
Z A P I S N I K  
od  02. lipnja 2014. godine, 

 sa 13.  sjednice Općinskog vijeća Općine Gola, 

održane u prostorijama Općine Gola, s početkom u 10,00 sati 

   

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/14-01/05, URBROJ: 2137/06-14-1, od  29. 

svibnja 2014. godine. 

 

Prisutni članovi Općinskog vijeća: 

1. Marijan Vedriš, predsjednik, 

2. Marijan Lukčin, potpredsjednik, 

3. Milan Foruglaš, član, 

4. Franjo Sočev, član, 

5. Tatjana Blažeković, čkan, 

6. Ivica Pasko, član, 

7. Ivica Rac, član, 

8. Nadica Bobovec, član, 

9. Stanislav Saboliček, član, 

10. Zlatko Lovković, član. 

 

Nisu prisutni članovi Općinskog vijeća: 

1. Danijela Grčić (opravdano). 

 

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. Mihaela Tinodi Kiš, viši referent za računovodstvene poslove, 

5. Jasna Čimin-Sinjeri, upravni referent za opće poslove, zapisničar. 

 

Sjednicu Općinskog vijeća otvorio je u 10,00 sati predsjednik, Marijan Vedriš i  pozdravio  

sve prisutne. 

Na temelju izvršene prozivke predsjednik Općinskog vijeća utvrdio je da je sjednici 

nazočna većina članova,  pa Općinsko vijeće može donositi pravovaljane akte. 

 

Predsjednik: Uz saziv za ovu sjednicu dostavljen vam je zapisnik sa 12. sjednice 

Općinskog vijeća, stoga molim da iznesete primjedbe na isti ukoliko ih ima. 

Budući da nema primjedbi predsjednik konstatira da se usvaja zapisnik sa 12. sjednice 

Općinskog vijeća Općine Gola. 

 

Predsjednik: Uz saziv za ovu sjednicu dostavljen je i prijedlog dnevnog reda. Pita ima li 

drugih prijedloga ili primjedbi na dnevni red. 

Budući da nema primjedbi ni dopuna dnevnog reda daje na glasovanje slijedeći 

 

D N E V N I   R E D: 

1. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog dopune Statuta 

Dječjeg vrtića „Vrapčić“ Drnje, 

2. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o upisu djece i 

ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem  vrtiću „Vrapčić“ Drnje, 
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3. Razmatranje prijedloga Dječjeg vrtića „Vrapčić“ Drnje za zapošljavanje 

pomoćnika u odgojno-obrazovnom procesu za podružnice „Zvončić“ Gola i 

„Bambi“ Ždala,  

4. Pitanja i prijedlozi.- 

 

Nakon glasovanja predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen. 

 

 

Točka 1. 

 

Predsjednik: Prijedlog za dopunu Statuta Dječjeg vrtića „Vrapčić“  Drnje dostavljen je 

članovima Općinskog vijeća s materijalima za ovu sjednicu. Poziva Darinku Kuzmić Salajpal 

za pojašnjenje, a nakon toga otvorena je rasprava. 

Nakon kratkog pojašnjenja nitko se ne javlja za raspravu, stoga predsjednik  predlaže davanje 

prethodne  suglasnosti na prijedlog dopune Statuta Dječjeg vrtića „Vrapčić“ Drnje, a nakon 

glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (10 glasova „za“) donosi 

 

Z A K L J U Č A K 

o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog dopune Statuta 

Dječjeg vrtića „Vrapčić“ Drnje. 

 

Zaključak se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio. 

 

 

Točka 2. 

 

Predsjednik: Prijedlog Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga 

u Dječjem vrtiću „Vrapčić“ Drnje dostavljen je članovima Općinskog vijeća s materijalima za 

ovu sjednicu.  Poziva člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Vrapčić“, Ivicu Rac,  za 

pojašnjenje, a nakon toga otvorena je rasprava. 

