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KLASA: 021-04/18-01/71 

URBROJ: 2133/1-01-03/01-18-01 

 

Z A P I S N I K   

 

s 5. sjednice ODBORA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT I INFORMIRANJE 

održanog 10. travnja 2018. godine u Dvorani za sastanke Ureda župana, ul. A. Vraniczanya 2/II, 

Karlovac.                        

 

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

   MARKOVIĆ, MIRJANA BREGAR, GORAN GLAVURTIĆ,  

MARINKO MARINOVIĆ, DUBRAVKA VUKOVIĆ 

 

Odsutni članovi:      - 

 

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

   MARIJA GEMERI, pročelnica Upravnog odjela za financije, 

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

   KRISTIJAN ČUJKO, tajnik Županijske skupštine 

     

 ZAPOČETO U 16.00 SATI. 

 

Sjednicom Odbora predsjedala je mr.sc. HRVOJKA BOŽIĆ, predsjednica Odbora te predložila  

dnevni red.  

 

 Uz nazočnost 5 članova, jednoglasno je usvojen sljedeći: 

 

D n e v n i   r e d:  
 

1. Usvajanje zapisnika s 4. sjednice Odbora  

2. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za 2017. godinu  

3. Prijedlog Odluke o utvrđivanju rezultata poslovanja i rasporedu neutrošenih sredstava 

Karlovačke županije po Godišnjem obračunu za 2017. godinu  

4. a)  Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2018. godinu  

b) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna županije za 

2018. godinu  

5. a) Davanje suglasnosti na Prijedlog Odluke o uspostavi etažnog vlasništva na nekretnini k.č.br. 

1026/1 k.o. Karlovac II 

b) Prijedlog Odluke o prijenosu prava vlasništva suvlasničkih i posebnih (etažnih) dijelova 

nekretnine Trgovačko-ugostiteljskoj školi Karlovac, Tehničkoj školi Karlovac i Veleučilištu u 

Karlovcu  

6. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti OŠ Josipdol za osnivanje prava služnosti nad 

nekretninom  

7. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o iznosu participacije roditelja učenika 

Glazbene škole Karlovac za školsku godinu 2018./19.  

8. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Učeničkog doma 

Karlovac 

9. Razno  
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       TOČKA 1. 

Usvajanje zapisnika s 4. sjednice Odbora 

 

 Uz nazočnost 5 članova, jednoglasno je usvojen zapisnik s 4. sjednice Odbora.  

 

 

TOČKA 2. 

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za 2017. godinu 

 

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

 

 Sjednici su se pridružili članovi Marinko Marinović i Darko Marković. 

  

Pod ovom točkom nije bilo rasprave.  

 

 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 Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za 2017. godinu.   

 

 

TOČKA 3. 

Prijedlog Odluke o utvrđivanju rezultata poslovanja i rasporedu neutrošenih sredstava 

Karlovačke županije po Godišnjem obračunu za 2017. godinu 

 

 

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

 

Pod ovom točkom nije bilo rasprave.  

 

 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 utvrđivanju rezultata poslovanja i rasporedu neutrošenih 

sredstava Karlovačke županije po Godišnjem obračunu za 2017. godinu.  
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TOČKA 4. 

a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 

2018. godinu  

b) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna 

županije za 2018. godinu  

 

 Uvodno obrazloženje pod a) i b) dala je gospođa Marija Gemeri, pročelnica Upravnog odjela za 

financije.  

 

Pod ovom točkom sjednici se pridružila gospođa Vesna Hajsan Dolinar, zamjenica župana.  

 

U raspravi su sudjelovali: GORAN GLAVURTIĆ, DUBRAVKA VUKOVIĆ, MARINKO 

MARINOVIĆ. 

Gospodina Gorana Glavurtića zanima je li je rebalans usvojen na Odboru za socijalnu politiku. 

Gospođa Marija Gemeri odgovorila je kako se na Odboru glasalo sa 2 gasa ZA, 2 PROTIV i 1 

SUZDRŽANIM glasom te kako to nije matični odbor.  

Gospođa Dubravka Vuković izrazila je žaljenje što se više sjednice Županijske skupštine ne 

prenose putem radija.  

Gospodin Goran Glavurtić također se slaže sa gospođom Vuković. 

Gospodin Marinko Marinović istaknuo je kako stavovi vladajućih idu u krivom pravcu te kako 

treba javnosti omogućiti uvid u rad Županije. Predlaže da kao i Sisak prijenos sjednica bude putem 

Interneta.  

 

 Uz nazočnost 7 članova, sa 4 glasa ZA i 3  glasa PROTIV donesen je sljedeći  

 

  

Z AK L J U Č A K 

Prihvaća se Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2018. 

godinu.   

 

 

 Uz nazočnost 7 članova, sa 4 glasa ZA i 3  glasa PROTIV donesen je sljedeći  

  

Z AK L J U Č A K 

Prihvaća se Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna 

Karlovačke županije za 2018. godinu.   

