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KLASA: 021-04/19-01/210 

URBROJ: 2133/1-01/01-19-01 

 

Z A P I S N I K   

 

s 11. sjednice ODBORA ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT I INFORMIRANJE 

održanog 25. veljače 2019. godine u Dvorani za sastanke Ureda župana, ul. A. Vraniczanya 2/II, 

Karlovac.                        

 

Nazočni članovi: mr.sc. HRVOJKA BOŽIĆ,  VEDRANA ČOP NOVAKOVIĆ, DARKO 

MARKOVIĆ, MARINKO MARINOVIĆ, GORAN GLAVURTIĆ, 

DUBRAVKA VUKOVIĆ, MIRJANA BREGAR 
 

Odsutni članovi:      - 
 

Ostali nazočni: VESNA HAJSAN DOLINAR, zamjenica župana  

mr. sc. MARIJA MEDIĆ, pročelnica Upravnog odjela za školstvo,  

   MATIJA PAVLINIĆ, zamjenik predsjednice Savjeta mladih   

   BRUNO BAJAC, viši stručni suradnik za pravna pitanja u Uredu župana  

     

 ZAPOČETO U 14:30 SATI. 

 

Sjednicom Odbora predsjedala je gospođa mr.sc. HRVOJKA BOŽIĆ predsjednica Odbora. 

Utvrđuje kvorum od 7 nazočnih članova te predlaže dnevni red.  

 

 Uz nazočnost 7 članova, jednoglasno je usvojen sljedeći: 

 
 

D n e v n i   r e d:  

 

 

1. Usvajanje zapisnika s 10. sjednice Odbora  

2. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedloge statuta osnovnih škola, srednjih 

škola i učeničkih domova kojima je Karlovačka županija osnivač 

3. Izvješće o radu Savjeta mladih Karlovačke županije za 2018. godinu 

4. Razno  

     

 

TOČKA 1. 

Usvajanje zapisnika s 10. sjednice Odbora 

 

 

Gospodin Goran Glavurtić iznosi primjedbu na točku 2. zapisnika u smislu da se riječi „kao 

glavnog krivca vidi ravnatelja OŠ Slunj “ izbrišu i unese tekst sukladno tonskom zapisu.   

Uz nazočnost 7 članova, jednoglasno je usvojen zapisnik s 10. sjednice Odbora uz obvezu 

unošenja korekcije predložene od gospodina Gorana Glavurtića.  
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Predsjednica Hrvojka Božić predlaže da se najprije raspravi o točki 3. Dnevnog reda s obzirom 

da se Odboru treba pridružiti pročelnica Medić i zamjenica Vesna Hajsan Dolinar što članovi Odbora 

prihvaćaju.  

 

TOČKA 3. 

Izvješće o radu Savjeta mladih Karlovačke županije za 2018. godinu 

 

Uvodno obrazloženje dao je gospodin Matija Pavlinić, zamjenik predsjednice Savjeta mladih 

Karlovačke županije. 

Gospodin Goran Glavurtić – da li ste upoznati sa stanjem Savjeta mladih u Duga Resi?  

Gospodin Matija Pavlinić – oni su organizirali u 11. mjesecu ako se ne varam predavanja 

općenito o Savjetima mladih. U kontaktu smo s njima, surađujemo pozitivno i bila su dva njihova 

člana na našoj završnoj svečanoj sjednici u 12. mjesecu. Neke projekte nismo radili ili neke zajedničke 

natječaje, ali u kontaktu jesmo s njima. Ne znam da li imate nešto još detaljnije, preciznije? 

Gospodin Goran Glavurtić – dešavalo se da se 50% članova tamo ne odaziva na sjednice i od 

strane mladeži HDZ-a i mladeži Živog zida i ispred udruge članovi. Zašto? Pričao sam prošle godine 

ovdje, zato što u Zakonu o Savjetima mladih ne postoji kaznena odredba za neodazivanje na sjednice. 

To je problem, ja bih evo predložio Vama ispred Županijskog savjeta mladih, da se obratite 

Ministarstvu kulture, to spada pod njihovu domenu, da se upiše nekakva kaznena odredba u Zakonu o 

savjetima mladih kako se te stvari ne bi ponavljale.  

Gospodin Matija Pavlinić – postoji odredba po Zakonu o savjetima mladih koja kaže ako član 

ne prisustvuje na 50% ili se ne pojavi 3 mjeseca na sjednici on će biti izbačen, ali ta ista odredba kaže 

da član Savjeta mladih može izostati ako ima opravdan razlog. A opravdan razlog je i e-mail: ne mogu 

doći.  

