ZAPISNIK
od 24. veljače 2014. godine,
sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola,
održane u prostorijama Općine Gola, s početkom u 18,30 sati
Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/14-01/01, URBROJ: 2137/06-14-1, od 19.
veljače 2014. godine.
Prisutni članovi Općinskog vijeća:
1. Marijan Vedriš, predsjednik,
2. Marijan Lukčin, potpredsjednik,
3. Tatjana Blažeković, član,
4. Milan Foruglaš, član,
5. Franjo Sočev, član,
6. Ivica Pasko, član,
7. Ivica Rac, član,
8. Danijela Grčić, član,
9. Nadica Bobovec, član,
10. Stanislav Saboliček, član,
11. Zlatko Lovković, član.
Ostali prisutni:
1. Stjepan Milinković, dr.med.,općinski načelnik,
2. Marko Horvat, zamjenik općinskog načelnika,
3. Darinka Kuzmić Salajpal, Voditelj Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove,
4. Zvonkica Zlatar, viši stručni suradnik za računovodstvene poslove,
5. Jasna Čimin-Sinjeri, upravni referent za opće poslove, zapisničar.
Sjednicu Općinskog vijeća otvorio je u 18,30 sati predsjednik, Marijan Vedriš i pozdravio
sve prisutne.
Na temelju izvršene prozivke predsjednik Općinskog vijeća utvrdio je da je sjednici
nazočna većina, odnosno svi članovi Općinskog vijeća, pa Općinsko vijeće može donositi
pravovaljane akte.
Predsjednik: Uz saziv za ovu sjednicu dostavljen vam je zapisnik sa 8. sjednice
Općinskog vijeća, stoga molim da iznesete primjedbe na isti ukoliko ih ima.
Budući da nema primjedbi, konstatira da je zapisnik sa 8. sjednice Općinskog vijeća
usvojen.
Predsjednik: Uz saziv za ovu sjednicu dostavljen je i prijedlog dnevnog reda. Pita ima li
drugih prijedloga ili primjedbi na dnevni red.
Stanislav Saboliček ukazuje na povredu Poslovnika jer su materijali ponovo dostavljeni
četiri dana prije sjednice i pita ima li pravo on kao vijećnik snimati slijedeću sjednicu
Općinskog vijeća.
Darinka Kuzmić Salajpal pojašnjava kako svatko ima pravo tonski snimati sjednicu, te
navodi kako su se jedno vrijeme sjednice i snimale, međutim bilo je dosta teško po tonskom
zapisu raditi zapisnik, stoga je prekinuta ta praksa. Isto tako na sjednicama mogu prisustvovati
svi koji žele, jer su sjednice javne, samo te osobe ne mogu sudjelovati u raspravi.
Zlatko Lovković predlaže da se s dnevnog reda skine točka 10. jer nisu poznati svi
relevantni podaci za donošenje predložene Odluke, te također traži pojašnjenje zbog čega

kasne materijali. Dodaje kako smo mi prvi koji bi trebali poštivati zakonske propise i ne bi se
smjeli dovoditi u situaciju kršenja zakona.
Darinka Kuzmić Salajpal priznaje da je za kašnjenje materijala kriv Jedinstveni upravni
odjel, samo iz razloga što se zbog previše posla materijali nisu stigli prije pripremiti i poslati.
Općinski načelnik slaže se s primjedbom vijećnika Lovkovića, ali opravdava djelatnice
JUO koje sada rade u otežanim uvjetima, te moli da se u buduće ispoštuju rokovi kako ne bi
bilo primjedbi za kašnjenje materijala, iako drži da time nitko nije bio posebno zakinut, jer se
sve radi jasno i transparentno. Predlaže da se radi dobrih i skladnih odnosa pokaže više
razumijevanja za neke manje važne stvari, jer u svakom poslu ima i poteškoća, stoga ne bi
trebalo previše inzistirati na stvarima koje nisu toliko vitalne, jer misli da su vijećnici ipak
imali dovoljno vremena da prouče materijale.
Kako se više nitko nije javio za raspravu, predsjednik daje na glasovanje prijedlog
vijećnika Zlatka Lovkovića da se izostavi s dnevnog reda točka 10. Donošenje Odluke o
pristupanju Općine Gola Turističkoj zajednici područja „Središnja Podravina“, a nakon
glasovanja (2 „za“ – Z. Lovković, S. Saboliček i 9 „protiv“) predsjednik konstatira da se
prijedlog ne usvaja.