Ivica Rac navodi kako je ovom prijedlogu prethodilo nekoliko sastanaka u svezi kriterija za 

upis djece, a na jednom je bio prisutan i općinski načelnik. Pojašnjava da je Upravno vijeće 

utvrdilo prijedlog Pravilnika koji je poslan na suglasnost svim općinama osnivačima Dječjeg 

vrtića „Vrapčić“ Drnje,  jer je došlo do novih kriterija za upis djece, a generalni problem svih 

općina, osim Đelekovca,  je višak djece u vrtićima prema tim novim kriterijima. Iako su svi  

načelnici mišljenja da bi trebalo uzeti svu djecu u dječje vrtiće, a ne postupati  po Pravilniku, 

ravnateljica je rekla da moraju imati Pravilnik, a ukoliko dođe inspekcija i utvrdi se da je u 

određenom vrtiću više djece od standarda, svi su se načelnici složili da će općina osnivač 

platiti kaznu koja može biti oko 15-20.000,00 kuna. Vezano uz ovu problematiku održan je i 

sastanak u Županiji sa dožupanom Palom, nakon kojeg je upućen dopis Zajednici županija sa 

prijedlogom da Zajednica pokrene inicijativu prema Ministarstvu radi razmatranja i rješavanja 

ovog pitanja, jer je to generalni problem koji je prisutan u čitavoj državi.  

Darinka Kuzmić Salajpal pojašnjava kako su ovim Pravilnikom razrađeni samo kriteriji za 

upis djece, jer nigdje nije regulirano koliko se djece može upisati u koji vrtić ili grupu, a s 

obzirom da se u našim vrtićima uzimaju sva djeca, ovi kriteriji iz Pravilnika svejedno se ne 

primjenjuju. Kada bi postojala odluka o broju djece koja će se upisivati, onda bi trebalo raditi 

po Pravilniku.  

Marko Horvat dodaje kako je najveći problem što su novim zakonskim odredbama smanjene 

odgojno-obrazovne skupine, a uz to su vezani svi ostali uvjeti. 
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Ivica Rac navodi kako u našim vrtićima, u Goli i Ždali,  imamo po jedno dijete s posebnim 

potrebama, što dodatno smanjuje broj upisane djece za 4-ero u svakom vrtiću. 

Općinski načelnik misli da je opravdan oprez ravnateljice,  jer postoji mogućnost 

inspekcijskog nadzora i kazni, stoga je na sastanku kod župana i dogovoreno da se ide na 

rizik. Pravilnik je akt koji vrtić mora imati, iako je nama u interesu da sva djeca budu 

primljena u vrtić, a još smo u dobroj poziciji u odnosu na neke druge općine, jer sve to 

možemo i financijski pratiti. Što se tiče tih novih kriterija misli da bi pola vrtića u Zagrebu 

trebalo biti zatvoreno kada bi se točno pridržavali kriterija,  jer je svugdje prisutan višak djece 

u vrtićima.  

Ivica Rac dodaje kako je vrtić već proveo i natječaj za jaslice u koje je prijavljeno 19-ero 

djece, a kapacitet je za 12-13-ero djece, pa će i tu biti viška djece. Mišljenja je da se natječaj 

za jaslice nije ni trebao raspisivati prije konzultacija s Općinom Gola, jer je sve to još 

neizvjesno, a roditelji se stalno raspituju o početku rada jaslica. 

Nakon toga nitko se više nije javio za raspravu, stoga predsjednik daje prijedlog na glasovanje 

nakon kojeg  Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (10 glasova „za“) donosi 

 

Z A K L J U Č A K 

o davanju suglasnosti na  

Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza 

korisnika usluga u Dječjem vrtiću „Vrapčić“ Drnje. 

  

Zaključak se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio. 

 

 

Točka 3. 

 

Predsjednik: Dopis Dječjeg vrtića „Vrapčić“  Drnje kojim se traži očitovanje Općine Gola za 

zapošljavanje pomoćnika u odgojno-obrazovnom procesu za podružnice „Zvončić“  Gola i 

„Bambi“ Ždala dostavljen je članovima Općinskog vijeća s materijalima za  ovu sjednicu. 

Poziva Ivicu Rac za pojašnjenje, a nakon toga otvorena je rasprava. 

Ivica Rac pojašnjava da su pomoćnici  u odgojno-obrazovnom procesu potrebni za rad sa 

djecom s posebnim potrebama kojih je dvoje, u svakom vrtiću po jedno takvo dijete. U Ždali 

takva osoba već radi i financira se preko programa Zavoda za zapošljavanje, ali nije sigurno 

da će takvi programi ići i dalje, stoga bi Općina Gola trebala financirati plaću pomoćnicima 

ukoliko država to više neće pokrivati. 

Općinski načelnik dodaje kako je ravnateljica rekla da će ponovo pokušati preko Zavoda za 

zapošljavanje, stoga predlaže da se u tom smislu i odgovori na njihov dopis, odnosno da 

pokušaju osigurati sredstva za zapošljavanje pomoćnika u odgojno-obrazovnom procesu 

preko Zavoda za zapošljavanje ili da apliciraju na programe nekih drugih institucija, a ukoliko 

ne uspiju da se prijedlog ponovo razmotri prilikom donošenja rebalansa Proračuna,  jer za 

sada sredstava za ovu namjenu nema predviđenih u Proračunu Općine Gola za 2014. godinu. 