Gospodin Goran Glavurtić – postoji odredba, koja kaže može, a tamo u Zakonu gdje piše 

može umjesto mora.  

Gospodin Matija Pavlinić – upoznat sam s tim problemom, teško se okupljaju (u Duga Resi) 

da imaju kvorum na sjednicama.  

Gospodin Goran Glavurtić -  još ću spomenuti što se tiče Savjeta mladih Grada Slunja, svi su 

iz HDZ-a, ali bravo. Grad je napokon, nakon tri saziva, počeli su nešto delat', osam godina nisu radili 

ništa, ali pokrenuli su se. Žaljenje što nisu uzeli barem jednog od konkurencije, nego svih pet ispred 

HDZ-a, ali dobro nek rade barem nešto, za razliku od ovih do sada.  

Gospodin Matija Pavlinić – imamo ovaj petak (1. ožujak 2019.) kod njih dislociranu sjednicu 

Županijskog savjeta.  

Gospodin Goran Glavurtić – evo ja bih rado došao, ako mogu, ako smijem. 

Gospodin Matija Pavlinić – evo ja ću im proslijediti poruku i dogovoriti sa Savjetom mladih 

Karlovačke županije vaš dolazak. 

Gospodin Goran Glavurtić – ja sam imao jednu veliku životnu želju bit član Savjeta mladih 

dok sam bio mlad, ali nisu me stavili unutra nikako.  

Gospođa Mirjana Bregar – prvo bih pohvalila Izvješće i rad u 2018. godini s kojim sam 

upoznata. Pitala bih samo u kojim općinama još nije osnovan.  

Gospodin Matija Pavlinić – mislim da mi je lakše reći u kojima je, Lasinja, Rakovica, 

Josipdol i možda mi jedna fali, Žakanje ima. Pet možda maksimalno, s time da su i tamo npr. u Savjetu 

mladih Rakovica članovi i Županijskog savjeta mladih, znači imaju neku dvostruku funkciju. Teško je 

naći, evo Općina Barilović nema Savjet mladih, ali naša predsjednica Kristina Milašinčić je iz te 

općine. Znači mladi koji se žele aktivno uključiti u to su ušli u županijski Savjet. Još imamo jednu 

zamjenicu člana Martina Stanković isto je članica Županijskog savjeta. Znači oni koji žele nisu tamo 

mogli ući u taj općinski, jer nemaju toliko zainteresiranih mladih. Možda ili ne znaju ili ih treba više  
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potaknuti, možda se više trebaju informirati, to ćemo još kroz, još smo relativno mlad saziv pokrenuti. 

Ali pet općina ima Savjet mladih.  

Gospodin Goran Glavutić  - pročitao sam izvješće, bravo, posebno pozdravljam vašu suradnju 

sa Udrugom gradova u Republici Hrvatskoj u smislu edukacije članova Savjeta mladih i apeliram ovim 

putem da u kontaktu sa slunjskim probate to iz organizirati i kod njih.  

Gospodin Darko Marković – evo kao bivši član, i predsjednik Gradskog Savjeta mladih na 

prvom mjestu želim pohvaliti vaš rad i moram priznati da ste iz svakog mandata sve zreliji, sve 

vidljiviji, sve aktivniji kako na području Županije tako i na nacionalnoj razini. Ono što bih Vas želio 

pitati jest na koji način i da li ste involvirani u provedbu i praćenje provedbe nacionalnog programa za 

mlade.  

Pridružile su se zamjenica dr. Vesna Hajsan Dolinar i pročelnica mr. sc. Marija Medić.  

Gospodin Matija Pavlinić – pitanje je kako smo u suradnji s programima s Gradom.  

Gospođa Darko Marković – samo ako se smijem nadovezati na kolegu Glavurtića, a svakako 

bih vas potaknuo da u idućem periodu maksimalne napore usmjerite prema uopće promoviranju 

Savjeta mladih u nekim općinama gdje one djeluju. Konkretno okrenuo bih se prema Općini Vojnić. 

