
Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne 
novine« RH broj 94/13 i 73/17)  i čl. 47. Statuta Općine Goričan (» Službeni Glasnik 
Međimurske županije « broj 5/2013) Načelnik donosi  
 

IZVJEŠĆE 
o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017– 

2022 godine na području općine Goričan za 2017. godinu 
 

 
Općina Goričan je smještena u istočnom dijelu Međimurske županije i pripada 

mikroregiji Donjeg Međimurja. Na sjeverozapadu Općina graniči s Općinom Domašinec 
(odnosno istoimenim naseljem u njezinu sastavu), na zapadu s Općinom Donji Kraljevec 
(odnosno s njenim naseljima Hodošan i Donji Kraljevec), na jugu s Gradom Prelogom 
(odnosno naseljima Hemuševec i Draškovec), dok na istoku graniči s Republikom 
Mađarskom. 

Granice Općine određene su granicama katastarske općine, a samo u dijelu prostora 
južnog ruba naselja Goričan i izgrađene građevne čestice na k.o. Hemuševec. 

Jedinice lokalne samouprave (JLS) dužne su donijeti plan gospodarenja otpadom 
(PGO). Svrha planova gospodarenja otpadom je uspostava cjelovitog sustava gospodarenja 
otpadom na području Republike Hrvatske. Općina Goričan je 29.11.2017.g. donijela  Plan 
gospodarenja otpadom općine Goričan za razdoblje 2017. do 2022.godine te je isti objavljen 
u Službeni glasnik Međimurske županije na temelju Zakona o održivom gospodarenju 
otpadom ( NN br. 94/13 i 73/2017) a u skladu sa Planom gospodarenja otpadom u 
Međimurskoj županiji i Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske ( NN br. 03/17). 

Općinsko vijeće općine Goričan 28. studenog 2013. godine donosi Odluku o dodjeli 
obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog 
otpada, a u suradnji sa JLS na području donjeg Međimurja (Općine Goričan, Donji Kraljevec, 
Sveta Marija, Donja Dubrava, Donji Vidovec i Kotoriba) i GKP PRE-KOM d.o.o. 31. siječnja 
2014. godine zaključuju Sporazum o zajedničkoj provedbi mjera gospodarenja otpadom 
temeljem članka 23. stavak 5. i članka 28. stavak 2. Zakona o održivom gospodarenju 
otpadom. Dana 15.prosinca 2017.godine sklopljen je anex Sporazuma o zajedničkoj 
provedbi mjera gospodarenja otpadom. 

 Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, u rujnu 2017. godine je u 
suradnji sa GKP PRE-KOM d.o.o. izrađen novi Plan gospodarenja otpadom općine Goričan 
za razdoblje od 2017. do 2022. godine. Općinsko vijeće Općine Goričan donosi Odluku o 
donošenju Plana gospodarenja otpadom općine Goričan za razdoblje 2017 - 2022. godine 
dana 29.11.2017. godine. U novom PGO općine Goričan stavlja se naglasak na odvojeno 
prikupljanje biorazgradivog komunalnog otpada čije je zbrinjavanje prema Zakonu o 
održivom gospodarenju otpadom obveza JLS.  

Organizirano sakupljanje, odvoz i zbrinjavanje otpada na području Općine Goričan 
obavlja Gradsko komunalno poduzeće PRE-KOM d.o.o. Općina Goričan i JLS na području 
donjeg Međimurja ispunjavanju ciljeve iz Plana gospodarenja otpadom na zakonom 
predviđeni način ponajviše zbog same suradnje JLS, GKP PRE-KOM d.o.o., gospodarskih 
subjekata i građana. Sustav gospodarenja otpadom donjeg Međimurja pozitivno odskače od 
prosjeka u Republici Hrvatskoj. Količine miješanog komunalnog otpada u 2017. godini 
značajno su pale u odnosu na prethodnu godinu prvenstveno zbog uspostave odvojenog 
prikupljanja biorazgradivog otpada. Na području općine odvojeno se prikuplja otpadni papir, 
metal, staklo, plastika, tetrapak, granje, tekstil, elektronički otpad, glomazni otpad i 
biorazgradivi otpad. Udio odvojeno prikupljenog otpada raste, a udio prikupljenog korisnog 
otpada (papir, plastika, metal, staklo, tetrapak, biorazgradivi otpad) u 2017. godini značajno 
je povećan u odnosu na 2016. godinu prvenstveno zbog uvođenja usluge odvojenog 
prikupljanja biorazgradivog otpada početkom 2015. godine. U Prelogu je GKP PRE-KOM 
d.o.o. izgradio reciklažno dvorište sa linijom za sortiranje korisnog otpada, a u 2015. godini je 
u suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša izgrađena kompostana kapaciteta 3000 tona 
godišnje i nova sortirnica za korisni otpad kapaciteta 1500 tona u jednoj smjeni godišnje. 



Podaci o vrstama i količinama proizvedenog odnosno sakupljenog otpada, odlaganju otpada 
te stanju, potrebama i ciljevima gospodarenja otpadom na području općine Goričan nalaze 
se u Izvješću o radu GKP PRE-KOM d.o.o. za 2017. godinu. 

Tijekom 2015. godine u suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša počeo se provoditi  
projekt pod nazivom „Ne dvoji nego smeće odvoji“ u svrhu edukacije korisnika. U sklopu već 
tradicionalnih eko radionica u školama i vrtićima podijeljene su knjige i slikovnice u vrijednosti 
od 10 tisuća kuna, organizirane su akcije čišćenja okoliša povodom Dana planete Zemlje, 
dan otvorenih vrata i eko kviz za učenike sedmih razreda osnovnih škola koji su bili 
nagrađeni prigodnim nagradama u vrijednosti od 10 tisuća kuna. U sklopu edukacije izrađeni 
su i edukativni baneri koji su se oglašavali na županijskom internetskom portalu te je 
organizirano 5 radioemisija na temu zaštite okoliša i gospodarenja otpadom. GKP PRE-KOM  
će i dalje nastaviti educirati svoje korisnike s posebnim naglaskom na one najmlađe.  

Sve JLS donjeg Međimurja su krajem 2015 godine prihvatile Odluku o pristupanju „Zero 
waste“ strategiji koja promiče odvojeno sakupljanje otpada te njegovu obradu i oporabu. 
Glavni cilj strategije je smanjenje miješanog komunalnog otpada po stanovniku donjeg 
Međimurja odnosno povećanje odvojeno prikupljenog korisnog otpada sa sadašnjih 50 % na 
70% do 2020. godine. Pristupanjem ovoj strategiji priključujemo se mreži europskih JLS koje 
služe kao primjer dobre prakse u gospodarenju otpadom. 

Usporedbom s ostalim dijelovima Republike Hrvatske, Općina Goričan  i njena bliža 
okolica dobar su i pozitivan primjer gospodarenja otpadom. Kontinuirano se radi na 
poboljšavanju sustava zbrinjavanja i omogućuje se građanima da sav proizvedeni otpad 
zbrinjavaju na zakonom predviđeni način.  

Izvješće o provedbi Plana Gospodarenja otpadom općine Goričan za 2017. godinu 
objavit će se u »Službenom glasniku Međimurske županije«. 
 
 
U Goričanu, ožujak 2018. godine 
 
 
 
 
 

                                                                           NAČELNIK                                                                                                                
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