Nakon toga predsjednik daje na glasovanje slijedeći
D N E V N I R E D:
1. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima
općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Gola,
2. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o naknadi za rad općinskog načelnika i
zamjenika općinskog načelnika Općine Gola koji dužnost obavljaju bez zasnivanja
radnog odnosa,
3. Donošenje Odluke o financiranju političkih stranaka zastupljenih u Općinskom
vijeću Općine Gola iz Proračuna Općine Gola za 2014. godinu,
4. Donošenje Odluke o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih
stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Gola u 2014. godini,
5. Donošenje Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Gola u
2013. godini,
6. Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj Sustava zaštite i spašavanja na
području Općine Gola u 2014. godini,
7. Donošenje Odluke o subvencioniranju programa stručnog osposobljavanja u 2014.
godini,
8. Donošenje Programa rasporeda sredstava prihoda od eksploatacije mineralnih
sirovina u 2014. godini,
9. Donošenje Programa rasporeda sredstava prihoda od šumskog doprinosa na
području Općine Gola u 2014. godini,
10. Donošenje Odluke o pristupanju Općine Gola Turističkoj zajednici područja
„Središnja Podravina“,
11. Izvješće općinskog načelnika o aktivnostima u Općini Gola u proteklom razdoblju,
12. Pitanja i prijedlozi.Nakon glasovanja predloženi dnevni red je usvojen većinom glasova nazočnih članova
Općinskog vijeća (9 „za“ i 2 „protiv“ - Z. Lovković, S. Saboliček).

Točka 1.
Predsjednik: Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima
općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Gola dostavljen je članovima
Općinskog vijeća s materijalima za ovu sjednicu. Poziva Darinku Kuzmić Salajpal za
pojašnjenje, a nakon toga otvorena je rasprava.
Darinka Kuzmić Salajpal pojašnjava da se predložena Odluka mora promijeniti radi
prijedloga pod slijedećom točkom dnevnog reda, za povećanje naknade za rad zamjenika
općinskog načelnika volontera. Naknada za rad općinskog načelnika i zamjenika općinskog
načelnika volontera obračunava se u postotku utvrđene plaće općinskog načelnika i zamjenika
općinskog načelnika profesionalca, što bi po prijedlogu ove Odluke iznosilo 7.400,00 kuna
neto za općinskog načelnika i 3.868,00 kuna neto za zamjenika općinskog načelnika ukoliko
bi dužnost obavljali profesionalno. Ponavlja kako će ovo biti samo osnovica za obračun
naknada za rad volontera, jer općinski načelnik i zamjenik općinskog načelnika u Općini
Gola nisu u radnom odnosu.
Općinski načelnik pojašnjava kako je ovo povećanje plaće samo na papiru, jer toga u naravi
nema, s obzirom da su i općinski načelnik i zamjenik načelnika u Općini Gola volonteri, a
osim toga načelnik niti ne prima nikakvu naknadu.
Zlatko Lovković podnosi amandan na prijedlog Odluke, te predlaže da se u članku 4. alineji 1.
brojka „2,2“ zamijeni brojkom „1,54“, a u alineji 2. brojka „0,86“ da se zamijeni brojkom
„0,602“. Njegovo obrazloženje je da pogoršana gospodarstvena situacija uzrokovana
dugogodišnjom krizom zahtijeva odricanje, a ne povećanje plaća dužnosnika u našoj općini.
Kad se demografska slika općine koja stari u besperspektivnosti promijeni u propulzivnu
općinu u kojoj nema nezaposlenih, a škole i vrtići rade s punim kapacitetom, moći će se
razmišljati o povećanju plaća i naknada.
Predsjednik predlaže glasovanje o amandmanu, a nakon glasovanja (2 „za“ – Z. Lovković, S.
Saboliček i 9 „protiv“) konstatira da je amandman većinom glasova nazočnih odbijen.
Nakon toga nitko se više nije javio za raspravu stoga predsjednik daje na glasovanje prijedlog
Odluke, te konstatira da Općinsko vijeće Općine Gola većinom glasova nazočnih (9 „za“ i 2
„protiv“ – Z. Lovković, S. Saboliček) donosi
ODLUKU
o izmjenama Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima
općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Gola.
Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.
Točka 2.
Predsjednik: Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o naknadi za rad općinskog načelnika i
zamjenika općinskog načelnika Općine Gola koji dužnost obavljaju bez zasnivanja radnog
odnosa dostavljen je članovima Općinskog vijeća s materijalima za ovu sjednicu. Poziva
Darinku Kuzmić Salajpal za pojašnjenje, a nakon toga otvorena je rasprava.
Darinka Kuzmić Salajpal pojašnjava da se ovom Odlukom povećavaju naknade za rad
općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika koji dužnost obavljaju bez zasnivanja
radnog odnosa, što bi u konačnici iznosilo za načelnika volontera 3.000,00 kuna, a za
zamjenika volontera 1.500,00 kuna neto.

Općinski načelnik obrazlaže da se povećanje predlaže sukladno povećanju naknada
predsjedniku i članovima Općinskog vijeća Općine Gola od prošle sjednice Općinskog vijeća,
te ponovo podsjeća da načelnik u Općini Gola ne prima nikakvu naknadu.
Zlatko Lovković podnosi amandman na prijedlog Odluke, te predlaže da se u članku 1. alineji
1. brojka „32,74%“ mijenja u brojku „22,92%“, a u alineji 2. brojka „41,84 %“ mijenja u
brojku „29,29%“. Obrazloženje je isto kao u prethodnoj točki.
Predsjednik predlaže glasovanje o amandmanu, a nakon glasovanja (2 „za“ – Z. Lovković i S.
Saboliček, 9 „protiv“) konstatira da je amandman većinom glasova nazočnih odbijen.
