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KLASA: 021-04/20-03/21 
URBROJ: 2133/1-01/03-20-05 
 

Z A P I S N I K   
 

s 19. sjednice ODBORA ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT I INFORMIRANJE održanog 1. 
rujna 2020. godine u dvorani za sastanke, ul. A. Vraniczanya br. 2/II, Karlovac. 

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

DUBRAVKA VUKOVIĆ, GORAN GLAVURTIĆ, MARINKO MARINOVIĆ  
 
Odsutni članovi: MIRJANA BREGAR 
 
Ostali nazočni: DAVIDE DUJMIĆ, v.d. pročelnik UO za financije 

BRANKA MARADIN KEČA, viša stručna suradnica u UO za školstvo 
VESNA HAJSAN DOLINAR, zamjenica župana 

   BRUNO BAJAC, viši stručni suradnik u Uredu župana   
     
     
 ZAPOČETO U 08:30 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 18. sjednice Odbora  

2. Izvještaj o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za razdoblje siječanj – lipanj 2020. godine  

3. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Mješovito industrijsko-obrtničkoj školi Karlovac za 
sklapanje ugovora o kupoprodaji nekretnine i izdavanje zadužnice kao jamstva za uredno 
izvršenje ugovornih obveza 

4. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole 
„Josipdol“ 

5. Razno  

 
TOČKA 1. 

Usvajanje zapisnika s 18. sjednice Odbora 
 
Pod ovom točkom nije bilo rasprave.  
Uz nazočnost 6 članova, jednoglasno je usvojen zapisnik s 18. sjednice Odbora. 
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TOČKA 2. 
Izvještaj o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za razdoblje siječanj – lipanj 2020. godine 

 
Uvodno obrazloženje dao je Davide Dujmić, v.d. pročelnik Upravnog odjela za financije. 
U raspravi su sudjelovali: Marinko Marinović, Vesna Hajsan Dolinar, Davide Dujmić. 
 
Gospodin Marinko Marinović upitao je koliki su bili prihodi i rashodi sektora obrazovanja, kulture i 
sporta odnosno koliko je rashoda na strani kulture i sporta. 
Gospodin Davide Dujmić pojašnjava kako kultura i sport kao takvi nemaju svoj prihod, a konkretne 
brojke po sektorima može dostaviti u pisanom obliku. 
Gospođa Vesna Hajsan Dolinar ističe kako su se sredstva za kulturu i sport smanjila tijekom 
epidemije bolesti COVID-19 jer se te djelatnosti jednostavno nisu niti odvijale. Predlaže da gospodin 
v.d. pročelnik Davide Dujmić dostavi odgovor g. Marinoviću u pisanom obliku. 
 

Uz nazočnost 6 članova, većinom od 5 glasova ZA i 1 glasom SUZDRŽAN usvojen je sljedeći 
 

Z A K LJ U Č A K 

Prihvaća se Izvještaj o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za razdoblje siječanj – lipanj 2020. 
godine. 

 

TOČKA 3. 

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Mješovito industrijsko-obrtničkoj školi Karlovac za 
sklapanje ugovora o kupoprodaji nekretnine i izdavanje zadužnice kao jamstva za 

uredno izvršenje ugovornih obveza 

 

Uvodno obrazloženje dala je Vesna Hajsan Dolinar, zamjenica župana. 

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

Gospodin Marinko Marinović konstatira kako je iz predloženog vidljivo da nova zgrada koja je već 
kupljena ne zadovoljava uvjete za rad pa ga zanima tko je radio procjenu tih uvjeta i zašto se o tome 
nije vodilo računa. 

Gospođa Vesna Hajsan Dolinar pojašnjava kako se radi o uvjetima za rad u jednoj smjeni, a prilikom 
kupnje već uređene nove zgrade, navedena zgrada je bila jedini objekt koji zadovoljava uvjete za 
prijavu na sredstva fondova jer je imala postojeću uporabnu dozvolu. Isključivo pregovaračkim 
sposobnostima Karlovačke županije kupoprodajna cijena za sada predloženu kupnju spuštena je s 
početnih 5 milijuna kuna na 2,8 milijuna kuna. Vezano uz komentar g. Marinovića, radi se uvjetima za 
rad u jednoj smjeni, a ne o općim uvjetima za rad koji su i više nego iznad standarda. 

Gospodin Goran Glavurić upitao je tko je bivši vlasnik zgrade u kojoj je sada smještena škola MIOŠ I 
od kada je ona u vlasništvu Karlovačke županije jer su u navedenoj zgradi prije bile udruge Domaći i 
KaMatrix. 
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Gospođa Vesna Hajsan Dolinar ističe kako su učenici MIOŠ-a i prije spomenute kupnje imali svoje 
kabinete u navedenoj zgradi, a Karlovačka županija je sa spomenutim udrugama regulirala odnose. 
 

Uz nazočnost 6 članova, jednoglasno je usvojen sljedeći  
 

Z A K LJ U Č A K 

Prihvaća se Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Mješovito industrijsko-obrtničkoj školi Karlovac za 
sklapanje ugovora o kupoprodaji nekretnine i izdavanje zadužnice kao jamstva za 
uredno izvršenje ugovornih obveza. 

 

TOČKA 4. 

Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Josipdol“ 

 

Uvodno obrazloženje dala je gospođa mr.sc. Hrvojka Božić, predsjednica Odbora. 

Pod ovom točkom nije bilo rasprave. 

 

Uz nazočnost 6 članova, jednoglasno je usvojen sljedeći  
 

Z A K LJ U Č A K 

Prihvaća se Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole 
„Josipdol”. 

 

TOČKA 5. 

Razno 

 
Gospodin Marinko Marinović zahvalio je gospođi Mariji Gemeri na njenom radu i poželio v.d. 
pročelniku Dujmiću puno uspjeha u radu, a bivšem županu Damiru Jeliću brzo ozdravljenje. 
 
Gospodin Goran Glavurtić sugerira da županija stupi u kontakt s vlasnikom kuće ispred Srednje škole 
Slunj koji ju prodaje, a kako bi se u istoj opremili kabineti za smjerove kuhar i konobar. 
 
Gospođa Vesna Hajsan Dolinar ističe kako je ta inicijativa pozitivna kao i da županija prati potrebe 
tržišta rada, a kabineti za konkretna zanimanja nisu potrebni jer praksu učenici mogu obaviti kod 
ugostitelja. 
 
ZAVRŠENO U 09:15 SATI. 
 

PREDSJEDNICA 
 

mr. sc. Hrvojka Božić 




