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KLASA: 021-04/19-01/79 

URBROJ: 2133/1-01/01-19-05 

 

Z A P I S N I K   

 

s 13. sjednice ODBORA ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT I INFORMIRANJE 

održanog 4. lipnja 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:         dr.sc. VESNA HAJSAN DOLINAR, zamjenica župana 

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

ANA KUČINIĆ, voditeljica Odjela za pripremu i provedbu projekata i programa 

potpore JURRA-e 

dr.sc. VILKO KLASAN, ravnatelj JURRA-e 

dr.sc. NINA POPOVIĆ, dekanica Veleučilišta u Karlovcu 

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

     

 ZAPOČETO U 11:00 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 12. sjednice Odbora  

2. Prijedlog Odluke o donošenju Strategije razvoja ljudskih potencijala Karlovačke županije 2019. 

– 2024. 

3. Izvješće o radu Veleučilišta u Karlovcu u 2018. godini  

4. Prijedlog Odluke o provođenju Projekta rekonstrukcije zgrade u edukativni centar i izložbeni 

prostor s pratećim sadržajima – „Nikola Tesla Experience Centre“ 

5. Razno  

     

TOČKA 1. 
Usvajanje zapisnika s 12. sjednice Odbora 

 

  

Uz nazočnost 7 članova, jednoglasno je usvojen zapisnik s 12. sjednice Odbora. 
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TOČKA 2. 

Prijedlog Odluke o donošenju Strategije razvoja ljudskih potencijala Karlovačke županije 2019. 

– 2024. 

 

Uvodno obrazloženje dala je zamjenica župana dr.sc. Vesna Hajsan Dolinar. 

U raspravi su sudjelovali: Marinko Marinović, dr.sc. Vesna Hajsan Dolinar, Vilko Klasan, Mirjana 

Bregar, Marija Medić, Goran Glavurtić. 

 

Gospodin Marinko Marinović upitao je mogu li svi članovi Odbora dobiti strategiju u tiskanom 

obliku. 

Gospođa dr.sc. Vesna Hajsan Dolinar odgovara da mogu po usvajanju iste. 

Gospodin Marinko Marinović iznosi zapažanje kako se često donose strategije ali ne vidi nekog 

konkretnog rezultata te postavlja pitanje koliko je strategija koštala i koliko je autora bilo iz resornih 

upravnih odjela. Dosta ljudi završava visoke škole, a malo ih ostaje u Karlovcu jer se takvi ljudi ovdje 

baš niti ne traže. Smatra da više treba koristiti ministricu Nadu Murganić te ga zanima je li i ona 

sudjelovala u izradi ove strategije. 

Gospođa dr.sc. Vesna Hajsan Dolinar odgovara kako je strategija izrađena u okviru Vijeća za tržište 

rada pri čemu je sudjelovalo oko 40-ak stručnjaka iz područja gospodarstva, obrta, poslodavaca, 

socijalne skrbi, zavoda za zapošljavanje, razvojne agencije i drugi. Cijena strategije uklopljena je u 

okviru ESF projekta pa županiji nije stajala ništa. Prema podacima HZZ-a na burzi rada od 3000 ljudi 

zapošljivo je oko 1000 ljudi. Problem je i korištenje inozemnih kvota od strane poslodavaca jer 

nemamo kvalificirane osobe za određene poslove. Ne slaže se da je sve mrtvo slovo na papiru jer je 

strategija temelj za prijavu Centra kompetencija na projekte Europske unije. Ističe kako je županija 

više puta poslala pisma namjere poslodavcima da se izjasne koja su im zanimanja potrebna i temeljem 

toga se radi na promjeni mreže škola. Nadalje iznosi projekte županije u školstvu. 

Gospodin Marinko Marinović upitao je koliko strategija planira novih tvrtki, radnih mjesta, 

obrazovnih sadržaja i smanjenja korisnika socijalne pomoći. 

Gospođa dr.sc. Vesna Hajsan Dolinar obrazlaže te ističe da će po ovoj strategiji svi učenici biti 

zapošljivi. 

Gospodin Vilko Klasan ističe kako možemo stvoriti uvjete, a to tko će postati privatni poduzetnik ne 

može znati. Navodi projekte Pokretni se i KARADAR te iznosi svoja iskustva iz renomiranih tvrtki na 

području županije. Cilj je stvoriti majstore, a ne mastere, a strategija je izrađena temeljem „inputa“ 

poduzetnika. 

