
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 

OPĆINSKO VIJEĆE 

ZAPINSIK SA 2. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA  

Sjednica je održana 02.09.2013.g. u prostorijama općine Goričan na poziv predsjednika 

Općinskog vijeća. 

Sjednici su bili prisutni svi vijećnici; načelnik Mario Moharić, zamjenik načelnika Ivan Blažek, 

direktor tvrtke GKP PRE-KOM d.o.o. gosp.  Siniša Radiković, te predstavnici medija. 

Zapisnik je vodila pročelnica JUO općine Goričan Jasna Štampar-Ivanović. 

Predloženi dnevni red: 

1. Usvajanje zapisnika 

2. Aktualni sat 

3. Donošenje odluke o prihvaćanju polugodišnjeg obračuna proračuna za 2013.g. 

4. Donošenje odluke o izgradnji kompostane u poljoprivredno gospodarskoj zoni u 

Goričanu  

5. III. izmjene i dopune plana proračuna za 2013.g. 

6. Donošenje odluke o II. izmjenama i dopunama odluke o komunalnom doprinosu 

općine Goričan 

7. Donošenje odluke o imenovanju članova u povremena radna tijela Općinskog vijeća 

8. Donošenje odluke o nerazvrstanim cestama na području općine Goričan  

9. Donošenje odluke o proglašenju javnog dobra u općoj uporabi 

10. Donošenje odluke o prihvaćanju Statuta Knjižnice i čitaonice Goričan 

11. Ostala pitanja, informacije i prijedlozi 

Na početku sjednice predsjednik vijeća predložio je izmjenu točke 4. da se ona preformulira 

u raspravu oko izgradnje kompostane u poljoprivredno gospodarskoj zoni u Goričanu; te 

dopunu dnevnog reda sa točkom: 

1. Donošenje odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu općine Goričan ( stan u Školskoj 

ulici ) 

Predloženi dnevni red prihvaćen je sa 12 glasova ZA i 1 PROTIV. 

 



Točka 1. 

Usvajanje zapisnika sa 1. Sjednice 

Stjepan Sinković ima primjedbu u smislu da traži da se šire vodi zapisnik po točkama o kojima 

se vodi diskusija.  

Uz navedenu primjedbu zapisnik je prihvaćen. 

Točka 2. 

Aktualni sat 

Načelnik je vijećnike izvjestio o trenutno aktualnim temama a to su kompostana i 

bioelektrana. 

Vezano uz bioelektranu postoji interes jedne slovenske firme, bioelektrana bi bila jačine  1-2 

megawata, vrijednost projekta 5-8 miliona eura. Eventualna lokacija gdje bi se elektrana 

gradila je kod kompostane. 

Šavora Franjo postavlja pitanje vezano uz veličinu čestice na kojoj se namjerava graditi 

bioelektrana i kompostana; na spomenutoj čestici predviđene su i mini farme. Načelnik istiće 

da je za bioelektranu dovoljna površina zemljišta od cca 1 hektara. 

Sinković Stjepan postavlja pitanje vezano uz gradnju pješačkih staza u Prvomajskoj ulici, te 

oko radova koji se izvode na igralištu NK TRNAVA. 

Načelnik napominje da općina Goričan nije potpisala nikakve nove ugovore za gradnju 

pješačkih staza po naselju; radovi koji se trenutno izvode su radovi po starim ugovorima. 

Vezano uz radove koji se izvode na igralištu NK Trnava zamjenik načelnika Ivan Blažek istiće 

kako je općina provela postupak javne nabave. Na natječaj se prijavila samo jedna tvrtka i to 

RE-GRA iz Cirkovljana. Vrijednost radova je cca 230.000,00 kn; od čega Ministarstvo 

regionalnog razvoja i fondova EU financira 180.000,00 kn a ostatak općina Goričan svojim 

sredstvima. Radovi koji se izvode su točno  navedeni u troškovniku. 

