
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GORIČAN 

 

ZAPISNIK SA 5. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Sjednica je održana 20.01.2014.g. u prostorijama Općine Goričan na poziv predsjednika Općinskog 

vijeća Andreja Blagusa. 

Sjednici su bili nazočni svi vijećnici Općinskog vijeća Općine Goričan, zamjenik načelnika, predstavnik 

medija, te pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela koja je  vodila zapisnik sa sjednice. 

Predloženi dnevni red: 

1. Donošenje odluke o raspisivanju lokalnog referenduma 

2. Donošenje odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu lokalnog referenduma 

3. Ostala pitanja, informacije i prijedlozi 

Predloženi dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 

 

Točka 1. 

Donošenje odluke o raspisivanju lokalnog referenduma 

Predsjednik vijeća napominje da je Općina Goričan 17. siječnja zaprimila odluku Ministarstva uprave 

kojim se prijedlog za raspisivanje lokalnog referenduma podnesen od strane građanske inicijative „ Za 

čisti Goričan“ smatra ispravnim . Referendum će se održati 16. veljače 2014.g. 

Pročelnica istiće  da se po primitku odluke stupilo u kontakt sa Ministarstvom uprave i Uredom 

državne uprave u Međimurskoj županiji vezano na daljnje postupanje.  

Sinković istiće da je referendumsko pitanje nejasno. Traži da se u članku 2. Odluke navede da 

odgovor ZA znači za izgradnju kompostane, a odgovor PROTIV  znači protiv izgradnje kompostane.  

Predsjednik vijeća odgovara mu da su oni koncipirali referendumsko pitanje koje je kao takvo 

proslijeđeno u Ministarstvo uprave te u tom dijelu nema nikakvih izmjena. 

Vijećnici su jednoglasno donijeli odluku o raspisivanju lokalnog referenduma čiji je predlagatelj 

načelnik. 

 

 

 



Točka 2. 

Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu lokalnog referenduma 

Načelnik je predložio da se u Povjerenstvo za provedbu lokalnog referenduma imenuju :  

1. Ingrid Šoltić – predsjednica 

2. Jelena Velagić Ivanović – zamjenica predsjednice 

3. Biserka Tisaj – članica 

4. Jasna Štampar-Ivanović – članica 

5. Paula Pospišil Malić – zamjnik člana 

6. Jasna Vuk – zamjenik člana 

Stjepan Sinković predlaže da se umjesto Paule Pospišil Malić u Povjerenstvo imenuje Ivica Mihoci iz 

Goričana; diplomirani pravnik. Prijedlog podržava i Šavora Franjo. 

Nakon kratke rasprave viječnici su sa 8 glasova ZA, 2 PROTIV i 3 SUZDRŽANA donijeli odluku kojim se 

prihvaća Načelnikov prijedlog o imenovanju Povjerenstva za provedbu lokalnog referenduma. 

 

Točka 3. 

Ostala pitanja, informacije i prijedlozi 

Šavora Franjo istiće da se načelnik ne ponaša korektno vezano uz natpise u Goričkom listeku oko 

izgradnje kompostane, te ucjenjuje pojedine udruge da neće dobiti sredstva iz proračuna općine 

ukoliko će  podržati referendum. 

 

Klasa: 021-01/14-01/1 

URBROJ: 2109/08-14-01-3 

Goričan, 20.01.2014.g. 

 

Zapisničar:                                                                                             Predsjednik Općinskog vijeća 

Jasna Štampar-Ivanović                                                                                 Andrej Blagus      

 

 

 

 

 


