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ZAPISNIK SA 3.SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA 

Sjednica je održana 23.09.2013.g. na poziv I. potpredsjednice Općinskog vijeća Tatjane Ribić. 

Sjednici su bili nazočni svi vijećnici, načelnik, zamjenik načelnika, nekoliko  mještana, predstavnici 

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

Dosadašnji predsjednik Općinskog vijeća Robert Katanec dao je ostavku na mjesto vijećnika   a samim 

time i na mjesto predsjednika Općinskog vijeća općine Goričan . 

Stranka HRAST – Pokret za uspješnu Hrvatsku imenovala je zamjenskog vijećnika umjesto Roberta 

Katanca a to je  Bojan Dominić koji je na ovoj sjednici položio svečanu prisegu. 

 Vijećnici Šavora Franjo i Stjepan Sinković navode da je sjednica sazvana na nezakoniti način jer je 

sazvana od strane  potpredsjednice  Općinskog vijeća. Traže da im se dostavi na uvid ostavka Roberta 

Katanca, izjava stranke HRAST o imenovanju zamjenskog vijećnika te ovlast dosadašnjeg predsjednika 

I.potpredsjednici za sazivanje sjednice Općinskog vijeća. 

Pročelnica im je dostavila na uvid tražene dokumente te pojasnila da je sjednica sazvana na zakoniti 

način  u skladu sa Poslovnikom Općinskog vijeća i uz konzultacije sa Uredom državne uprave u 

Međimurskoj županiji. 

Šavora Franjo napominje da je već u nekoliko navrata kritizirao način i rok u kojem se dostavljaju 

materijali za sjednice; ne pridržava se rok od 5 dana kako je navedeno u Poslovniku. 

Predloženi dnevni red: 

1. Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice 

2. Aktualni sat 

3. Donošenje odluke o izboru predsjednika Općinskog vijeća ( predlagatelj: Komisija za izbor i 

menovanje) 

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

5. Ostala pitanja, informacije i prijedlozi 

Predloženi dnevni red usvojen je sa 8 glasova ZA i 5 PROTIV. 

Nakon toga vijećnik Stjepan Sinković napušta sjednicu tvrdeći  da je sjednica nezakonito sazvana. 

Točka 1. 

Usvajanje zapisnika sa 2.sjednice Općinskog vijeća 

Zapisnik sa 2. sjedncie je jdnoglasno usvojen. 



Točka 2. 

Aktualni sat 

Načelnik istiće da je od zadnje sjednice Općinskog  vijeća prošlo tri tjedna. U međuvremenu je 

održano stručno predavanje  na temu  kompostane. Na predavanje su bili pozvani svi vijećnici 

Općinskog vijeća i  predstavnici  udruga. Ukoliko bude potrebno moći će se organizirati i 

razgledavanje jedne kompostane da se vidi način kako to funkcionira u praksi. 

Šavora Franjo istiće da on nije dobio poziv za predavanje. Pročelnica napominje da su pozivi išli iz 

upravnog odjela i svakome vijećniku i predsjedniku udruge  su odaslani na kućnu adresu tako da je 

nemoguće da netko nije dobio poziv. 

Načelnik napominje da je danas u Prelogu održan sastanak načelnika donjomeđimurskih općina 

vezano na temu zbrinjavanja otpada i novih zakonskih obveza jedinica lokalne samouprave. Grad 

Prelog u međuvremenu je pronašao parcelu na kojoj bi mogao graditi kompostanu. Načelnik istiće 

kako nesmijemo propustiti ovakvu priliku i dozvoliti da se kompostana gradi u Prelogu. Poslije 

kompostane postati će aktualna i bioelektrana, u blizini će biti i pročistač otpadnih voda. To su sve 

djelatnosti koje se vežu jedna na drugu. Ono što je problem je što je čestica na kojoj bi se gradila 

kompostana još uvijek u vlasništvu države.  