Sinković postavlja pitanje vezano uz državno poljoprivredno zemljište (Lešće ) zašto se neda 

u zakup, te tko je malčirao navedenu površinu i po kojoj cijeni. 

Na prvi dio pitanja načelnik napominje da će vijećnik dobiti odgovor u pismenom obliku; a 

vezano uz malčiranje to su obavile Hrvatske vode i to besplatno. 

 

 

 



Točka 3. 

Rasprava oko izgradnje kompostane u poljoprivredno gospodarskoj zoni u Goričanu  

 

Načelnik istiće da je to koristan projekt za općinu Goričan; dobiva se objekt vrijednosti 2,2 

mil. kuna koji ostaje u vlasništvu općine. Što se tiće vijećnika HDZ načelnik  traži da oni 

prilikom glasovanja o odluci o izgradnji kompostane budu barem suzdržani; u roku od mjesec 

dana općina će organizirati stručna predavanja na temu kompostane, napraviti će se obilazak 

neke kompostane da se vidi kako to izgleda u praksi. 

Siniša Radiković istiće da je početkom ljeta donesen novi Zakon o gospodarenju otpadom po 

kojem su sve jedinice lokalne samouprave dužne osigurati uvjete i provedbu propisanih 

mjera gospodarenja otpadom. Vrijednost ovog projekta izgradnje kompostane za cijelo 

donje Međimurje je cca 5.000.000,00 kn, odnosno po domačinstvu 750,00 kn od čega bi 

425,00 kn bila bespovratna sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Na 

kompostani bi se zaposlilo najmanje troje ljudi. Radiković napominje da je tražio da se 

napravi analiza komposta i nalaz je potpuno ekološki prihvatljiv; projekt je javno koristan, 

poštivati će se svi zakonski zahtjevi a posebno oni ekološki. Što se tiće dovoza sirovina na 

kompostanu vozila bi se 2 kamiona dnevno. 

Šavora Franjo napominje da je to hvale vrijedan projekt, ali je problem lokacija; preblizu je 

naselja, može se raditi u drugim mjestima. Postavlja pitanje tko će financirati sve radove koji 

se trebaju izvesti prije dobivanja građevinske dozvole. Radiković napominje  da će to raditi 

GKP PRE-KOM iz kreditnih ili pak svojih vlastitih sredstava. 

Blažek Ivan istiće kako treba uzeti u obzir i godišnju naknadu koju bi općina ubirala na ime 

naknade za korištenje kompostane. To bi bilo cca 100.000,00 kn. 

Blagus Andrej postavlja pitanje koliko bi  dnevno kamiona dovozilo otpad na kompostanu, te 

da li će se kompost prodavati. Radiković napominje da bi to bilo 1-2 kamiona dnevno. 

Kompost bi se prodavao i tim prihodima bi se pokrili tekući troškovi kompostane. 

Investicija u bio kante bila bi oko 1.000.000,00 kn; Fond će financirati 40 % a ostalo GKP PRE-

KOM iz kreditnih sredstava. 

Stjepan Sinković postavlja pitanje u vezi komunalne infrastrukture koju je potrebno imati za 

funkcioniranje kompostane. Radiković napominje da bi se struja na početku koristila iz 

solarnih panela. Sinković istiće kako su svi materijali koji su vijećnicima dostavljeni ranijeg 

datuma pa su vijećnici  praktički stavljeni pred gotov čin kad je već ishođena dokumentacija. 

Napominje da vijećnici HDZ slušaju volju birača koji nisu zadovoljni da se u općini gradi 

kompostana.  



Predsjednik vijeća raspravu je zaključio stavom da će se u roku od mjesec dana organizirati 

edukacija na koju će biti pozvani svi mještani, doći će relevantni ljudi iz struke te objasniti 

način njenog funkcioniranja i utjecaja na okoliš. 

Točka 4. 

Donošenje odluke o polugodišnjem obračunu proračuna za 2013.g. 