Nakon toga nitko se nije javio za raspravu, stoga predsjednik daje na glasovanje prijedlog
Odluke, te konstatira da Općinsko vijeće Općine Gola većinom glasova nazočnih (9 „za“, 1
„protiv“ – Z. Lovković, 1 „suzdržan“ – S. Saboliček) donosi
ODLUKU
o izmjenama Odluke o naknadi za rad općinskog načelnika
i zamjenika općinskog načelnika Općine Gola
koji dužnost obavljaju bez zasnivanja radnog odnosa.
Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.
Točka 3.
Predsjednik: Prijedlog Odluke o financiranju političkih stranaka koje imaju članove u
Općinskom vijeću Općine Gola dostavljen je članovima Općinskog vijeća s materijalima za
ovu sjednicu. Poziva Darinku Kuzmić Salajpal za pojašnjenje, a nakon toga otvorena je
rasprava.
Darinka Kuzmić Salajpal pojašnjava da se ovom Odlukom uređuje način, uvjeti i postupak
financiranja političkih stranaka čiji su kandidati izabrani za članove u Općinskom vijeću
Općine Gola.
Stanislav Saboliček misli da je 60.000,00 kuna prevelik iznos za financiranje političkih
stranaka. Uspoređuje da bi njegovo selo od 300 stanovnika dobilo otprilike toliko poticajnih
sredstava koliko se sada izdvaja za političke stranke, ukoliko se prihvati prijedlog radne
skupine za poticanje poljoprivrede.
Zlatko Lovković podnosi amandman, kojim bi se u članku 2. Odluke sredstva za financiranje
političkih stranaka u svoti 60.000,00 kuna godišnje umanjila za 30%.
Općinski načelnik drži da je amandman bespredmetan, jer su ova sredstva već osigurana u
Proračunu Općine Gola za 2014. godinu, stoga je o iznosu za političke stranke trebalo
raspravljati prilikom donošenje Proračuna koji je stupio na snagu 1. siječnja 2014. godine.
Predsjednik odlučuje da se glasuje o amandmanu vijećnika Lovkovića, koji se odbija
većinom glasova nazočnih (2 „za“ – Z. Lovković, S. Saboliček i 9 „protiv“).
Nakon toga nitko se više nije javio za raspravu, stoga predsjednik daje na glasovanje prijedlog
Odluke, te konstatira da Općinsko vijeće Općine Gola većinom glasova nazočnih (9 „za“, 2
„protiv“ – Z. Lovković, S. Saboliček) donosi
ODLUKU
o financiranju političkih stranaka
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Gola
iz Proračuna Općine Gola za 2014. godinu.
Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Točka 4.
Predsjednik: Prijedlog Odluke o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih
stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Gola u 2014. godini dostavljen je
članovima Općinskog vijeća s materijalima za ovu sjednicu. Poziva Darinku Kuzmić Salajpal
za pojašnjenje, a nakon toga otvorena je rasprava.
Darinka Kuzmić Salajpal pojašnjava da se ovom Odlukom određuje način raspoređivanja
sredstava iz Proračuna Općine Gola za 2014. godinu za financiranje rada političkih stranaka
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Gola u 2014. godini, razmjerno broju članova u
Općinskom vijeću, s tim da za svakog člana podzastupljenog spola političkim strankama
pripada i dodatna naknada u visini 10%.
Nakon pojašnjenja nitko se nije javio za raspravu, stoga predsjednik daje prijedlog na
glasovanje, te konstatira da Općinsko vijeće Općine Gola većinom glasova nazočnih članova
(10 „za“, 1 protiv“ – S. Saboliček) donosi
ODLUKU
o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih stranaka
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Gola u 2014. godini.
Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.
Točka 5.
Predsjednik: Prijedlog Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Gola u
2013. godini dostavljena je članovima Općinskog vijeća s materijalima za ovu sjednicu.
Poziva Darinku Kuzmić Salajpal za pojašnjenje, a nakon toga otvorena je rasprava.
Darinka Kuzmić Salajpal obrazlaže kako se temeljem Zakona o zaštiti i spašavanju svake
godine mora donositi Analiza stanja Sustava zaštite i spašavanja za prethodnu godinu, stoga je
i ovim aktom analizirano stanje Sustava zaštite i spašavanja na području Općine Gola u 2013.
godini.
Na pitanje Zlatka Lovkovića koliko se puta prošle godine sastao Stožer zaštite i spašavanja,
Darinka Kuzmić Salajpal odgovara da se Stožer nije sastajao jer nije bilo potrebe.
Stanislav Saboliček pita nije li previše 18.000,00 kuna odobrenih za Crveni križ.
Općinski načelnik napominje kako smo jedini u Županiji koji izvršavamo zakonsku obvezu
prema Crvenom križu, a imamo i najbolji aktiv darivatelja krvi. Misli da te aktivnosti unutar
Crvenog križa u našoj Općini vrlo dobro funkcioniraju i da se sredstva namjenski troše.
Nakon toga nitko se više nije javio za raspravu, stoga predsjednik daje prijedlog Analize na
glasovanje, te konstatira da Općinsko vijeće Općine Gola većinom glasova nazočnih (10 „za“,
1 „suzdržan“- S. Saboliček) donosi
ANALIZU
Stanja sustava zaštite i spašavanja
na području Općine Gola u 2013. godini.
