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KLASA: 021-04/20-03/9 

URBROJ: 2133/1-01/03-20-05 

 

Z A P I S N I K   

 

s 18. sjednice ODBORA ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT I INFORMIRANJE 

održanog 11. veljače 2020. godine u sobi za sastanke, ul. A. Vraniczanya br. 4/I, Karlovac. 

 

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

BIĆANIĆ, MIRJANA BREGAR, DUBRAVKA VUKOVIĆ, GORAN 

GLAVURTIĆ, MARINKO MARINOVIĆ  
 

Odsutni članovi:      - 
 

Ostali nazočni:         KRISTINA MILAŠINČIĆ, predsjednica Savjeta mladih Karlovačke županije 

MARIJA MEDIĆ, pročelnica Upravnog odjela za školstvo 

VESNA HAJSAN DOLINAR, zamjenica župana 

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

     

     

 ZAPOČETO U 10:00 SATI. 

 

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

Sjednicu Odbora otvorila je gospođa Vedrana Čop Novaković, zamjenica predsjednice 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 sa 17. sjednice Odbora  

2. Izvješće o radu Savjeta mladih Karlovačke županije za 2019. godinu  

3. Izvješće o provedenom postupku dodjele stipendija učenicima i studentima za 

školsku/akademsku godinu 2019./2020. 

4. a) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Osnovne 

škole Plaški  

b) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole „Antun 

Klasinc“ Lasinja  

c) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Izmjene i dopuna Statuta Osnovne škole 

Cetingrad  

5. Razno  

 

TOČKA 1. 

Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice Odbora 

 

U međuvremenu se sjednici Odbora pridružila gospođa mr.sc. Hrvojka Božić te je potom preuzela 

presjedanje sjednicom Odbora. 
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U raspravi su sudjelovali: Marinko Marinović, mr.sc. Hrvojka Božić, Goran Glavurtić, Bruno Bajac. 

 

Gospodin Marinko Marinović upitao je pohranjuju li se zapisnici u arhivu u Karlovcu. 

Gospođa mr.sc. Hrvojka Božić odgovara kako se zapisnici pohranjuju u skladu s uredbama. 

Gospodin Goran Glavurtić upitao je gdje se na stranici županije mogu naći zapisnici jer ponekad 

postoje greške u digitalnim oblicima zapisnika na CD-u. 

Gospodin Bruno Bajac odgovora kako je u tijeku redizajn internet stranice županije pa će se po 

završetku navedenog na istu staviti svi zapisnici.  

 

Uz nazočnost 7 članova, jednoglasno je usvojen zapisnik sa 17. sjednice Odbora. 

 

 

TOČKA 2. 

Izvješće o radu Savjeta mladih Karlovačke županije za 2019. godinu 

 

Uvodno obrazloženje dala je gospođa Kristina Milašinčić, predsjednica Savjeta mladih Karlovačke 

županije. 

U raspravi su sudjelovali: Marinko Marinović, Vesna Hajsan Dolinar, Mihovil Bićanić. 

 

Gospodin Marinko Marinović konstatira kako je izvješće u redu, ali volio bi da mladi više pozornosti 

posvete poduzetništvu mladih putem edukacija kao i suzbijanju nasilja. 

Gospođa Vesna Hajsan Dolinar predlaže predsjednici Savjeta mladih da kontaktira Hrvatski zavod 

za zapošljavanje koji provodi mjere zapošljavanja mladih pa da u suradnji s njima organizira tematske 

edukacije na navedenu temu. 

Gospodin Mihovil Bićanić napominje kako je u Rakovici bilo predavanje o suradnji s Norveškom i 

Lihtenštajnom na području poduzetništva mladih pa će ostaviti kontakt predsjednici Savjeta mladih. 

 

Uz nazočnost 7 članova, jednoglasno je usvojen sljedeći 

 

Z A K LJ U Č A K 

Prihvaća se Izvješće o radu Savjeta mladih Karlovačke županije za 2019. godinu. 

 

TOČKA 3. 

Izvješće o provedenom postupku dodjele stipendija učenicima i studentima za 

školsku/akademsku godinu 2019./2020. 

 

Uvodno obrazloženje dala je Vesna Hajsan Dolinar, zamjenica župana. 

U raspravi su sudjelovali: Goran Glavurtić, Vesna Hajsan Dolinar, Marinko Marinović, Marija Medić. 

Gospodin Goran Glavurtić traži pojašnjenje isplate sredstava odnosno isplate 70 stipendija s konta 

obrazovanja, a 42 jednokratne pomoći s Ureda župana. 

Gospođa Vesna Hajsan Dolinar daje pojašnjenje te ističe da sva sredstva idu s iste pozicije. 

Gospodin Goran Glavurić upitao je može li se povećati broj stipendija jer smatra da za to ima 

potrebe. 
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Gospođa Vesna Hajsan Dolinar ističe kako rezultati prijava na natječaj za dodjelu stipendija ne 

pokazuju da postoji potreba za povećanjem broja stipendija, ali za određena deficitarna zanimanja 

županija snosi trošak prijevoza, smještaja i didaktičkih pomagala. 

Gospodin Marinko Marinović predlaže da se poveća broj korisnika stipendije te ga zanima upisuju li 

stipendisti uredno godine fakulteta te što je s povratom sredstava u slučaju da ne. 

Gospođa Marija Medić ističe kako je uredan upis svih godina fakutleta reguliran ugovorom o 

stipendiranju. 

 

Uz nazočnost 7 članova, jednoglasno je usvojen sljedeći  

 

Z A K LJ U Č A K 

Prihvaća se Izvješće o provedenom postupku dodjele stipendija učenicima i studentima za 

školsku/akademsku godinu 2019./2020. 

 

TOČKA 4. 

a) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole 

Plaški  

b) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole „Antun 

Klasinc“ Lasinja  

c) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Izmjene i dopuna Statuta Osnovne škole Cetingrad  

 

Zamjenica župana Vesna Hajsan Dolinar informira članove Odbora o novom obliku organizacije 

predškolskog odgojno-obrazovnog programa u okviru škola. 

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

U raspravi su sudjelovali: mr.sc. Hrvojka Božić, Mirjana Bregar, Marinko Marinović, Vesna Hajsan 

Dolinar. 

 

Gospođa mr.sc. Hrvojka Božić pohvaljuje zalaganje zamjenice župana i ističe zadovoljstvo radom u 

ovom Odboru. 

Gospođa Mirjana Bregar pohvaljuje suradnju vrtića i škola te sugerira da se u statutima koristi izraz 

djeca a ne učenici (3-7 godina). 

Gospodin Marinko Marinović izražava žaljenje što škole u Plaškom i Cetingradu nemaju imena po 

značajnim osobama iz hrvatske kulture i povijesti. 

Gospođa Vesna Hajsan Dolinar odgovara kako pokretač inicijative jest školski odbor, a prijedlog 

treba koordinirati sa svima u jedinici lokalne samouprave. 

 

Uz nazočnost 7 članova, jednoglasno je usvojen sljedeći  
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Z A K LJ U Č A K 

Prihvaća se: 

 

a) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole 

Plaški  

b) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole „Antun 

Klasinc“ Lasinja  

c) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Izmjene i dopuna Statuta Osnovne škole Cetingrad  

 

TOČKA 5. 

Razno 

 

Pod ovom točkom nije bilo rasprave. 

 

ZAVRŠENO U 10:55 SATI. 

 

PREDSJEDNICA 

 
 

mr. sc. Hrvojka Božić 