Nakon toga nitko se nije javio za raspravu, stoga predsjednik predlaže da se ravnateljici 

Dječjeg vrtića „Vrapčić“  Drnje uputi pismeni odgovor sukladno prijedlogu općinskog 

načelnika.  

 

Prijedlog se jednoglasno prihvaća, a dopis se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio. 
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Točka 4. 

 

Predsjednik otvara raspravu s pitanjima i prijedlozima vijećnika. 

 

Ivica Rac predlaže da komunalni radnici što prije urede živicu oko parka u Goli, jer je krajnje 

vrijeme, s obzirom da je uskoro i Dan Općine. 

Marko Horvat pita bi li se moglo preko Zavoda za zapošljavanje riješiti da se komunalnim 

radnicima osigura ispomoć,  jer u zadnje vrijeme imaju dosta sprovoda i žale se kako ne 

stignu sve napraviti. 

Darinka Kuzmić Salajpal pojašnjava da javne radove više ne financira država u punom  

iznosu, već bi pola plaće trebala osigurati Općina, a osim toga osoba koja bi se eventualno i 

uzela kao ispomoć mora imati položenu zaštitu na radu i osposobljavanje za rad s kosilicom 

ili motornom pilom, a to je malo teže uskladiti. 

Općinski načelnik kaže kako nije problem samo s uređenjem parka, jer niti groblje u Goli nije 

pokošeno, ali je mišljenja da komunalni radnici sve to mogu stići samo da se dobro 

organiziraju, a osim toga postoji i raspodjela vremena, jer su zimi svejedno slobodni  pa bi 

sada u sezoni mogli raditi malo više i ne bi im trebala nikakva ispomoć. 

Marijan Lukčin slaže se da bi se trebali malo bolje organizirati, jer oni kada imaju sprovod taj 

dan ne rade ništa drugo, a mogli bi kositi groblje prije ili poslije iskopa groba i u potpunosti 

iskoristiti takav dan. 

Marko Horvat kaže kako nije zgodno da se kosi po groblju kada je sahrana, radi dostojanstva i 

obzira prema familiji pokojnika. 

Ivica Pasko slaže se da bi trebali raditi i nešto drugo kada imaju sprovod i u potpunosti 

iskoristiti vrijeme, jer i u Koprivnici komunalni radnici rade po groblju i za vrijeme sahrana.  

Općinski načelnik  podsjeća da je nekad bilo dogovoreno kako će im jedan dan biti normiran 

za sahranu, odnosno za kopanje i ukop i oni sada to koriste. 

Predsjednik predlaže da se razmisli da Općina na određeno vrijeme sama zaposli nekoga tko 

hoće i zna raditi, ako se već mora plaćati javne radove, jer bi bilo više koristi od jednog 

čovjeka koji bi stvarno radio, nego od više njih preko javnih radova.  Misli da je dobar Pero 

Horvat koji je radio na javnim radovima, jer je vrijedan i zna raditi, a i dobro bi mu došao 

posao. 

Stanislav Saboliček misli da se onima iz socijalne sfere ne isplati zapošljavati na kratko 

vrijeme, jer gube pravo na socijalnu pomoć i on i familija, ali predlaže da se razmisli o 

angažiranju onih koji su od Općine Gola primali kredit ili stipendiju, a nisu u mogućnosti to 

vraćati. Mišljenja je da bi komunalnim radnicima trebalo napraviti normu,  jer i drugdje 

postoje norme i to ne bi trebalo biti problem. Navodi primjer nemara komunalnih radnika na 

nedavnom sprovodu u Gotalovu, gdje su se svi neprimjereno ponašali, jer su s njima radili i  

oni koji nisu zaposleni i nemaju nikakve veze s Općinom Gola. Kada kopaju grobove na 

susjedne spomenike bi trebali stavljati ceradu i malo više o svemu voditi računa. Dodaje još 

jedan primjer nemara, jer je  pred par dana kosio pored groblja i na svojem zemljištu pokupio 

jedan vijenac i par plastičnih lampaša koje je nanio vjetar, a što su trebali pokupiti komunalni 

radnici. 