Općina Vojnić je vrlo aktivna po pitanju mladih i po pitanju aktivnosti mladih kako u sportu, školstvu i 

svemu ostalom. Nekako imam percepciju da možda oni u principu nemaju dovoljno informaciju o 

tome što je to savjet mladih, koje benefite mogu imati kroz njega i na koji način mogu utjecati na 

lokalnu politiku. Mislim da bi vam u idućem periodu trebalo biti to motiv poticanje onih naselja gdje 

ima zainteresiranih mladih da se okrenu prema tome.  

Gospodin Matija Pavlinić – hvala na savjetu, to ćemo sigurno nešto slično napraviti čak nam 

je ideja da napravimo neku interaktivnu kartu Županije gdje će biti označeni gradovi i općine i recimo 

svijetlit će gradovi ili općine gdje imamo savjete mladih. Voljeli bi to staviti na stranicu Županije, ali 

opet s neke strane ne bi htjeli napasti da sad bude ne znam neka općina nema savjet mladih pa da 

nekako kao da im kritiku bacimo.  

Gospodin Darko Marković – ne, to nema smisla na silu raditi, ali jasno trebalo mi možda 

identificirati pojedince koje vode nekakve športske ili ostale udruge u tim područjima i koji su jako 

aktivni i jednostavno ih informirati o mogućnostima osnivanja Savjeta mladih i svega onoga što im on 

može pružiti u biti u njihovoj sredini. Ne bi trebalo na silu osnivati ondje gdje jednostavno nema 

interesa takvi savjeti mladih u pravilu funkcioniraju na području cijele Hrvatske, ali ondje gdje postoje 

pojedinci i udruge koje već sada funkcioniraju u nekim drugim poljima, trebalo bi ih potaknuti da 

iskoriste i suradnju sa lokalnom samoupravom.  

Gospodin Matija Pavlinić – samo da se nadovežem, Program rada za mlade Grada Karlovca 

ili ste pitali svih gradova i općina.  

Gospodin Darko Marković – općenito. Mislim, znam da to praktički nije u vašoj ingerenciji, 

ali me zanima da li… 

Gospodin Matija Pavlinić – pa pokretali smo prvo, općenito kada smo ih sami radili tj. gledali 

kako realizirati program, 5-8 točaka programa, usklađivali smo se sa drugim gradovima i njihovim 

programima. Konkretno najviše Grad Karlovac, sudjelovali smo s njima na tim raznim 

konferencijama, izradi izvješća. Dolazili su na edukacije članovi županijskih, općinskih i gradskih 

savjeta pa smo najviše kroz te primjere dobre prakse ustvari govorili kako izrealizirati neka područja 

programa. Kako uopće raspisati natječaje da kažemo kako izrealizirati iz našeg programa nešto što 

želimo i javio nam se problem npr. sad treba napraviti natječaj za obrazovanje, zadnje smo napravili 

mjera iz područja obrazovanje, informiranje te aktivno sudjelovanje mladih u društvu. Sada netko tko 

se još s time nije bavio nismo mogli raspisati natječaj ni konkretno kako to odrediti gdje ovdje 

postaviti taj natječaj osim na naše stranice, stranice Županije, kako da udruge vide, kako više 

informirati javnost. Tu su nam dosta pomogli drugi savjeti kako su oni realizirali program i kako je 

općenito njihov program postavljen da konkretnije neke mjere izrealiziramo. Da sada pokažemo 
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zdravlje mladih, to je širok pojam, kroz sport, kroz edukaciju evo za sada smo samo s gradom 

Karlovcem komunicirali.  

Gospođa Dubravka Vuković – evo kratko ću i ja dvije rečenice, Savjet mladih u gradu 

Ogulinu konačno se probudio u posljednjih godinu dana vidimo velike pomake od organizacije i 

radionice itd. do suradnje s ostalim udrugama i medijima. Možda preporuka da više koristite medije.  

Gospodin Marinko Marinović – dobro je evo napraviti jedan iskorak odnosno na prethodni 

saziv, radite dakle na organizacijskoj strukturi i nastojite u tom pogledu da uspostavite što bolju 

organizaciju u svim općinama i gradovima da imate kao jedno svoje operativno tijelo koje će primati 

izvješća i gdje ćete vi moći plasirati svoje informacije. Mene zanima ovo da li ste vi zadovoljni sa 

ovom financijskom stavkom iz proračuna koja je vama dodijeljena i da li je ona dovoljna za sve 

aktivnosti koje ste planirali, predvidjeli i želite provesti. Mislim da u tom smislu bi sami trebali imati,  

po meni primjedbe i mislim da su ona nedovoljna i da neadekvatno prate vaše potrebe. Mene sad 

zanimaju samo tri pitanja, što konkretno mislite poduzeti po pitanju razvijanja poduzetništva kod 

mladih,  uglavnom mislim na organiziranja raznih tribina, savjetovanja i tako, djelovanja s mladima da 

se vidi gdje su mladi i poduzetništvo. Zanima me što poduzimate radi sprječavanja odljeva mladih iz 