Polugodišnji obračun proračuna za 2013.g. ostvaren je sa ukupnim prihodima u visini od 

1.352.187,51 kn, a rashodisu iznosili 2.225.241,29 kn; odnosno ostvaren je manjak prihoda 

poslovanja u visini od 873.053,78 kn. Kada se tome pridoda višak prihoda iz prošle godine u 

iznosu od 579.724,68 kn dobiven je manjak prihoda poslovanja u iznosu od 293.329,10 kn. 

U materijalima koje su vijećnici dobili napravljene su bilješke o stanju potraživanja i obveza 

do 30.06.2013.g. kao i investicije koje su napravljene. 

Stjepan Sinković istiće kako se proračun ne puni prema planu; smatra da sve što je potrošeno 

u polugodištu je bilo za predizborne svrhe; te istiće da vijećnici HDZ neće podržati takav 

polugodišnji obračun proračuna. 

Polugodišnji pbračun proračuna usvojen je sa 8 glasova ZA i 5 Protiv. 

 

Točka 5. 

III. izmjene i dopune plana proračuna za 2013.g. 

Uz izmjene koje su prvobitno predložene načelnik je predložio još dvije i to da se 

mažoretkinjama poveća za 3.000,00 kn iznos kojeg će koristiti na europskom natjecanju u 

Norveškoj; te da se još za 8.000,00 kn poveća konto tekuće donacije vjerskim zajednicama; a 

za navedeni iznos smanjiti će se konto sportska dvorana. 

Glasovanje o III: izmjenama i dopunama plana proračuna za 2013.g.: 8 ZA i 5 PROTIV. 

 

Točka 6. 

Donošenje odluke o II. izmjenama i dopunama odluke o komunalnom doprinosu  

Sjepan Sinković predlaže da se za objekte koji se grade van granica građevinskog područja 

naselja komunalni dorpinos ne obračunava.  

Šavora Franjo da se predloženih 3,00 kn /m3 smanji na 2,00 kn/m3. Nakon kratke rasprave 

vijećnici su sa 8 glasova ZA, 3 PROTIV i 2 SUZDRŽANA  donijeli odluku o II. izmjenama i 

dopunama odluke o komunalnom doprinosu prihvativši prijedlog vijećnika Šavore. 



Točka 7. 

Donošenje odluke o imenovanju članova u povremena radna tijela Opčinskog vijeća 

Vijećnici iz HDZ i HSP nisu dostavili imena svojih kandidata koje će predložiti u pojedina 

radna tijela. Vijećnici iz koalicije SDP-HNS-HSS-HSLS te iz Stranke Hrast – pokret za uspješnu 

Hrvatsku imenovali su svoje članove. Donesena je odluka da vijećnici iz HDZ i HSP popune 

prazna mijesta svojim članovima te podatke dostave u Jedinstveni uprvni odjel općine 

Goričan. 

Točka 8. 

Donošenje odluke o nerazvrstanim cestama 

Vijećnici su sa 12 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM donijeli spomenutu odluku. 

Točka 9. 

Donošenje odluke o proglašenju javnog dobra u općoj uporabi 

Vijećnici su sa 11 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA donijeli spomenutu odluku. 

 

Točka 10. 

Donošenje odluke o prihvaćanju Statuta Knjižnice i čitaonice Goričan 

Vijećnici su Statut Knjižnice i čitaonice prihvatili sa 12 glasova ZA i 1 SUZDRŽAN. 

 

Točka 11. 

Donošenje odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu općine ( stan u Školskoj ulici ) 

Vijećnici su sa 12 glasova ZA i 1 suzdražnim donijeli odluku o prodaji nekretnine u vlasništvu 

općine Goričan. Radi se o podrumskom stanu u Školskoj ulici površine 22,17 m2. Nakon što 

se utvrdi početna cijena od strane ovlaštenog procjenitelja pristupiti će se njegovoj prodaji. 

Sjednica je završila u 22 sata i 20 minuta. 

 

                                                                                        Predsjednik Općinskog vijeća 

                                                                                                  Robert Katanec 

                                                                                        


