrani
prometa kamionima kroz naselje koji imaju nosivost više od 30 tona.
Dragan Višnjić postavlja pitanje u vezi Savjeta mladih; da li je još uvijek aktivan i koliko su
sjednica održali.
Načelnik napominje da je Savjet mladih osnovan 2015.godine, održane su dvije sjednice,
donijeti je financijski plan za 2016.godinu i nakon toga savjet više ne funkcionira.

Petar Baksa, koji je obavljao dužnost predsjednika Savjeta mladih, napominje kako je
problem što su članovi savjeta studenti koji studiraju u različitim gradovima a pojedini
članovi su se odselili iz Goričana.
Marko Farkaš postavlja pitanje koliko je do sad naplaćeno prihoda od prodaje nefinancijske
imovine odnosno prodaje gradilišta.
Pročelnica odgovara da ni jedno gradilište nije prodano ni u stambenoj ni u poslovnoj zoni te
da s te osnove nisu ostvarena nikakva financijska sredstva.
Franjo Šavora postavlja pitanje zašto viječnicima nije dostavljen zapisnik sa 26. sjednice kao i
zapisnik sa konstituirajuće sjednice.
Pročelnica napominje da je 26.sjednica bila ujedno i zadnja sjednica u prošlom sazivu
Općinskog vijeća. Praksa je da se zapisnik sa zadnje sjednice ne usvaja u novom sazivu već se
isti zajedno sa odlukama Općinskog vijeća prosljeđuje Uredu državne uprave na nadzor
zakonitosti. Isto tako zapisnik sa konstituirajuće sjednice se ne usvaja na radnoj sjednici već
se isti dostavlja Uredu državne uprave Međimurske županije i Ministarstvu uprave.
Varošanec Emanuel postavlja pitanje oko kredita za sportsku dvoranu; koliko je mjesečna rata
i od kad počinje otplata kredita.
Pročelnica navodi kako je mjesečna rata cca 47.000,00 kuna a zajednički je financiraju
Međimurska županija i općina Goričan u omjeru 60:40%. Poček kredita je do
30.09.2017.godine.
Točka 2.
Informacije o dobivenim EU projektima u okviru INTERREG V Mađarska-Hrvatska i
Slovenija -Hrvatska
Načelnik je viječnicima iznio informacije o dobivenim projektima. Projekat sa Slovenijom
ima veliku važnost jer je tu naglasak na arheološkim nalazištima na lokalitetu župnikova
dvora. Istraživanja i iskope raditi će konzervatorski odjel iz Zagrebu.
Uz ovaj projekt cilj je oživiti i stari granični prijelaz Goričan.
Emanuel Varošanec postavlja pitanje dal će se na graničnom prijelazu graditi kakvi novi
objekti. Načelnik navodi da se neće graditi već je prijavljena lokacija starog graničnog
prijelaza odnosno prostora koji je u vlasništvu općine Goričan.
Emanuel Varošanec napominje kako je potrebno razviti neku turističku priću da se turistima
ima što ponuditi kad dođu u Goričan.
Vezano uz projekt šoderice postavlja pitanje dal će nakon što se projekt počinje provoditi biti
omogućeni nesmetani ribolov članovima ribičkog društva .
Načelnik napominje da to neće imati nikakav utjecaj te da će se prostor moći koristiti kao i do
sada.