Karlovačke županije. Svjedoci smo da ogromna većina mladih da se tako izrazim je otišlo iz 

Karlovačke županije i traže život i rad u drugim županijama i čak odlaze u inozemstvo, da li u tom 

pogledu imate svoje predviđene kakve aktivnosti i planove, radionice i slično kako bi mladi ostali na 

području Karlovca i gdje bi Karlovac i Karlovačka županija za njih bili područje dobrog, ugodnoga 

života i mjesto opstanka, ostanka itd.  

Gospodin Matija Pavlinić – što se tiče financijskih sredstava mi smo s njima više nego 

zadovoljni, to se moramo zahvaliti pročelnici Mariji. Imamo velika sredstva za provedbu programa, 

imamo i velika sredstva za, dostatna sredstva i za naše potrebe, reprezentacije, putni trošak. Članovi 

Savjeta mladih ne dobivaju nikakve naknade, ali imamo naknade općenito, uvijek imamo prostorije za 

rad, prijevoz nam je osiguran itd. Mi ćemo normalno tražiti dopunu, ako imamo ideja i ako shvatimo 

da neke mjere programske zahtijevaju više sredstava, ali u prošloj godini smo stvarno bili zadovoljni. 

Što se tiče poduzetništva, vi sad pitate jel imamo u planu organizirati neke tribine. Mi ustvari ne 

smijemo kao Savjet mladih ništa organizirati, ali imamo u planu raspisat natječaje gdje bi se neke 

udruge ili neprofitne organizacije mogle prijaviti uz našu organizaciju da time potaknemo recimo rad  

nekog poduzetničkog inkubatora ili jednostavno informirati mlade o načinima kako da se uključe u 

poduzetništvo, bilo preko Gospodarske komore, startup-ovi neki, imamo ideja, jednostavno trebamo 

dobro raspisati natječaj i razraditi te mjere. Što se tiče odlijeva mladih, ustvari naši članovi, mislim da  

je bio Renato Bukovac i još Karlo, koliko se sjećam bili su na konferencijama općenito u Zagrebu i u 

Puli gdje se raspravljalo općenito i o odlasku mladih iz Hrvatske i općenito o demografskoj obnovi. Mi 

imamo timove po Savjetu mladih, recimo ja sam u jednom timu koji se bavi sportom i zdravljem, a 

imamo jednu ekipu ljudi koja se baš bavi samo ostankom mladih u Karlovačkoj županiji, tj. u 

Hrvatskoj i o demografskoj obnovi, tako da radili smo na  Impact Academy krajem prošle godine 

radionice, edukacije sa mladim srednjoškolcima zašto ostati u Hrvatskoj, da li oni imaju viziju o 

Hrvatskoj, potaknuti neki pozitivan duh, da svojim radom i svojom željom mogu živjeti u Hrvatskoj, 

osnovati obitelj i osigurati si neku egzistenciju. Bilo to da je prvo ulaskom u Savjet mladih pa 

jednostavno da se i sami informiraju kako da dalje rade, da li kao srednjoškolci, a kasnije u poslu, 

fakultetu itd.  

Gospodin Marinko Marinović – dobro, hvala lijepa. Evo još dodatno pitanje, želio bih čuti 

Vaš stav i tijela kojem ste Vi eto zamjenik predsjednika, kakav je Vaš stav o tom da jedan veliki dio 

Hrvatske, županija  je osigurao svojim studentima i učenicima besplatan prijevoz vlakom i autobusom 

na mjesta studiranja, a naša Županija to ne podržava, odnosno odbila je takvu mogućnost izgovarajući 

se da nema dovoljno sredstava, nema dovoljno interesa i sl.  

Gospodin Matija Pavlinić – sigurno je Županija uzela pozitivno i negativno iz svega toga. 

Normalno da bi htjeli dati prijevoz svim mladima.  
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Gospodin Marinko Marinović – kakav je Vaš stav konkretno prema tome? 