Analiza se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Točka 6.
Predsjednik: Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj Sustava zaštite i spašavanja na
području Općine Gola u 2013. godini dostavljen je članovima Općinskog vijeća s
materijalima za ovu sjednicu. Poziva Darinku Kuzmić Salajpal za pojašnjenje, a nakon toga
otvorena je rasprava.
Darinka Kuzmić Salajpal pojašnjava kako se temeljem Zakona o zaštiti i spašavanju, uz
Analizu, početkom svake proračunske godine donose i Smjernice za organizaciju i razvoj
Sustava zaštite i spašavanja.
Nakon toga nitko se nije javio za raspravu, stoga predsjednik daje Smjernice na glasovanje, te
konstatira da Općinsko vijeće Općine Gola većinom glasova nazočnih (10 „za“, 1 „suzdržan“
– S. Saboliček) donosi
SMJERNICE
za organizaciju i razvoj Sustava zaštite i spašavanja
na području Općine Gola u 2014. godini.
Smjernice se prilažu ovom zapisniku i njegov su sastavni dio.
Točka 7.
Predsjednik: Prijedlog Odluke o subvencioniranju programa stručnog osposobljavanja u
2014. godini dostavljen je članovima Općinskog vijeća s materijalima za ovu sjednicu. Poziva
Jasnu Čimin-Sinjeri za pojašnjenje, a nakon toga otvorena je rasprava.
Jasna Čimin-Sinjeri pojašnjava da je prijedlogom ove Odluke predviđeno sufinanciranje dva
programa, i to za izobrazbu poljoprivrednih proizvođača za korištenje pesticida, te za
osposobljavanje za rukovatelja motornom pilom. Predstavnice Poljoprivredne savjetodavne
službe iz Koprivnice na sastanku u Općini Gola pojasnile su kako je za sada propisano da će
za poljoprivrednike biti obavezno do 26. 11. 2015. godine završiti izobrazbu za korištenje
pesticida, dok za sada nije obavezna edukacija za neke druge programe. Ustanove koje se
bave tim aktivnostima nude poljoprivrednicima razne programe (za korištenje poljoprivredne
mehanizacije, strojeva i poljoprivredne opreme), ali prema tumačenju djelatnika Savjetodavne
službe edukacija za takve programe potrebna je samo zaposlenima u pravnim osobama, te
OPG-ima koji zapošljavaju radnike ili poljoprivrednicima koji se bave pružanjem određenih
usluga za novac. Slijedom toga rezervirali smo kod Savjetodavne službe termin za
održavanje izobrazbe poljoprivrednika za korištenje pesticida tijekom studenoga 2014.
godine, jer za sada se takva predavanja još ne održavaju. S obzirom da će predavanja trajati
četiri-pet dana, a grupe su za oko 30-ak polaznika, predbilježili smo se za cijeli studeni, jer će
vjerojatno biti puno zainteresiranih na našem području, s obzirom da nakon 26. 11. 2015.
nitko bez certifikata neće moći koristiti pesticide. Za sada se još ne zna točna cijena tečaja po
polazniku, ali bi prema dostupnim informacijama to bilo oko 650,00 do 800,00 kuna.
Predloženo je i sufinanciranje osposobljavanja za rukovatelje motornom pilom, jer na našem
području dosta ljudi ide u šumu radi rušenja i obrađivanja drveta, a za takve je aktivnosti
poželjno imati položen tečaj.
Ivica Rac navodi kako treba voditi računa da se stručno osposobljavanje za rukovatelja
motornom pilom upisuje u radnu knjižicu, jer je bila jedna takva edukacija koja se nije
upisivala.
Zlatko Lovković predlaže da se vodi računa da se predavanja održavaju po naseljima kako bi
se ljudima olakšalo da ne moraju putovati, jer sva naselja imaju društvene domove ili prostore
gdje se to može održati.

Općinski načelnik komentira kako se uskoro donosi novi Zakon o šumama i boji se da se
nakon toga više neće moći raditi u šumi kao do sada, stoga neće biti puno koristi od tečaja za
motorne pile, a glede pesticida neće biti dovoljna samo edukacije, jer će se morati i skladištiti
na odgovarajući način. Misli da nema nikakvog problema da se tečajevi održavaju po
naseljima, stoga moli sve vijećnike da se uključe i pomognu kod organizacije.
Stanislav Saboliček slaže se da Općina u potpunosti financira program za korištenje pesticida,
ali je mišljenja da bi tečaj za motorne pile trebao svatko sam financirati, te bi istovremeno
trebalo iznaći i neke druge modele za sufinanciranje.
Predsjednik predlaže da se subvencija za tečaj za korištenje pesticida odobri u punom iznosu
koliko će već biti cijena, dok bi za motorne pile subvencija mogla biti kao što je i predloženo,
500,00 kuna po polazniku.
Nakon toga nitko se više nije javio za raspravu, stoga predsjednik predlaže donošenje Odluke
o subvencijama programa stručnog osposobljavanja u 2014. godini, na način da se subvencija
za izobrazbu poljoprivrednih proizvođača za korištenje pesticida odobri u punom iznosu, a za
osposobljavanje za rukovatelja motornom pilom da se odobri subvencija u iznosu od 500,00
kuna po polazniku. Nakon glasovanja predsjednik konstatira da Općinsko vijeće Općine Gola
jednoglasno (11 „za“) donosi
ODLUKU
o subvencioniranju programa stručnog osposobljavanja u 2014. godini.
Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.
Točka 8.
Predsjednik: Prijedlog Programa rasporeda sredstava prihoda od eksploatacije mineralnih
sirovina u 2014. godini dostavljen je članovima Općinskog vijeća s materijalima za ovu
sjednicu. Poziva Zvonkicu Zlatar za pojašnjenje, a nakon toga otvorena je rasprava.
Zvonkica Zlatar pojašnjava da su ovim Programom raspoređena sredstva prihoda od
eksploatacije mineralnih sirovina u iznosu planiranom u Proračunu Općine Gola za 2014.
godinu, za namjene koje su navedene u točki I. Programa.
Zlatko Lovković pita za koje su zemljište planirana sredstva pod točkom 6. u iznosu
280.000,00 kuna, a Zvonkica Zlatar odgovara da su sredstva planirana za otkup zemljišta u
centru naselja Gola, ukoliko se postigne dogovor sa suvlasnicima (Arač-Slivar).
Zlatko Lovković mišljenja je da je previše sredstava planirano za reprezentaciju, a Zvonkica
Zlatar podsjeća da je iznos od 90.000,00 kuna za reprezentaciju planiran i u Proračunu
Općine Gola za 2014. godinu, koji je stupio na snagu i to se sada ne može promijeniti.
Općinski načelnik dodaje da se sredstva za reprezentaciju moraju osigurati radi obilježavanja
Dana Općine i raznih drugih proslava, a stekli su se i uvjeti da ne bi trebali razmišljati kada
treba počastiti nekoga ako nam napravi uslugu. Napominje kako su to planirana sredstva što
ne znači da će se i potrošiti do konca godine, jer se skoro nikad reprezentacija u potpunosti ne
iskoristi, a osim toga radi se o iznosu kojeg je i sam načelnik uštedio Općini, s obzirom da ne
prima naknadu za svoj rad.
Stanislav Saboliček slaže se da 1% od proračunskih prihoda nije puno za reprezentaciju.
Tatjana Blažeković sugerira da se navede o kojim se nerazvrstanim cestama radi kad se
spominje izgradnja nerazvrstanih cesta, kako bi vijećnici točno znali o kojim se dionicama
radi.

Budući se više nitko nije javio za raspravu, predsjednik daje na glasovanje prijedlog
Programa, a nakon glasovanja konstatira da Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (11
glasova „za“) donosi

PROGRAM
rasporeda sredstava prihoda
od eksploatacije mineralnih sirovina u 2014. godini.
Program se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.
Točka 9.
Predsjednik: Prijedlog rasporeda sredstava prihoda od šumskog doprinosa na području Općine
Gola u 2014. godini dostavljen je članovima Općinskog vijeća s materijalima za ovu sjednicu.
Nakon kraćeg pojašnjenja Zvonkice Zlatar nitko se nije javio za raspravu, stoga predsjednik
daje Program na glasovanje, nakon kojeg konstatira da Općinsko vijeće Općine Gola
jednoglasno (11 glasova „za“) donosi
PROGRAM
rasporeda sredstava prihoda od šumskog doprinosa
na području Općine Gola u 2014. godini.
Program se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.
Točka 10.
Predsjednik : Prijedlog Odluke o pristupanju Općine Gola Turističkoj zajednici područja
„Središnja Podravina“ , te prijedlog Statuta buduće Turističke zajednice i Sporazuma o
suradnji dostavljeni su članovima Općinskog vijeća s materijalima za ovu sjednicu. Poziva
općinskog načelnika za pojašnjenje, a nakon toga otvorena je rasprava.
Općinski načelnik pojašnjava kako već niz godina nastojimo promovirati naše turističke
mogućnosti i potencijale, što samostalno nismo u mogućnosti, stoga se u neformalnim
kontaktima s našim susjedima došlo do ideje o osnivanju zajedničke turističke zajednice koja
bi objedinila cjelokupnu turističku ponudu svih općina i radila na razvoju svake od njih. Misli
da bi ovo bio dobar put jer smo sami preslabi u ovom području, a svi imamo potencijale i
zajedno bi mogli puno napraviti, između ostaloga i kandidirati se za sredstva određenih
fondova, tim više što u Strategiji razvoja turizma RH nema kontinentalnog turizma.
Marko Horvat dodaje kako je sudjelovao na sastancima vezanim uz osnivanje zajedničke
turističke zajednice, te pojašnjava kako bi ona funkcionirala na sličan način kao i Dječji vrtić
Vrapčić, odnosno imala bi svoj ured i zaposlene, a troškove bi dijelile sve općine potpisnice.
Budući da su vijećnici s materijalima za sjednicu dobili prijedlog Statuta i Sporazuma o
osnivanju Turističke zajednice, misli da je jasno iz tih akata na koji bi način sve skupa
funkcioniralo, a nama bi moglo samo koristiti, ni u kom smislu štetiti.
