
 
 

REPUBLIKA HRVATSKA  

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA GORIČAN 
40324 GORIČAN 
Trg Sv. Leonarda 22 
Tel. ++385(0)40 601-192 
Fax.++385(0)40 602 163 

e-mail: opcina@gorican.hr 
www.gorican.com 

SAVJET MLADIH OPĆINE GORIČAN 

 

 

ZAPISNIK SA 1. SJEDNICE SAVJETA MLADIH 

 

 

Sjednica je održana 18.09.2015. godine u prostorijama općine Goričan na poziv predsjednika Savjeta 

mladih Petra Bakse, koji je zatražio da se ovaj put osim članova pojave i njihovi zamjenici. 

Sjednici su bili prisutni članovi: Petar Baksa, Martina Jakšić, Filip Gosarić, Katarina Jakšić, Ivan Katić, Ana 

Jakšić i zamjenici Tomislav Markušić, Hrvoje Markušić, Ivana Horvat, Patricija Petric i Tajana Mati. 

Odsutni članovi: Ivona Blažek i zamjenici David Markan i Magdalena Pintarić. 

Sjednici je bio nazočan i načelnik Mario Moharić. 

 

Predloženi dnevni red:  

1. Usvajanje Poslovnika o radu Savjeta mladih općine Goričan 

2. Rasprava oko Programa rada Savjeta te Financijskog plana za 2016. godinu 

3. Aktualne teme vezane uz mlade na području općine Goričan  

Martina Jakšić predložila je da se dnevni red dopuni sa točkom:  

1. Rasprava o stipendijama Općine Goričan 

Predloženi dnevni red sa dopunom prihvaćen je jednoglasno. 
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Točka 1. 

Usvajanje Poslovnika o radu Savjeta mladih općine Goričan 

Poslovnik je jednoglasno usvojen. 

 

 

Točka 2. 

Rasprava oko Programa rada Savjeta te Financijskog plana za 2016. godinu 

 

Predsjednik Savjeta mladih Petar Baksa odmah je na počektu napomenuo i objasnio da Savjet mladih 

nema ovlasti i ne može samostalno organizirati nikakav događaj, već da je funckija Savjeta mladih da 

savjetuje i daje prijedloge Općini Goričan. Kao primjer prijedloga spomenuo je Turnir u odbojci na 

pijesku, Savjet mladih bi prvo pronašao udrugu koja bi htjela organizirati turnir, upoznao predstavnika 

udruge sa planom, te se nakon toga kompletan prijedlog šalje na Općinu.  

Raspravljalo se i o području djelovanja i ciljevima programa, gdje je kao jedan mogući prijedlog Martina 

Jakšić napomenula da se u suradnji sa HZZ organizira javno predavanje za Osnovnu Školu Goričan u 

kojem bi se djecu i roditelje dovelo do znanja o deficitarnim zanimanjima. Petar Baksa kao mogući 

prijedlog koji Savjet mladih može dati Općini Goričan ističe taj da Mažoretkinje ili Puhački orkestar 

organizira doček nove godine u Domu kulture Goričan, no najprije treba pitati da li su zainteresirani. 

Petar Baksa napominje da ne bi bilo loše odabrati povjerenika za mlade. 

Martina Jakšić kao jedan prijedlog napominje „Naj glas“ Goričana kojeg bi Osnovna škola Goričan mogla 

organizirati. 

Nakon što su članovi Savjeta mladih završili raspravu o Programu rada Savjeta za 2016.godinu donijeta 

je jednoglasna odluka da se ovakav Program usvoji. 

Usvojeni Program dostaviti će se Jedinstvenom upravnom odjelu općine Goričan. 

Donesen je i prijedlog financijskog plana Savjeta za 2016. godinu po kojem bi se za troškove sjednice 

izdvojilo 500kn, za suradnju s gradskim i županijskim savjetima mladih izdvojilo 3000kn, od čega za putne 

troškove članova Savjeta 1500kn i troškove organizacije predavanja i domjenak 1500kn, za tematske 

sjednice 0kn, organizaciju seminara i edukacija mladih 1000kn. Ivan Katić predlaže da se za Organizaciju 

seminara i edukaciju mladih izdvoji 2000kn. Martina Jakšić napominje da treba razmisliti i o izradi web 

stranice i promotivnih materijala. 



Članovi su jednoglasno donijeli odluku o prihvaćanju prijedloga Financijskog plana sa dopunama, te se 

financijski plan šalje na Općinu za smjernice. 

 

 

Točka 3. 

Aktualne teme vezane uz mlade na području općine Goričan 

 

Predsjednik Savjeta Petar Baksa dao je riječ načelniku Mariju Mohariću koji je istaknuo da je odlično da 

se konačno oformio Savjet mladih u našoj Općini koji će se pobrinuti za potrebe mladih. Osvrnuo se na 

aktualni problem u politici gdje ima previše starijih političara koji ne razumiju i ne znaju potrebe mladih. 

Rekao je da je takva situacija bila i u Općinskom vijeću pred nekoliko godina, no sada je sve više mladih 

koji se uključuju. Napomenuo je i da Savjet mladih ima maksimalnu potporu od njega samog i cijele 

Općine, te da multimedijalnu dvoranu Općine Savjet može slobodno koristiti, dapače što više, ne samo 

za sjednice, već i za neke tematske sastanke, rasprave i organizacije tribina, predavanja, itd. Još se i 

dotaknuo najnovije investicije Općine u kojoj se namjerava svim kućanstvima povući optičke kablove što 

bi značilo puno brži internet i to po pristupačnim cijenama. Načelnik je napomenuo da još puno toga fali 

u Goričanu za mlade, a prilikom toga se i osvrnuo i na dvoranu. 

Petar Baksa postavlja pitanje kakva je odluka o stipendiranju za ovu akademsku godinu.  

Načelnik istiće kako od ove godine planiraju ukinuti stipendiranje studenata, te kako će se ta sredstva 

(30 000 kn) usmjeriti prema učenicima obrtničkih zanimanja, kojima bi se praksa pronašla u poduzeću 

koja su na teritoriju Goričana (Euroklima d.o.o., Ventilacijski sistemi Mikec d.o.o., Lepoglavec d.o.o i 

Arteferro Dohomont) te bi ih se stipendiralo sa po 300kn mjesečno, dok bi još 300kn davala tvrtka kod 

koje su na praksi.  

 

Točka 4. 

Rasprava o stipendijama 

Katarina Jakšić ističe da bi stipendije puno više značile studentima koji moraju puno više izdvajati od 

srednjoškolaca za prijevoz, stan, hranu, itd. 

Martina Jakšić napominje kako bi Općina treba težiti tome da ima što više visoko obrazovanih u Goričanu 

jer je svugdje u svijetu to zapravo znak napretka.  

Petar Baksa predlaže da se stipendije podijele, jedan postotak studentima a jedan srednjoškolcima. 



Savjet mladih ističe da Goričan ima premalo visoko obrazovanih ljudi, te smatra da bi studentima 

stipendije više pomogle. 

Članovi su sa 6 glasova ZA, 0 protiv i 1 suzdržanim prihvatili prijedlog da se fond stipendija podijeli i to, 

6 stipendija studentima i 4 stipendije učenicima obrtničkih zanimanja, svima po 300 kn mjesečno.  

Ovaj prijedlog će Savjet mladih dodatno raspraviti na sljedećoj sjednici. 

 

 

Sjednica je završila u 22:00 sati. 

 

Zapisničar, 
Ivan Katić 

 