Gospođa mr. sc. Hrvojka Božić – kolega Marinović tema je Izvješće o radu, a ja ipak ne bi 

sad mladog kolegu dovodila u situaciju da odgovara na takva pitanja. Dakle ipak je riječ o Izvješću o 

radu. Ja se svima zahvaljujem koji su sudjelovali u raspravi. Hvala kolegi iz Savjeta mladih. Koristim 

priliku pozdraviti pridružile su nam se i zamjenica župana dr. sc. Vesna Hajsan Dolinar i naša 

pročelnica za školstvo Marija Medić. Zaključno što bih još vezano uz Savjet mladih svakako rekla, 

pridružila bih se dijalogu kolega koji su čestitali Savjetu mladih na njihovom radu s obzirom na 

razdoblje koje ovo izvješće zahvaća čak 10 radnih sjednica. Ono što mene posebno raduje to je 

značajno sudjelovanje na različitim vrstama edukacija. Mislim da je to ono što je jako važno kod 

mladih ljudi, bilo da je riječ ovdje o nekim radionicama, panel raspravama i svemu onom gdje ste 

sudjelovali i zaista različitoj tematici, a nekako na nama svima je upravo da osiguramo ono što je u 

jednom trenutku i spomenuto, a to je da potaknemo njihove aktivnosti i omogućimo uvjete da nastave 

tako raditi. Ja se ovom prilikom zahvaljujem i pročelnici koja je nekoliko puta, nije čula raspravu, bila 

spomenuta pohvalno u dijelu koordinacije rada prema Savjetu mladih.  

 

Jednoglasno, uz nazočnost 7 članova usvojen je sljedeći  

 

Z AK L J U Č A K 

 Prihvaća se Izvješće o radu Savjeta mladih Karlovačke županije za 2018. godinu.  

 

 

TOČKA 2. 

Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedloge statuta osnovnih škola, srednjih 

škola i učeničkih domova kojima je Karlovačka županija osnivač 

 

Pod ovom točkom pridružile su se gospođa Marija Medić i zamjenica župana, Vesna 

Hajsan Dolinar.  

 

Uvodno obrazloženje dala je gospođa Marija Medić, pročelnica Upravnog odjela za školstvo.  

Gospodin Goran Glavurtić  - spomenuli ste udruženje ravnatelja. Da li su oni imali kakav 

prigovor na ovo.  

Gospođa Marija Medić – nama ne. Oni su vam inače kao tijelo, dakle Hrvatsko udruženje 

ravnatelja osnovnih škola tako i srednje škole (UHSR) i tajnici (Udruga tajnika i računovođa u 

školstvu). Njima je u interesu da oni zajednički surađuju, a do ove sjednice, koliko ja znam, nema 

nikakvih pismenih niti usmenih prigovora. Oni su nam u biti taj prijedlog usklađen sa svojim 

ravnateljima naših osnovnih i srednjih  škola i tajnika i predložili.  

Gospodin Goran Glavurtić – ja imam drugačiju informaciju.  

Gospođa Marija Medić -  ako nešto imate dapače pošaljite nam.  

Gospodin Goran Glavurtić – apeliram ovim putem, kada su ovakve značajne izmjene, kako 

su ovako sveobuhvatni materijali, da se to pošalje malo ranije. Nemoguće je u 48 sati pročitati za sve 

škole, osnovne i srednje, stare statute i nove statute i uočiti razliku između njih i nešto konkretno ovdje 

reći na Odboru. Ja sam u načelu za usklađivanje višeg akta s nižim, ali ovdje ne mogu podržati jer u 48 

sati to je teoretski nemoguće usporediti. Iz tog razloga ja ću po ovoj točki glasati suzdržano. Nadam se 

da ću stići do sjednice pročitati i promijeniti glas. Razumijete me.  

Gospođa Vesna Hajsan Dolinar – ako mogu samo pomoći u razmišljanju. Svaki akt, ako 

znači Statut svake ustanove donosi se, što je pročelnica lijepo rekla na temelju izmjena Zakona. Viši 

od Statuta dakako je zakon, državni akt, nacionalno tijelo, tako da i je slučajno nešto drugačije pokriva 
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Zakon koji se donosi odnosno niz pravilnika koji se donosi, konkretno ovdje iz resornog Ministarstva 

znanosti i obrazovanja na osnovu Zakona koji je donesen prije. Da se mene osobno pita ti statuti, 

svakako bi zadavali puno manje muka ravnateljima, dakle, a na osnovu osam godina mandata 

ravnatelja sigurno vam to mogu posvjedočiti, zašto, jer što zapravo statut propisuje. Djelokrug rada 