Stanislav Saboliček misli da iz te dokumentacije baš i nije sve jasno. Prije svega nije jasno
koje bi sve općine bile u toj Turističkoj zajednici, jer se u predloženoj Odluci spominju jedne,
a u Sporazumu druge općine.

Marko Horvat pojašnjava da je ovo samo radna verzija Sporazuma, jer su neke općine u
međuvremenu odustale, a neke se naknadno javile, tako da će se konačna verzija Sporazuma
utvrditi nakon što predstavnička tijela svih zainteresiranih općina donesu Odluku o
pristupanju Turističkoj zajednici područja „Središnja Podravina“.
Stanislav Saboliček navodi kako ima još niz nelogičnosti i nejasnoća u Statutu koji je
kompliciran, te misli da bi ga trebalo dotjerati i popraviti. Navodi kako se iz određenih
članaka ne može zaključiti tko je kome odgovoran jer se preklapaju odgovornosti, te ima još
nekoliko nejasnih članaka.
Općinski načelnik slaže se da Statut možda ima nedostataka, ali kao i svi opći akti i taj će
Statut prije stupanja na snagu proći još niz pravnih kontrola, a u konačnici suglasnost mora
dati i Ministarstvo turizma, stoga vjeruje da će se sve to u Statutu pravno posložiti kako treba.
Zlatko Lovković navodi kako se u točki III. Sporazuma općinski načelnik ovlašćuje za
zastupanje interesa Općine Gola, a nije nam poznato niti koliko će Općinu to financijski
koštati.
Marko Horvat pojašnjava kako će se točan iznos sufinanciranja po općinama moći odrediti
nakon što se vidi koliko bi općina u konačnici potpisalo Sporazum, jer bi se troškovi dijelili
na sve jednako, a prema nekim kalkulacijama i sadašnjim pokazateljima to bi bilo oko
2.500,00 do 3.000,00 kuna mjesečno.
Budući se više nitko nije javio za raspravu, predsjednik daje na glasovanje prijedlog Odluke
o pristupanju Općine Gola Turističkoj zajednici područja „Središnja Podravina“, a nakon
glasovanja konstatira da Općinsko vijeće Općine Gola većinom glasova nazočnih (10 „za“, 1
„suzdržan“ – S. Saboliček) donosi
ODLUKU
o pristupanju Općine Gola
Turističkoj zajednici područja „Središnja Podravina“.
Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.
Točka 11.
Predsjednik poziva općinskog načelnika za podnošenje izvješća o aktivnostima u Općini Gola
u proteklom periodu.
Općinski načelnik izvješćuje da se uređenje prostora Općine privodi kraju. Radovi su
uglavnom gotovi i uskoro slijedi preseljenje, te se nada da će se u novim uvjetima unaprijediti
i kvaliteta rada, jer u postojećim uvjetima je djelatnicama JUO vrlo teško raditi, a i inače je
poslova i obveza u Općini sve više, stoga moli sve za razumijevanje ukoliko se nekad nešto ne
može odmah riješiti ili se s nečim malo i zakasni, jer je vrlo teško uskladiti sve obveze i
riješiti sve zadaće u rokovima.
Radovi na adaptaciji dječjeg vrtića u staroj školi u Goli su u tijeku, a za sutra je sazvana
koordinacija svih sudionika u gradnji radi usklađenja projekta s novim pedagoškim
standardima i novim tehnološkim okolnostima.
Pokrenuta je javna nabava i objavljen je natječaj za izgradnju pješačke staze u Gotalovu, ali
su već na natječajnu dokumentaciju uložene tri žalbe. Žalili su se tzv. „profesionalni žalitelji“
o kojima se puno piše i u medijima, ali na žalost tu ne možemo ništa i moramo čekati odluku
Državne komisije. Radi se o tvrtkama iz Imotskog i Vrgorca koje na taj način izvlače
sredstva, jer je jasno da neće netko iz tih krajeva doći raditi pješačke staze u Gotalovu, a
većinom su to tvrtke s jednim ili dvoje zaposlenih.

Za IPARD još uvijek dolaze dopune, jer je to vrlo kompliciran program. Upravo je u tijeku
kompletiranje nove dopune , stoga je načelnik danas sa konzultantom dogovorio da idući
tjedan odu u Agenciju sa svom dokumentacijom da se vidi u čemu je problem i zašto to tako
dugo traje.
Uskoro bi mogao ići novi program mjera za ruralni razvoj gdje bi za nas, od 16 predloženih
mjera, mogla biti zanimljiva mjera 7, ali prijedlog prethodno ide na usklađenje Europskoj
komisiji i tek nakon dobivanja njihove suglasnosti ići će se u realizaciju, stoga ćemo vidjeti
možemo li se negdje kandidirati, ali bez konzultanata nije moguće samostalno pripremati
potrebnu dokumentaciju.
U tijeku je izrada projektne dokumentacije za mljekare u Gotalovu i Otočki, za nastavak
pješačke staze u Dravskoj ulici u Goli i dogradnju društvenog doma u Ždali.
Pokrenute su aktivnosti za orezivanje parka u Goli (preko puta Općine) što je vijećnik Rac već
više puta potencirao, ali smo prethodno trebali suglasnost Konzervatorskog odjela u
Bjelovaru, koji uvjetuju i podsađivanje novog bilja tamo gdje se nešto mora rušiti.