Općinski načelnik slaže se da su komunalni radnici nemarni, ali u nekim su slučajevima krivi i 

građani, koji su prije puno više vodili računa o uređenju groblja.  

Tatjana Blažeković dodaje kako je i ona svjedočila takvom ponašanju na sprovodu svoga 

djeda gdje su bili i javni radovi, među njima i žene, pili su i smijali se i ponašali se 

neprimjereno za takvo mjesto. Misli da naši komunalni radnici ne štite svoj posao, jer ako im 

se nešto naredi to bi trebali i napraviti i biti odgovorniji na poslu. 
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Predsjednik se slaže i predlaže da ih se opomene i da im se sugerira kako nisu nezamjenljivi 

ako nastave tako raditi.   

Općinski načelnik kaže kako se nastojalo pomoći svima prijavljenima za javne radove da si 

nešto zarade, ali je bilo nevjerojatno kako su se svi ponašali. A komunalnim radnicima se 

redovno kupuje  radna odjeća i obuća i više puta im je skrenuto da se primjereno oblače i 

ponašaju na sahranama, bili su pozivani na razgovor i na sjednice Općinskog vijeća i dobili su 

opomene, pa bi ih možda opet trebalo pozvati na razgovor. Slaže se da je sada puno posla i da 

bi im pomoć možda trebala, ali misli da bi najbolje rješenje bilo da si preraspodijele vrijeme i 

da u sezoni rade i duže kada treba, s obzirom da zimi nemaju posla. 

Marko Horvat slaže se da bi najbolje rješenje bila preraspodjela radnog vremena, jer je to po 

zakonu moguće. 

Stanislav Saboliček  misli da bi se, s obzirom na okolnosti, trebalo razmisliti  o komunalnom 

poduzeću. 

Općinski načelnik predlaže da se komunalne radnike pismeno opomene s ove sjednice 

Općinskog vijeća, kako je bilo dosta primjedbi na njihov rad, te da im se skrene pozornost na 

preraspodjelu radnog vremena. 

Nakon toga završena je rasprava o komunalnim radnicima, a načelnikov je prijedlog 

jednoglasno prihvaćen. 

 

Nadica Bobovec ima primjedbu na hranu koja se razvozi po područnim školama, jer se djeca 

žale kako dobivaju staro pecivo, pizu samo s kečapom  bez salame, pa bi trebalo pitati kakav 

se meni nudi za ono što Općina plaća. 

Predsjednik obećava da će se to ispitati na prvom Školskom odboru. 

Tatjana Blažeković dodaje kako djeca ne pojedu takvu hranu i učiteljica ih je molila da to ne 

bacaju, a ima informaciju da je situacija ista i u Gotalovu. 

Stanislav Saboliček podsjeća da je o tom problemu već govorio na sjednici Općinskog vijeća, 

kada je predložio da se uvede čaj i da se kupi frižider za napitke. Očito ga nitko nije doživio, 

jer je tada bilo rečeno da će se to riješiti na Školskom odboru, ali se očito nije riješilo . 

Predsjednik pojašnjava kako to nije točno, jer se o tome raspravljalo na  Školskom odboru, pa 

će se i ponovo preispitati. Prema njegovim saznanjima djeca u PŠ Novačka se ne žale na 

prehranu. 

Marko Horvat dodaje da Dergez vozi peciva za školu, a koliko je njemu poznato oni imaju 

kvalitetne proizvode. 

Stanislav Saboliček kaže da ima dijete u PŠ Gotalovo koje to ne pojede, a isto može potvrditi i 

vijećnik Zlatko Lovković. 

Tatjana Blažeković navodi da i učiteljice u PŠ Otočka mogu potvrditi da djeca ne jedu, već 

bacaju hranu, pa je valjda to istina. 

Nadica Bobovec dodaje kako je osobno sačekala dostavljača pred školom u PŠ Otočka i rekla 

mu da se djeca žale, da bi odmah drugi dan poslije toga bilo mekano pecivo. 

Općinski načelnik predlaže da se to riješi na Školskom odboru i da se Školski odbor  pismeno 

očituje dobavljaču s navedenim primjedbama. 

Prijedlog se jednoglasno prihvaća. 

 

Zlatko Lovković navodi kako je od članova Učiteljskog vijeća dobio informaciju da će Općina 

Gola pomoći pri nabavci udžbenika, a kako on kao član Općinskog vijeća nema pojma o 

tome, moli da mu se pojasni. 