Šavora Franjo pita zašto se razgledavanje kompostane nije organiziralo prije nego danas se donosi 

odluka o izgradnji a u razgledavanje će se ići već kad se odluka donese. 

Načelnik odgovora da vijećnici HDZ i HSP nisu pokazali nikakav interes oko kompostane; nisu se 

odazvali ni na jedno  predavanje koje je bilo organizirano na tu temu .  

Šavora Franjo istiće kako su oni protiv gradnje takvog objekta u Goričanu i smatraju da je to štetna 

odluka za mjesto, slušaju volju svojih birača koji su im iskazali povjerenje na lokalnim izborima. 

Apelira na vijećnike vladajuće koalicije da razmisle prije nego donesu odluku. 

Načelnik odgovara da je on dobio izbore; njegovi birači su znali da zagovara projekt gradnje 

kompostane u Goričanu.   Projekt gradnje kompostane je u potpunosti u skladu se ekološkim 

uvjetima; samim time što 80 % vrijednosti projekta financira Fond za zaštitu okoliša i energetsku 

učinkovitost; institucija kojoj samo ime govori da joj je glavna briga zaštita okoliša. Ukoliko bi takav 

projekt bio ekološki neprihvatljiv sigurno ne bi dobio potporu gradnje od ovakve institucije. Problem 

je što oporbeni vijećnici ne podržavaju ni jedan projekt u Goričanu već su za to da se gradi u Prelogu. 

Šavora Franjo postavlja pitanje zašto se ništa ne radi po pitanju izgradnje komunalne infrastrukture u 

poduzetničkoj zoni. Načlenik istiće da su napravljeni kompletni projekti  a sa radovima će se započeti 

slijedeće godine. 

Varošanec Zlatko istiće da je gradnja kompostane problem cijelog sela i smatra da nema razloga zašto 

o tome ne bi odlučivalo cijelo  selo putem referenduma. Načelnik istiće da se referendum neće 

održati  i već sutra bi grad Prelog počeo sa izgradnjom kompostane. Postavlja pitanje Šavora Franji da 

li bi promjenio mišljenje kada bi vidio kako funkcionira kompostan. 

Gudlin Leonard predlaže da s obzirom da još nije riješeno pitanje zemljišta na kojem bi se 

kompostana gradila da se zamijeni lokacija gradnje i da to bude „pribegovica“. Načelnik istiće da 



tamo nije prostornim planom predviđena mogućnost takve gradnje, a za izmjene prostornog plana 

potrebno je 6 mjeseci. Gudlin Leonard istiće kako bi razgledavanje neke kompostane bilo 

interesantno za stanovnike ulice Kralja Petra Krešimira IV i Frankopanske koji bi bili najbliže 

spomenutom objektu. 

Varošanec Zlatko napominje da će se ukoliko danas Općinsko vijeće donese odluku o izgradnji 

kompostane u Goričanu početi sakupljati potpisi za raspisivanje referenduma.  

Šavora Franjo navodi da ako ta kompostana izaziva takve prijepore među općinskim vijećnicima i 

mještanima Goričana neka onda Prelog gradi kompostanu. 

Blagus Andrej istiće kako je njemu osobno pojam kompostane bio potpuno nepoznat. Dao si je truda i 

posjetio je kompostanu u Zagrebu na Markuševcu koja ima kapacitet 6000 tona godišnje  da se uvjeri 

kako to izgleda, kakvi se mirisi šire. Nakon što je vidio procese koji se odvijaju unutar same 

kompostane zaključio je da je to ekološki prihvatljivo, mirisi koji se šire na nekih 20 m su poput mirisa 

koji prevladavaju u šumi. Istiće kako je imao razgovore sa jednom gospođom  iz Križevci koja je   

diplomirala je na temu kompostana i umjetna gnojiva. Ona mu je isto objasnila princip funkcioniranja 

kompostane i istaknula da je to u potpunosti  ekološki prihvatljivo. 