Park preko puta škole (vađenje panjeva, sadnja i drugo) rješavat će ravnateljica OŠ Gola, kao
i prilaz između škole i vrtića. Ona je vrlo zainteresirana za te aktivnosti, te je već kontaktirala
i Hrvatske ceste koji uvjetuju izradu projekta prije izdavanja suglasnosti, a trebalo bi rješavati
i parkiralište za dječji vrtić u Goli. Načelnik pozdravlja takav proaktivan pristup ravnateljice,
gđe Biserke Saboliček, jer se ona uvijek trudi pomoći tamo gdje može.
Ove zimske sezone odrađeno je 30-ak godišnjih skupština naših udruga koje okupljaju znatan
broj članova i pridonose našem kulturnom životu, a uskoro će načelnik sa svima njima održati
i sastanak radi određenih pojašnjenja i unapređenja suradnje.
Izvješće općinskog načelnika prima se na znanje, bez rasprave.
Točka 12.
Predsjednik otvara raspravu s pitanjima i prijedlozima vijećnika.
Predsjednik komentira primjedbu koju je potpisalo nekoliko mještana naselja Novačka predio Ješkovo (Cmrk Ankica, Bečeić Josip, Bedenik Josip, Belčić Marija) naslovljenu
vijećnicima iz Gole i Novačke, a koja je dostavljena svim vijećnicima s materijalima za ovu
sjednicu. Mišljenje je predsjednika da su oni najviše razočarani jer nemaju asfalt, iako im je
put pošodran ali je problem što greder još ne može proći radi nepovoljnih vremenskih uvjeta.
Glede problema sa strujom podsjeća da se ispred Općinskog vijeća već tražilo od Elekte da
riješe napon u tom dijelu, ali je Elektra izvršila mjerenja i odgovorila kako je napon u redu.
Javnu rasvjetu Belčić i Cmrk za sada ne mogu dobiti jer nema žice za javnu rasvjetu, a ako će
Elektra ići u rekonstrukciju povući će se i ta žica za javnu rasvjetu.
Jasna Čimin-Sinjeri dodaje da se Ankica Cmrk obratila i Elektri Koprivnica, te su oni
dostavili odgovor na znanje i Općini Gola. Elektra je odgovorila kako imaju u planu za 2014.
godinu izvršiti zamjenu niskonaponske mreže u predjelu Ješkovo, ako im to dopuste
financijska sredstva.
Općinski načelnik dodaje kako ima obećanje iz INE da će napraviti put kada završe radove na
bušotini Gola 10, pa će se i taj dio privesti kraju, a i javna rasvjeta bi se trebala riješiti ukoliko
je moguće, jer je više puta bilo rečeno da se po svim naseljima popuni javna rasvjeta kako s
tim više ne bi bilo problema.
Marko Horvat predlaže da se razmisli i o elektrificiranju dijela obale oko Ješkova, gdje bi bilo
dovoljno 8 bandera koje bi trebala financirati Općina Gola.

Općinski načelnik ne slaže se s ovim prijedlogom, jer je ionako na ribičkoj skupštini bilo
negodovanja radi urbanizacije obale Ješkova, a javna rasvjeta bi tome još i doprinijela i
narušila prirodno okruženje.
Nadica Bobovec predlaže da se konačno popuni javna rasvjeta u cijeloj Otočki, jer s tim
stalno ima problema. Pita može li se nešto napraviti nakon što je Elektra je skinula bandere
kod Bečeić Željka i Kertez Josipa na kojima je bila javna rasvjeta, tako da oni sada nemaju
rasvjetu.
Predsjednik dodaje kako je sličan problem i u Novački kod zadnje kuće prema Repašu
(Mehkek) gdje je također skinuta bandera s rasvjetnim tijelom, stoga predlaže da se dogovori
s Elektrom da se na tim mjestima gdje se mijenjaju bandere ponovo postavi rasvjeta tamo gdje
je i bila.
Ivica Rac dodaje kako se i osobno uvjerio da u predjelu Ješkovo, konkretno kod Crmrka,
nešto nije u redu sa naponom struje.
Nakon završene rasprave u svezi primjedbe mještana predjela Ješkovo, zaključeno je da će im
vijećnici iz Novačke osobno odgovoriti na njihove primjedbe.
Općinski načelnik čita zahtjev Deana Slivara iz Gole, M. P. Miškine 13, za objašnjenje stanja
u sportskoj dvorani Gola, zaprimljen 24. 02. 2014. godine, a kojim traži pojašnjenje zbog čega
su u sportskoj dvorani u Goli, uz zastave RH, Koprivničko-križevačke županije i Općine Gola
stalno istaknute i zastave Općine Drnje i Peteranec.
Općinski načelnik drži da je primjedba na mjestu, stoga predlaže da se upozori ravnateljicu
škole i trenera Košarkaškog kluba, gosp. Golubića, kako se te zastave mogu isticati samo
prema potrebi, npr. ako se igra neki turnir, ali se nakon toga moraju maknuti. S načelnikovim
se prijedlogom slažu i ostali nazočni.