škole, osim onih temeljnih odrednica, adresu, šta obuhvaća, koju razinu odgojno obrazovnog 

programa, da li je to i obrazovanje odraslih ili je samo obrazovanje osnovnoškolskog programa ili 

srednjoškolskog programa, to je ono što sačinjava statut, a sve što je dalje i više od toga to pokrivaju 

pravilnici i zakoni tako da ne trebate imati nikakvu grižnju savjesti. Dapače, on prolazi kroz Ured 

državne uprave, prošao je tijela školskih odbora, koji također imaju određenu odgovornost, a pokriva 

nedavno donesen Zakon, evo to je samo malo ako mogu pomoći time.  

Gospodin Goran Glavurtić – slažem se, zato sam i rekao u načelu sam za, zbog zakonske 

regulative, ali teorija i praksa pokazalo se, nisu uvijek u skladu. Razumijete. Mogu Vam objasniti 

nakon Odbora, ne bi da se snima ovdje.  

Gospođa Vedrana Čop Novaković – samo bih htjela dodati da s obzirom da radim u školi, da  

sam svojedobno i bila član školskog odbora, stvar je u tome da ovi statuti, ako malo bolje pogledamo 

svi su po špranci rađeni. Znači kasnije idu one specifičnosti određene škole, ali ovaj jedan dio, kao što 

je rekla zamjenica župana to ide zapravo sve po špranci i to možemo mi sad iščitavati njih svih 18, a 

princip.  

Gospodin Goran Glavurtić – kad me vučete za jezik, pa nek se snima. Glavna pročelnica 

Grada Slunja na predzadnjoj sjednici Gradskog vijeća stavi jednu odluku na glasanje i na sljedećoj 

sjednici stavlja istu odluku na glasanje, istu odluku. U čemu je razlika? Bila je riječ o upisu nekakvog 

zemljišta u sudski registar. Oni su prvi put to upisivali na temelju kupoprodajnog ugovora, a po 

Zakonu se mora tražiti sudski vještak o procjeni. Znači napravila je grešku u koracima, za takvo radno 

mjesto, veliku grešku. Razumijete. Zato kažem teorija da, ali ona nije uvijek u praksi jednaka. Zato 

kažem ja ne stignem u 48 sati ovo pročitati. U načelu sam za, moram glasati suzdržano, nadam se da 

ću do sjednice pročitati i promijeniti svoj glas.  

Gospodin Marinko Marinović – također pridružujem se ovom stavu da su materijali prekasno 

stigli i da je jednostavno nemoguće, čovjek koji ima raznih bilo kakvih zadaća sve to i stizati i na 

vrijeme nešto vidjeti, odnosno ovdje sudjelovati aktivno u jednoj diskusiji, u jednom razgovoru na 

poboljšanju materijala jer sve se da poboljšati. Ništa nije dogma da mora tako ostati. Međutim, meni je 

evo ovdje odmah onako zapelo za oko, vidim odbori i to odnose se na redove srpske nacionalne 

manjine. U redu je to, trebaju i naši Srbi da imaju svog člana tamo gdje je to potrebno, jer Zakon 

dopušta. Međutim, ostaje enigma zašto nema Bošnjaka, uopće ne znam ništa o njima. Znam da oni 

čine jedan znatan broj u Općini Vojnić i Općini Cetingrad, da li su aktima oni uvršteni ili nisu. Što je 

sa njima? 

Gospođa Marija Medić – oni vam imaju po razmjeru zastupljenosti ovisi koliki je postotak 

zastupljenosti određene nacionalne manjine i kod nas u školama imaju samo Vojnić i Katarina Zrinski 

u Krnjaku gdje je sukladno Zakonu o nacionalnim manjinama dozvoljeno i traženo zastupljenost 

srpske nacionalne manjine jer su oni bili tamo u većini. Ja sad točno postotak ne znam, ali što se tiče za 

bošnjake, bošnjačku manjinu oni također za njih organiziraju određene nastave imaju i vjeronauk 

islamski i u jednoj i u drugoj školi. Međutim, sukladno Zakonu nisu dužni voditi razmjernu 

zastupljenost, zastupiti ih kao člana školskog odbora zbog toga jer nemaju dovoljan broj pripadnika 

bošnjačke nacionalne manjine.  