 

 

TOČKA 5. 

a) Davanje suglasnosti na Prijedlog Odluke o uspostavi etažnog vlasništva na nekretnini 

k.č.br. 1026/1 k.o. Karlovac II 

b) Prijedlog Odluke o prijenosu prava vlasništva suvlasničkih i posebnih (etažnih) dijelova 

nekretnine Trgovačko-ugostiteljskoj školi Karlovac, Tehničkoj školi Karlovac i 

Veleučilištu u Karlovcu  

Uvodno obrazloženje pod a) i b) dala je gospođa dr. sc. Vesna Hajsan Dolinar, zamjenica 

župana.  
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U raspravi su sudjelovali: GORAN GLAVURTIĆ, MARINKO MARINOVIĆ i dr.sc. VESNA 

HAJSAN DOLINAR. 

Gospodin Goran Glavurtić ističe kako je elaborat u materijalima C/B, a u prijedlogu Odluke se 

etaže navode uz oznake boja 

Gospođa dr.sc. Vesna Hajsan Dolinar odgovorila je kako će od iduće sjednice materijali biti u 

elektroničkom obliku.  

Gospodin Marinko Marinović ističe kako podržava uređenje i projekt.  

 

 Jednoglasno, uz nazočnost 7 članova, donesen je sljedeći: 

 

Z AK L J U Č A K 

 

Prihvaća se:  

a) Davanje suglasnosti na Prijedlog Odluke o uspostavi etažnog vlasništva na nekretnini k.č.br. 

1026/1 k.o. Karlovac II 

b) Prijedlog Odluke o prijenosu prava vlasništva suvlasničkih i posebnih (etažnih) dijelova 

nekretnine Trgovačko-ugostiteljskoj školi Karlovac, Tehničkoj školi Karlovac i Veleučilištu u 

Karlovcu  

 

TOČKA 6. 

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti OŠ Josipdol za osnivanje prava služnosti nad 

nekretninom  

 

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

školstvo. 

Gospodin Goran Glavurtić istaknuo je kako su svi dali suglasnost i sve je kompletno i u redu te 

podržava ovaj prijedlog Odluke.  

 

 Jednoglasno, uz nazočnost 7 članova,  donesen je sljedeći: 

 

 

Z AK L J U Č A K 

 

Prihvaća se Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti OŠ Josipdol za osnivanje prava služnosti nad 

nekretninom koju je donio Školski odbor Osnovne škole Josipdol, 23.3.2018. godine (KLASA:003-

01/18-01/3; URBROJ:2133-28-05-18-3).  

 

 

TOČKA 7.  

Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o iznosu participacije roditelja učenika 

Glazbene škole Karlovac za školsku godinu 2018./19. 

 

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

školstvo. 

U raspravi su sudjelovali: GORAN GLAVURTIĆ, MARINKO MARINOVIĆ, mr.sc. 

HRVOJKA BOŽIĆ, MIRJANA BREGAR i mr.sc. MARIJA MEDIĆ. 
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Gospodin Goran Glavurtić upitao je jesu li socijalno ugrožene obitelji oslobođene participacije. 

Gospođa mr.sc. Marija Medić pojasnila je uvjete.  

Gospodin Marinko Marinović predlaže inspekciju ili stručnu službu koja bi provjeravala 

standard u školama.  

Gospođa mr.sc. Hrvojka Božić predložila je osobni kontakt s ravnateljicom.  

Gospođa Mirjana Bregar upitala je zašto je uvedena upisnina.  

Gospođa mr.sc. Marija Medić predlaže da je najbolje za detalje kontaktirati ravnateljicu.  

 

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

 

Z AK L J U Č A K 

 

Prihvaća se prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o iznosu 

participacije roditelja učenika Glazbene škole Karlovac za školsku godinu 2018./19..  

 

 

TOČKA 8.  

Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Učeničkog doma 

Karlovac 

 

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

školstvo. 

U raspravi su sudjelovali: GORAN GLAVURTIĆ i mr.sc. MARIJA MEDIĆ. 

 

Gospodin Goran Glavurtić upitao je je li ova točka po treći put na dnevnom redu.  

Gospođa mr.sc. Marija Medić odgovorila je da nije te da slijedimo proceduru, sadržajno se radi 

o istoj stvari, ali zahtjeva nekoliko proceduralnih koraka.  

 

 Jednoglasno, uz nazočnost 7 članova, donesen je sljedeći: 

 

Z AK L J U Č A K 

 

  Prihvaća se prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Učeničkog 

doma Karlovac.  

 

TOČKA 9.  

Razno 

  

 Pod ovom točkom gospodin Goran Glavurtić moli na uvid postupak o provedenom nadzoru u 

Srednjoj školi Slunj, a radi se o premlaćivanju učenika u svlačionici sportske dvorane Srednje škole 

Slunj.  

Gospođa mr.sc. Marija Medić odgovorila je kako treba uputiti zahtjev Županiji, kako bi se 

moglo zatražiti odgovor od nadležnih.   

Gospodin Marinko Marinović predlaže da bi se trebale sazivati tematske sjednice odbora npr. 

na temu problema maloljetničke delikvencije odnosno nasilje među vršnjacima po školama. Da se 

sačini pregled koliko ima nasilja među vršnjacima i što se to događa po našim školama i da li mi kao 

vijećnici i članovi Odbora možemo i na koji način pomoći. 
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Gospođa mr.sc. Hrvojka Božić predlaže da stručne službe za jednu od narednih sjednica 

Odbora pripreme izvješće na temu predloženu od gospodina Marinovića.    

 

 

DOVRŠENO U 17.10 SATI. 

 

 

PREDSJEDNICA 

 

mr. sc. Hrvojka Božić 