Predsjednik čita zapisnik od 21. 2. 2014. godine sa sastanka radne skupine za poljoprivredu,
kojem je i osobno nazočio, jer je i sazvao sve članove. Ističe kako je najveća rasprava bila oko
poticanja proljetne sjetve, te je načelno predloženo da Općina Gola subvencionira proljetnu
sjetvu sa 200,00 kuna po hektaru, maksimalno do 10 hektara po korisniku, a na temelju
Upisnika, stoga bi trebali pribaviti podatke o tome koliko na području Općine Gola ima
Upisnika, kako bi znali koliko bi otprilike sredstava trebalo za subvencije. Druga se rasprava
vodila oko mljekara na području Općine Gola, te je zaključeno da bi Općina Gola trebala
pomoći kod onih mljekara gdje predaje više ljudi, barem više od troje, a takvih je mljekara
šest na našem području: u Pepelari kod Ivančan Ivice, u Gotalovu kod Stanislava Saboličeka,
u Novački kod Ivice Pasko i Zvonka Bedenik, te u Goli kod Vlade Bogadi. Predsjednik
dodaje kako su mu inspektori rekli da sve mljekare na području Općine Gola spadaju pod
njihov nadzor, a dali su rok od 90 dana da se riješe svi nedostaci, stoga predlaže da Općina
pomogne i u tim privatnim mljekarama kako ih inspekcija ne bi zatvorila.
Stanislav Saboliček kaže kako je pokušao pribaviti podatke o broju upisnika s područja
Općine Gola, ali je to malo teže jer se Općina Gola ne vodi posebno već su u sistemu svi
upisnici. On je pribavio podatke za svoje naselje Gotalovo, u kojem ima oko 60 upisnika sa
350-400 ha zemljišta.
Marko Horvat misli da bi se trebala raspisati ponudbena verzija natječaja po kojem bi se
prijavili oni koji bi ušli u taj model poticaja i onda bi se za nekoliko dana dobili svi podaci.
Stanislav Saboliček misli da bi ova radna skupina morala i dalje raditi na razrađivanju
programa, kako bi se uključili i oni koji se žele baviti određenim nasadima na manjim
površinama.
Općinski načelnik podsjeća da će ovaj način subvencija ići samo do konca 2015. godine, a
onda će se vidjeti što i kako dalje. Predlaže da se provjeri može li jedan korisnik dobivati više
potpora na jednom mjestu, npr. od Općine Gola za osjemenjivanje i proljetnu sjetvu, te da se

napravi anketa da se vidi koliko bi sredstava trebali osigurati za potpore i da se tu uključe
članovi radne skupine kako time ne bi dodatno opterećivali djelatnice Općine.
Predsjednik obećava da će radna skupina pribaviti potrebne podatke.
Danijela Grčić predlaže da se što prije donese Pravilnik za Socijalno vijeće, jer je sada dosta
teško raditi s obzirom da ima sve više zamolbi za raznorazne potrebe, pa je teško odlučivati
dok se točno ne utvrde kriteriji i ne razluči što spada u socijalnu kategoriju.
Darinka Kuzmić Salajpal pojašnjava kako je izrada Pravilnika u pripremi, jer se čekala
izmjena Zakona o socijalnoj skrbi koji je temelj za izradu Pravilnika.
Stanislav Saboliček predlaže da se na svakom Općinskom vijeću raspravi o korisnicima
pomoći kako bi i vijećnici mogli dati svoje sugestije jer dobro poznaju ljude u svojem mjestu,
a Ivica Pasko misli da onda Socijalno vijeće nije ni potrebno.
Darinka Kuzmić Salajpal napominje kako članovi Općinskog vijeća mogu u svakom trenutku
izvršiti uvid u sve akte u Općini Gola, pa tako i u predmete Socijalnog vijeća.
Nadica Bobovec pita što će biti sa štetom koja je napravljena u sportskoj dvorani kada je Klub
mladeži Otočka organizirao turnir, jer ima informaciju da će se ta šteta nadoknaditi iz
sredstava koja su u Proračunu Općine Gola planirana za aktivnosti Kluba.
Predsjednik navodi kako se o tome raspravljalo i na zadnjoj sjednici Školskog odbora, te su
poslane i opomene, a oni koji su razbili morat će i sanirati štetu. Bilo je baš dosta govora o
tome kako u dvorani ima sve više incidenata, razbija se sve po redu, a najviše primjedbi ima
na rukometaše.
Marko Horvat misli da je najveći problem alkohol koji se u dvoranu uopće ne bi smio unositi,
a općinski načelnik dodaje kako je unošenje alkohola u dvoranu apsolutno nedopustivo i na to
treba upozoriti školu.
Ivica Rac napominje kako je danas prije podne bio u Općini i predložio da se pokrenu
aktivnosti oko izgradnje parkirališta ispred dječjeg vrtića u Goli, jer kada ljudi dovoze djecu
parkiraju se i po zelenim površinama i preko ceste, što je vrlo opasno. Stoga predlaže da se to
što prije riješi i da se uvede u zapisnik da je to njegova inicijativa.
Budući se više nitko nije javio s pitanjima ni prijedlozima, predsjednik pozdravlja nazočne i
završava sjednicu u 21,00 sat.
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