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KLASA: 021-04/19-01/121 

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

 

Z A P I S N I K   

 

s 15. sjednice ODBORA ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT I INFORMIRANJE 

održanog 18. rujna 2019. godine u Dvorani za sastanke Ureda župana, ul. A. Vraniczanya 2/II, 

Karlovac.                        

 

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

BIĆANIĆ, MIRJANA BREGAR, DUBRAVKA VUKOVIĆ, GORAN 

GLAVURTIĆ, MARINKO MARINOVIĆ  
 

Odsutni članovi:      - 
 

Ostali nazočni:         dr.sc. VESNA HAJSAN DOLINAR, zamjenica župana 

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

MARIJA GEMERI, pročelnica Upravnog odjela za financije  

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

     

     

 ZAPOČETO U 8:00 SATI. 

 

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

Utvrđuje kvorum od 6 nazočnih članova te predlaže dnevni red.  

 

 Uz nazočnost 6 članova, jednoglasno je usvojen sljedeći: 

 
 

D n e v n i   r e d:  

 

1. Usvajanje zapisnika s 14. sjednice Odbora  

2. Izvještaj o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za razdoblje siječanj – lipanj 2019. godine  

3. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za izdavanje bjanko zadužnice kao jamstva za uredno 

izvršenje ugovornih obveza za: 

a) Mješovito industrijsko-obrtničku školu Karlovac 

b) Osnovnu školu Plaški  

 

4. Razno  

 

 

TOČKA 1. 

Usvajanje zapisnika s 14. sjednice Odbora 

 

Uz nazočnost 6 članova, jednoglasno je usvojen zapisnik s 14. sjednice Odbora. 
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TOČKA 2. 

Izvještaj o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za razdoblje siječanj – lipanj 2019. godine 

 

Uvodno obrazloženje dala je gospođa Marija Gemeri, pročelnica Upravnog odjela za financije. 

U međuvremenu se sjednici Odbora pridružio gospodin Mihovil Bićanić. 

 

Uz nazočnost 7 članova, sa 6 glasova ZA i 1 glasom PROTIV usvojen je sljedeći  

 

 

Z A K LJ U Č A K 

Prihvaća se Izvještaj o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za razdoblje siječanj – lipanj 2019. 

godine. 

 

TOČKA 3. 

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za izdavanje bjanko zadužnice kao jamstva za uredno 

izvršenje ugovornih obveza za: 

a) Mješovito industrijsko-obrtničku školu Karlovac 

b) Osnovnu školu Plaški 

 

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

 

Gospodin Goran Glavurtić konstatira kako nije protiv energetske obnove već je sporna procedura 

izdavanja bjanko zadužnice jer škole nisu trgovačka društva i  nemaju novaca pa se pita što će biti ako 

se jamstvo u nekom slučaju ne može ispoštovati. Smatra da se resorni zakon u tom dijelu treba 

promijeniti te će on pri glasanju biti suzdržan. 

Gospođa dr.sc. Vesna Hajsan Dolinar daje pojašnjenje procedure izdavanja bjanko zadužnice. 

Gospođa Marija Gemeri daje dodatno pojašnjenje te navodi kako je do sada u primjeni ove prakse 

županija imala nekoliko pozitivnih iskustava kod energetskih obnova škola. 

Gospodin Goran Glavurtić ističe kako zbog negativnih iskustava kod projekta aglomeracije postoji 

bojazan, ali ponavlja kako podržava energetsku obnovu. Napominje kako je o svemu razgovarao s 

europarlamentarcem Ivanom Viliborom Sinčićem koji će ispitati kako kvalitetnije regulirati ovu 

proceduru. 

 

Uz nazočnost 7 članova, sa 6 glasova ZA i 1 glasom SUZDRAŽAN usvojen je sljedeći  

 

 

Z A K LJ U Č A K 

Prihvaća se Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za izdavanje bjanko zadužnice kao jamstva za 

uredno izvršenje ugovornih obveza za: 

a) Mješovito industrijsko-obrtničku školu Karlovac 

b) Osnovnu školu Plaški 
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TOČKA 4. 

Razno 

Gospodin Goran Glavurtić ukazuje na neodržavanje sastanaka Savjeta mladih Grada Slunja te 

napominje kako nema nikakve inicijative te stoga smatra kako treba izvršiti reizbor članova. 

Gospođa mr. sc. Marija Medić odgovara kako županija jedino može zamoliti Grad Slunj da razmotri 

ovo pitanje, ali moli pisanu inicijativu prema Upravnom odjelu za školstvo jer je u navedenom 

nadležna jedinica lokalne samouprave. 

Gospodin Goran Glavurtić ističe kako je u Slunju potreban kulturno informativni centar. 

Gospodin Mihovil Bićanić ističe kako je mlade teško skupiti radi obveza te kako im je otežano 

odrađivati zadatke pisanim putem pa se često dogovaraju i usmeno oko svojih akcija. Upitao je kada će 

biti objavljen natječaj za dodjelu stipendija studentima. 

Gospođa mr.sc. Marija Medić odgovora kako će natječaj za studentske stipendije biti objavljen kroz 

mjesec dana te ona iznosi 700 kuna mjesečno. 

Gospođa dr. sc. Vesna Hajsan Dolinar dodaje kako su sva JMO zanimanja dodatno sufinancirana. 

 

 

ZAVRŠENO U 08:30 SATI. 

 

PREDSJEDNICA 

 
 

mr. sc. Hrvojka Božić 