Blažek Ivan istiće kako se nebi smjela zanemariti financijska komponenta ovog projekta. S obzirom da 

će biti ukljućeno oko 6000 domačinstva iz cijelnog donjeg Međimurja godišnja naknada koja bi se 

ubrala iznosila bi oko 108.000,00 kn. Sve je zaštićeno valutnom klauzulom. GKP PRE-KOM Prelog 

mora uložiti svoja sredstva u strojeve. 

 

Točka 3. 

Donošenje odluke o izboru predsjednika Općinskog vijeća 

Komisija za izbor i imenovanje u sastavu Zvonko Krznar, Nevenka Kovač i Damir Far predložila je da se 

za novog predsjednika Općinskog vijeća imenuje Andrej Blagus. 

Vijećnici su se 8 glasova ZA, 2 protiv i 2 suzdržana donijeli navedenu odluku. 

Nakon izbora novoizabrani predsjednik obraća se vijećnicima.  Zahvaljuje se dosadašnjem 

predsjedniku Robertu Katancu na njegovom radu. Apelira na sve viječnike da se više uključe u 

rasprave  po točkama  dnevnog reda . Istiće da će ubuduće materijali sa pozivima za dnevni red za 

sjednice dolaziti vijećnicima na vrijeme. 

 

Točka 4. 

Donošenje odluke o izgradnji kompostane u poljoprivredno gospodarskoj zoni u Goričanu 

Krznar Zvonko javlja se za riječ vezano uz ponašanje oporbenih vijećnika oko  projekta kompostane. 

Postavlja im pitanje da li znaju gdje će biti smješten pročistač otpadnih voda. Odgovara da će biti 

izgrađen na pola puta od naselja do kompostane. Od Betexa do početka parcele na kojoj se predviđa 

gradnja kompostane je nekih 520 m a pročistač će biti smješten na pola puta. Navodi da u Prelogu 



radi već 30 godina. Kakve su sve industrije razvijene u Prelogu  i mještani se time uopće ne 

opterećuju. Prelog je postao gospodarsko središte Međimurja, ljudi se zapošljavaju i nikome ne 

predstavlja problem. Kad se nešto pokuša graditi u Goričanu odmah je to revolt. Postavlja pitanje 

oporbenim viječnicima da li oni znaju kud se vozi smeće i to komunalni otpad iz Goričana i iz svih 

drugih naselja  u kojim PREKOM skuplja. Odgovara im se da vozi u Prelog . Otpad se tamo sortira i 

dalje obrađuje i transportira. U Goričanu bi se radilo kompostana isključivo za bio otpad i već postoji 

takav otpor . 

Šavora Franjo istiće da to nije politička odluka već se oni brinu za svoje mještane. 

Odluka o izgradnji kompostane donesena je sa 7 glasova ZA, 4 PROTIV i 1 SUZDRŽANIM. 

 

Točka 5. 

Ostala pitanja, informacije i prijedlozi 

1. Odluka o imenovanju zamjenskog vijećnika u stalna i povremena radna tijela Općinskog 

vijeća 

S obzirom da su oporbeni vijećnici tek na sjednicu donijeli prijedlog svojih članova u 

povremena radna tijela općinskog vijeća zaključeno je da će se napraviti čistopis svih članova 

Komisija te će se dostaviti vijećnicima. 

2. Odluka o imenovanju člana Povjerenstva za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u 

vlasništvu RH na području općine Goričan 

Predsjednik vijeća predlaže da se za navedenog člana imenuje Dominić Bojan. Šavora Franjo 

predlaže da to bude Gudlin Leonard. 

Vijećnici su sa 7 glasova ZA,  1 PROTIV i 4 SUZDRŽANA donijeli odluku da se za člana 

Povjerenstva imenuje Dominić Bojan. 

 

Sjednica je završila u 21.10 sati. 

 

 

 

 

 

 