Gospođa dr.sc. Vesna Hajsan Dolinar ističe da je jedino Karlovačka županija dobila mogućnost 

aplicirati za sredstva u iznosu od 45 milijuna kuna za Centre kompetencija. 

Gospođa Mirjana Bregar navodi pozitivan učinak projekta KARADAR te njezina kćer koja polazi 

navedeni projekt već sada zna što želi biti u životu. 

Gospodin Marinko Marinović odgovara kako je poznato da tijekom života u prosjeku 4 puta mijenja 

zanimanje, a vrijeme i praksa će pokazati uspješnost ove strategije. Upitao je tko će nadzirati njenu 

primjenu. 

Gospođa Marija Medić odgovora kako će ju nadzirati svi te nudi za neku iduću sjednicu Odbora 

upoznavanje članova Odbora s projektima 407 za 047 i KARADAR. 

Gospodin Goran Glavurtić ističe kako je strategija jako dobra pogotovo iz razloga što nije koštala 

ništa, u usporedbi sa strategijom razvoja turizma koja je koštala preko 200 tisuća kuna. Apelira da se 

ljudi koji su izradili ovu strategiju angažiraju na izradi svih ostalih strategija. 
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Uz nazočnost 7 članova, jednoglasno je usvojen sljedeći  

 

Z AK L J U Č A K 

Prihvaća se Prijedlog Odluke o donošenju Strategije razvoja ljudskih potencijala Karlovačke županije 

2019. – 2024. 

 

TOČKA 3. 

Izvješće o radu Veleučilišta u Karlovcu u 2018. godini 

 

 

Uvodno obrazloženje dala je gospođa dr.sc. Nina Popović, dekanica Veleučilišta u Karlovcu, te 

zahvaljuje županiji što je prepoznala važnost Veleučilišta u Karlovcu. 

U raspravi su sudjelovali: Nina Popović, Darko Marković, Marinko Marinović, Goran Glavurtić. 

 

Gospodin Darko Marković pohvaljuje rad Veleučilišta te iznosi zapažanje kako je smanjenje broja 

upisanih studenata trend u cijeloj državi. Upitao je ima li planova za još jaču integraciju s poslovnim 

sektorom i planiraju li se neki novi programi. 

Gospođa dr.sc. Nina Popović daje obrazloženje te navodi kako se planiraju programi programskog i 

sistemskog inženjerstva te sestrinstvo uz osuvremenjivanje postojećih programa i formiranje 

Gospodarskog vijeća u okviru Veleučilišta. 

Gospodin Marinko Marinović upitao je postoji li evidencija koliko se studenata iz Karlovca 

zaposlilo u struci. Želja mu je da se što češće tiskaju časopisi sa znanstvenim radovima. Iznosi ideju 

obilježavanja boravka Miroslava Krleže na nekadašnjem učilištu u Karlovcu. 

Gospođa dr.sc. Nina Popović daje obrazloženje. 

Gospodin Goran Glavurtić upitao je dekanicu od kada obnaša dužnost. 

Gospođa dr.sc. Nina Popović odgovara kako dužnost obnaša od 1.10.2018. godine. 

 

Uz nazočnost 7 članova jednoglasno je donesen sljedeći  

 

Z AK L J U Č A K 

 

Prihvaća se Izvješće o radu Veleučilišta u Karlovcu u 2018. godini. 

 

TOČKA 4. 

Prijedlog Odluke o provođenju Projekta rekonstrukcije zgrade u edukativni centar i izložbeni 

prostor s pratećim sadržajima – „Nikola Tesla Experience Centre“ 

 

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

 

Pod ovom točkom nije bilo rasprave. 

 

Jednoglasno, uz nazočnost 7 članova, usvojen je sljedeći 
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Z AK L J U Č A K 

 

Prihvaća se Prijedlog Odluke o provođenju Projekta rekonstrukcije zgrade u edukativni centar i 

izložbeni prostor s pratećim sadržajima – „Nikola Tesla Experience Centre“. 

 

 

TOČKA 5. 

Razno 

Pod ovom točkom nije bilo rasprave. 

 

 

ZAVRŠENO U 12:05 SATI. 

PREDSJEDNICA 

 
 

mr. sc. Hrvojka Božić 