Gospodin Marinko Marinović – koliko ja znam u školi u Cetingradu tamo Bošnjaci čine 

većinu.  

Gospođa Marija Medić – oni su taj dio u Pravilnik stavili.  

Gospodin Marinko Marinović – dobro vidjet ćemo iz materijala, dosita nisam mogao izvršiti 

uvid, nisam stigao.  
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 Uz nazočnost 7 članova, sa 6 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom donesen je sljedeći  

 

Z AK L J U Č A K 

 

 Prihvaća se prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedloge statuta osnovnih 

škola, srednjih škola i učeničkih domova kojima je Karlovačka županija osnivač.  

 

 

TOČKA 4. 

Razno 

 

 Gospođa Vesna Hajsan Dolinar – da bi Karlovačka županija iz svog proračuna izdvajala 

određeni dio sredstava mora proći tijela, ajmo tako reći. Druga situacija mora dobiti i inicijativu za 

tim. Dakle, inicijativa do sada, koliko je poznato meni osobno, kao zamjenica, vjerujem ni na Ured 

školstva nije došla za financiranje željezničkog prijevoza studenata. Mi smo prema snimci stanja svih 

školskih objekata u Karlovačkoj županiji napravili plan obnove i ulaganja, što iz decentraliziranih 

sredstava, a što iz vlastitih sredstava. Iz tog razloga 7,5 mil. kuna je iz Razvojnog fonda. Ulaže se u 

sufinanciranje projekata kao što su studentski dom, budući studenti nemaju gdje živjeti u Karlovcu, 

kao što su studentska menza u „Bosanskom magazinu“, budući studenti nemaju gdje jesti, kao što je 

Centar izvrsnosti projekt vrijedan 45 mil. kuna koji želimo sada prijaviti kroz tjedan dana na natječaj, a 

ukupna vrijednost je blizu 70 mil. kuna sa opremom i energetska obnova što školskih što zdravstvenih 

sustava gdje od 9 projekata, 9 ih je i odobreno. Ukupno 39 mil. kuna. Sve što smo prijavili, za sve smo 

dobili suglasnost za sufinanciranjem od Ministarstva graditeljstva. Dakle, prvenstveno prije svega 

želimo stvoriti kako osnovnoškolcima tako i srednjoškolcima kojima jesmo osnivač standard 

institucija, poticajno okruženje i minimalne prostorne uvjete koji su standardno propisani. Druga stvar, 

danas je na Kolegiju župana bilo prezentirano digitalni obrazovni materijali gdje je dokazano da 

učenicima koji imaju slabije ocjene uz značajnu primjenu istih se budi motivacija i pažnja i one škole 

koje imaju i koje koriste i primjenjuju digitalne obrazovne DPR – dokazano je da djeca imaju puno 

bolji uspjeh u nastavnom procesu. Srećom je i odluka Vlade da se udžbenike financira sad iz proračuna 

državnog, tako da zasigurno ćemo mi sredstva usmjeriti upravo prema materijalima koji danas sve 

generacije želi i hoće raditi. U okviru PS projekta 1.700.000,00 kuna ući ćemo u svaku školu i 

promovirati deficitarna zanimanja tako da roditelji nakon završenog osnovnoškolskog obrazovanja ne 

upisuju ona zanimanja koja vode ka put burze rada nego tržišta rada. Besplatni prijevoz imaju učenici 

svi koji za to imaju pravo, osnovnih škola što je negdje cca 8 mil. kuna, gdje plaćamo i roditeljima, 

roditeljsku naknadu koji voze djecu sami, ako tako nije organiziran prijevoz, a prijevoz učenika 

obzirom na novi model srednjih škola je organiziran tako da u većini jedinica lokalne samouprave, uz 

sufinanciranje Karlovačke županije od 12,5% i jedinica lokalne samouprave 12,5% prosječne cijene i u 

75% Vlade Republike Hrvatske za većinu srednjoškolaca gdje se prijevoznik ukalupio u tu prosječnu 

cijenu je prijevoz besplatan. Ako govorimo još ove stipendije za deficitarna zanimanja i djecu koja su 

socijalno nepovoljnijem položaju da sve ono što je došlo kao problem, ne bih rekla kao problem, 

situacija gdje treba pomoći, Karlovačka županija se je na to i odazvala. Ne mogu reći da studentima 

nismo osnivač, zapravo treba poticati i visoko i više obrazovanje, ali uz sve ove standarde koje 

moramo doći do minimalnih standarda dakako moramo odraditi prije sve ovo što sam navela, ali 

ujedno treba doći i inicijativa da je to potrebno.  