Točka 3.
Donošenje odluke o I. izmjenama i dopunama plana proračuna za 2017.g.
Predsjednik vijeća daje riječ načelniku koji napominje kako je ovo povijesni proračun za
općinu Goričan jer nikad nije bio tako velik. Njegova vrijednost iznosi 17.830.000,00 kuna.
Kao razlog izmjena i dopuna proračuna navodi EU projekte koji su odobreni u okviru
INTERREG V Mađarska-Hrvatska i Slovenija-Hrvatska. Prvobitni plan proračuna povečava
se za 5.214.500,00 kuna. Na rashodovnoj strani promjene se odnose samo na aktivnosti koje
su vezane za EU projekte, u rebalans je uvršen manjak proračuna iz 2016.godine, od prihoda
su povećani prihodi od poreza na dohodak, porez na korištenje javnih površina, tekuće
pomoći iz državnog proračuna te ostali prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine a smanjeni
su prihodi od poreza na tvrtku.
Šavora Franjo postavlja pitanje na koji način će se podmiriti manjak prihoda proračuna iz
2016.godine te kako se planiraju pokriti ovogodišnji rashodi.
Načelnik odgovara da je općini Goričan odobren minus po tekućem računu do maksimalnog
iznosa od 700.000,00 kuna koji će se koristiti za pokriće rashoda poslovanja,
Marta Markač postavlja pitanje zašto su u proračunu prihodi od zakupa dječjeg vrtića
planirani u iznosu od 50.000,00 kuna a mjesečno se plaća najam 5.000,00 kuna.
Pročelnica napominje da je zbog tehnike knjiženja zadnjeg mjeseca u godini sredstva se
evidentiraju u slijedećoj godini a uz to ravnateljica vrtića u ljetnim mjesecima upućuje
zamolbu za oslobođenje plaćanja najma zbog manjeg broja djece u vrtiću.
Petar Baksa postavlja pitanje tko održava internet stranice općine Goričan.
Pročelnica napominje da je to do sada radila tvrtka Multimedia iz Čakovca a sad su nove
stranice koje je izradio Ivan Katić te će vjerojatno njegova tvrtka preuzeti održavanje stranica.
Marta Markač postavlja pitanje tko je platio naknadu banke prilikom realizacije i prvog
korištenja kredita za sportsku dvoranu. Pročelnica odgovara da je to trošak općine Goričan.
Petar Baksa postavlja pitanja oko studentskih stipendija te eventualno drugih mjera kojima bi
se stimuliralo studente. Načelnik odgovara da su se studenstske stipendije pokazale potpuno
neadekvatnima te da nemaju nikakva efekta. Razmišljalo se o stipendiranju obrtničkih
zanimanja ali je prema podacima Gospodarske komore iz prošle godine samo jedna osoba iz
Goričana prošla na natječaju. Komora više nije imala sredstava pa je predloženo da općina
Goričan doznači na račun komore sredstva za isplatu stipendije a onda će komora doznačiti
krajnjem korisniku što za općinu Goričan nije bilo prihvatljivo.
Marta Markač postavlja pitanje da li su u proračunu konta 329113 i 329114 planirana u bruto
iznosu.
Pročelnica napominje da jesu.

Emanuel Varošanec postavlja pitanje načelniku da li se može ishoditi dozvola za vatrogasce
za plovidbu rijekom Murom. Napominje kako po njegovim informacijama DVD Goričan
nema tu dozvolu. Načelnik navodi da se dozvola mora zatražiti pojedinačno jer ona glasi na
ime i prezime određene osobe.
Emanuel Varošanec navodi kako ne misli na dozvolu za upravljanje vozilom nego na dozvolu
za plovidbu po rijeci Muri.
Načelnik navodi kako je ishođenja dozvola za plovidbu od Svetog Martina do Iloka koja bude
uskoro.
Nakon rasprave I. izmjene i dopune proračuna prihvačene su jednoglasno.
Točka 4.
Donošenje odluke o izmjenama i dopunama odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na
području općine Goričan
Predsjednik vijeća napominje kako je odluka o ugostiteljskoj djelatnosti na području općine
Goričan donijeta 2015.godine. Sada se predlaže izmjena članka 3. stavak 3. na način da se
ugostiteljima osim subotom i dana uoći blagdana i petkom omogući radno vrijeme do 02.00
sata.
Viječnici su jednoglasno donijeli odluku o izmjenama i dopunama odluke o ugostiteljskoj
djelatnosti na području općine Goričan.
Točka 5.
Ostala pitanja, informacije i prijedlozi
Šavora Franjo napominje kako želi pred viječnicima obrazložiti zašto viječnici HDZ nisu
glasali za rebalans proračuna na zadnjoj sjednici vijeća u prošlom sazivu. Istiće kako viječnici
nisu imali dovoljno informacija o projektima da bi o istima mogli glasati, a uz to nisu samo
vječnici HDZ glasali protiv rebalansa već je protiv glasao i viječnik (HRAST) iz vladajuće
koalicije.
Istiće kako nije korektno od načelnika da je u predizbornoj kampanji govorio mještanima da
su viječnici HDZ glasali protiv dobivenih sredstava iz Europske unije.
Sjednica je završila u 21.15 sati.
Zapisničar:
Jasna Štampar-Ivanović

Predsjednik Općinskog vijeća
Stjepan Ribarić