Općinski načelnik kaže kako je i prije bilo razmišljanja o sufinanciranju školskih udžbenika i  

mišljenja je da su se sada stekli uvjeti, ali će se o tome detaljnije raspravljati prilikom 

donošenja rebalansa Proračuna,  jer će se prihodi od rente drastično smanjiti, pa će se negdje 

morati i rezati, stoga treba dobro razmisliti o modelu i iznosu sufinanciranja udžbenika. 
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Stanislav Saboliček  pita da li se planira sufinancirati samo udžbenike za osnovnu ili i za 

srednju školu, te se vraća na prijedlog za osnivanje komunalnog poduzeća na koji mu nitko 

nije odgovorio, stoga ponovo pita ima li  možda mogućnosti da se to napravi u nekom 

budućem periodu. 

Općinski načelnik pojašnjava da se planira sufinanciranje udžbenika za osnovnu školu, jer 

srednjoškolci već dobivaju stipendije. 

O osnivanju komunalnog poduzeća već se ranije raspravljalo na sjednicama Općinskog vijeća, 

jer su neke općine išle u to, npr. Molve, a sada navodno otpuštaju radnike, stoga to treba 

dobro razmotriti, jer nije baš jednostavno. 

Marko Horvat slaže se da o tome treba dobro razmisliti jer bi trebalo uložiti dosta sredstava u 

strojeve i opremu, pa bi možda isplativije bilo angažirati servis, sve ovisi kakve će okolnosti 

biti u budućnosti.  

 

Ivica Rac navodi kako svakodnevno osjeća smrad od CPS-a prolazeći Dravskom ulicom za 

Novačku, pa se boji i pita nema li to štetnog utjecaja za ljude, a i za prirodu. 

Milan Foruglaš kaže da su neki ljudi već pitali za to, te dodaje kako ima određenih ispuštanja 

plina, jer se baklja povremeno gasi, ali se to planira uskoro urediti.  Navodi kako je to samo 

neslužbeno pojašnjenje, te predlaže da se Općina Gola dopisom obrati Ini i da traži službeno 

očitovanje.   

Općinski načelnik dodaje kako po zakonu baklje nisu predviđene i uopće ih ne bi trebalo biti. 

Slaže se s prijedlogom da se s ove sjednice Općinskog vijeća uputi dopis Ini i da se napiše 

kako imamo velike pritužbe građana, stoga molimo da se to riješi i svede na minimum, kako 

ne bi pristupili samoorganiziranju. 

Načelnikov prijedlog se prihvaća, te je zaključeno da će se poslati upit na Ina Industriju nafte. 

 

Tatjana Blažeković žali se na komunalnog redara, jer mu je već više puta skrenula pozornost 

da opomene određene ljude iz Gole koji voze gnojnicu na zemlje u Otočki, no on nije ništa 

napravio, pa je prijavila slučaj inspektoru Haramiji u Koprivnici, koji je to riješio i bez 

komunalnog redara, stoga misli da nije u redu da se komunalni redar tako ponaša. Pita što je s 

igralištem u Otočki,  jer je trava nikla  samo na jednom dijelu i boji se da neće ni rasti, s 

obzirom da je zemlja nekvalitetna i ima puno pijeska. 

Predsjednik misli da bi to sada trebalo zalijevati, a omladinci bi mogli preuzeti tu obvezu. 

Općinski načelnik slaže se da se na ovom području teško može dobiti kvalitetna zemlja, a i 

vremenski uvjeti su sada takvi nepovoljni, stoga predlaže da se svi tamo lokalno angažiraju i 

ako treba da se podsadi trava, a onda da se to zalijeva. 

Tatjana Blažeković kaže da nemaju odakle uzeti vodu, jer je hidrant zatvoren, a načelnik 

odgovora da se svi zajedno moraju angažirati, a ako treba vatrogasci mogu dovesti vodu s 

cisternom i ne bi trebalo biti problema. 

 

Općinski načelnik vraća se na pritužbu na rad komunalnog redara, te predlaže da se i njemu 

napiše dopis s ove sjednice Općinskog vijeća i da ga se opomene za neučinkovitost, a što se 

tiče problema s gnojnicom misli da je najbolji i najbrži put za rješavanje takvih problema ako 

se pozove sanitarni inspektor. 

Prihvaća se načelnikov prijedlog, te je zaključeno da će se i komunalnom redaru uputiti 

opomena radi neizvršavanja radnih obveza. 