Gospodin Marinko Marinović – evo ne bih htio sada replicirati na široko, sve je to u redu i 

podržavam. Svjedoci smo nastojanja rada i naš župan dolazi iz prosvjete i tko će bolje i suptilnije 

osjetiti te probleme prosvjete od njega. Međutim, moje dodatno pitanje je bilo usmjereno prema 
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Savjetu mladih jer želja mi je da Savjet mladih baš ono što ste Vi istakli tri puta, a to je inicijativa. Da 

bude Savjet inicijative da daje, a ne da ono klima. Oprostite na tom izrazu. Zatim htio sam reći da već 

na toj Županijskoj skupštini već godinu dana govorim o tome da bi trebalo naše studente, naše učenike 

pomoći tim besplatnim prijevozom do Zagreba vlakom, nisu to neka značajna sredstva. Može se to 

iznaći, a znamo što Karlovcu nedostaje, nedostaju baš tehničke te znanosti, elektrotehnika, strojarstvo 

to je zamašnjak razvitka. Cijenimo svaku znanost, sve je to u redu, sve je to dobro, međutim, ako ove 

struke doprinose razvoju ne samo grada, županije, nego uopće čitave zajednice, jer što je Njemačku 

diglo, digla ju je tehnika. Mislim u tom pogledu da bi trebalo i od županijskih tijela i službenika 

pokrenuti inicijativu, a ne samo tehničko provođenje što dođe kod njih e to je gotovo, ajmo malo svi se 

baciti u inicijativu i vidjeti iskustva drugih što je bolje za nas i kako postići bolje rezultate i da vraćam 

se onom mom početnom razgovoru odnosno izjavama da Karlovačka županija doista bude mjesto 

ugodnog, lijepog života za sve.  

 

Gospođa Vesna Hajsan Dolinar, zamjenica župana -  ja bih predložila gospođi Medić da 

stavi u Radnu skupinu KARADAR-a gospodina Marinovića jer upravo ovo što Vi govorite smo 

pokrenuli od ove školske godine rad s darovitim ljudima na temu, moja je inicijativa bila i tu nema šale 

ovdje jer sam proputovala sa nadarenom djecom, istina kojima sam iz kemije dala 1, iz elektrotehnike 

sam ih vodila na državno natjecanje. Od Istre do Dubrovnika i podržavam svaku Vašu riječ, upravo iz 

toga smo otvorili program subotama rad na području robotike, modelarstva, elektrotehnike, strojarstva 

i programiranja u Zajednici tehničke kulture i u Tehničkoj školi. Naravno kada smo vidjeli da je interes 

djece veći nego što smo predvidjeli, besplatan je autobus po cijeloj Županiji, od Rakovice, Slunja, 

Cetingrada pa skroz do Kamanja, Ozlja, Žakanja. Svake druge subote zainteresirani učenici mogu 

sjesti u autobus i doći razvijati ne intelektualne vještine nego praktične vještine i to djeca od 5.-7. 

razreda. Kada dođu u 8. razred više ne razmišljaju da li će ići u jedno od ona tri zanimanja koje smo 

ukinuli, a to je poslovni tajnik, ekonomist i komercijalni tehničar. Kada smo to ukidali, od 4000 na 

burzi, 900 njih je bilo upravo iz ta tri programa i svjesni odgovornosti da pojedinim profesorima 

smanjujemo satnicu ta tri programa smo ukinuli, jer upravno ona STEM područja o kojima Vi govorite 

je ono što treba držati gospodarstvo. Ne samo Karlovačke županije, nego i Republike Hrvatske. Dakle, 

pa zašto smo i dobili 2 centra kompetencije, jedina županija u Republici Hrvatskoj unutar jedne škole, 

zato što smo Ministarstvu obrazovanja dokazali da imamo 70 poduzetnika koji su spremni uzeti djecu 

u proces dualnog obrazovanja. Unaprijed smo imali ugovore, suradnju od njih, broj djece po 

zanimanjima koja bi oni mogli primiti u proces dualnog obrazovanja.  

 

ZAVRŠENO U 15:15 SATI. 

PREDSJEDNICA 

 
 

mr. sc. Hrvojka Božić 