 

Predsjednik iznosi nazočnima da mu je preko jednog čovjeka iz Županije predložen sastanak s 

predstavnikom firme za preradu otpadne plastične ambalaže (špage od rolo bala, plast. vreće i 

sl.). Ta bi firma uložila i otvorila  punkt  gdje bi postavili prešu i peletirali  robu, stoga 

predlažu radni sastanak s predstavnicima Općine kako bi vidjeli ima li tu dovoljno sirovine i 
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interesa. Predsjednik predlaže da se organizira sastanak s tim ljudima, da se vidi kakve su 

njihove namjere, jer to Općinu ne bi ništa obvezivalo. 

Marko Horvat misli da je to privatni biznis i nema veze s Općinom. 

Općinski načelnik pojašnjava kako smo u fazi traženja parcele za reciklažno dvorište, jer će 

od 1.8. 2014. biti obveza razvrstavanja otpada, stoga predlaže da se na taj sastanak u Općinu 

pozove i koncesionara, gosp. Vlaha, jer misli da bi se  ove dvije stvari na neki način mogle 

povezati. Inače je za sutra u Gradu Koprivnici zakazan sastanak u vezi zajedničkog 

reciklažnog dvorišta, a i Grad Đurđevac nudi suradnju po tom pitanju, međutim Općina Gola 

je dislocirana od tih središta i za nas bi najbolje bilo da imamo svoje reciklažno dvorište. 

Glede predloženog sastanka misli da nije sporno ukoliko se vijećnici žele naći s 

predstavnikom  navedene firme, jer  će se nakon toga puno više znati o njihovim namjerama, 

stoga je zaključeno da će predsjednik dogovoriti sastanak na koji će pozvati i gospodina 

Vlaha. 

 

Na pitanje Nadice Bobovec u kojoj je fazi mljekara i spremište u Otočki, Darinka Kuzmić 

Salajpal odgovara da je u fazi prikupljanja posebnih uvjeta radi ishođenja lokacijske dozvole. 

Tatjana Blažeković pita da li će se obnavljati i postojeća mljekara u Otočki,  a Darinka 

Kuzmić Salajpal odgovara da se neće obnavljati stara jer se gradi nova. 

 

Stanislav Saboliček pita planira li se odvoz krupnog otpada, jer se to već dugo nije odvozilo, 

te pita kuda točno ide pješačka staza u Gotalovu. 

Darinka Kuzmić Salajpal izvješćuje da su otvorene ponude za izgradnju pješačke staze u 

Gotalovu, te predlaže da si pogledaju projekt oni koje zanima točna trasa, jer je bilo nekih 

izmjena. Što se tiče prikupljanja krupnog otpada bilo je to organizirano par puta ali nije bilo 

interesa, stoga se to više ne planira. 

Općinski načelnik dodaje kako je pješačka staza u Gotalovu bila vrlo zahtjevan projekt, te je 

uloženo puno vremena i truda da se sve privede kraju i da sve bude usklađeno sa zakonskim 

propisima. 

 

Na pitanje Ivice Paska kakav se program planira za Dan Općine, općinski načelnik odgovara 

da bi program bio standardni kao i prijašnjih godina. Planira se obilježavanje Dana Općine u 

nedjelju, 15. lipnja 2014. sa slijedećim programom: oko 10,30 doček gostiju u Općini,  zatim 

Bambino kup i smotra konja na sajmištu, te nakon toga svečana sjednica i ručak u 

Društvenom domu u Goli oko 13,00 sati. Inače, vezano uz  Dan Općine, 11. lipnja  2014. će 

biti predstava Gradskog kazališta Đurđevac u Društvenom domu u Goli, 13. lipnja je 

Antunovo –prošćenje, a 14. lipnja 2014. u planu su susreti branitelja u Novački, rukometni 

turnir, te smotra folklora u dvorani u Goli. 

 

Na pitanje Milana Foruglaša zna li se kada bi jaslice u Goli mogle početi s radom, Darinka 

Kuzmić Salajpal odgovara kako treba još dosta sredstava da se sve završi, jer se radilo po 

starom projektu, pa je bilo dosta izmjena, stoga se rebalansom proračuna najprije moraju 

osigurati sredstva za završetak projekta. 

  

Budući da se više nitko nije javio s pitanjima ni prijedlozima,  predsjednik pozdravlja nazočne 

i završava sjednicu u 12,35 sati.  

  

 

   ZAPISNIČAR:                                                                        PREDSJEDNIK                                                                                                     

Jasna Čimin-Sinjeri                                        OPĆINSKOG VIJEĆA: 

                                                                                                      Marijan Vedriš 


