
1 

 

KLASA: 021-04/18-01/108 

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

 

Z A P I S N I K   

 

sa 6. sjednice ODBORA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT I INFORMIRANJE 

održanog 15. svibnja 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, GORAN GLAVURTIĆ, MARINKO MARINOVIĆ, 

DUBRAVKA VUKOVIĆ 

 

Odsutni članovi:      MIRJANA BREGAR 

 

Ostali nazočni: mr. sc. MARIJA MEDIĆ, pročelnica Upravnog odjela za školstvo,  

   KRISTIJAN ČUJKO, tajnik Županijske skupštine 

     

 ZAPOČETO U 14.00 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 5. sjednice Odbora  

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

nekretnine  

3. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Gimnazije Bernardina 

Frankopana 

4. Izvješće o radu Veleučilišta u Karlovcu u 2017. godini  

5. Razno  

 

 

       TOČKA 1. 

Usvajanje zapisnika s 5. sjednice Odbora 

 

 Uz nazočnost 5 članova, jednoglasno je usvojen zapisnik s 5. sjednice Odbora.  
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TOČKA 2. 

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

nekretnine 

 

 Uvodno obrazloženje dala je gospođa mr.sc. Marija Medić te istaknula da zbog uvjeta natječaja 

i novih momenata prilagođavamo odluku kako bismo bili što spremniji za europske natječaje i za 

povlačenje sredstava iz EU.  

Uvodnom obrazloženju pridružio se gospodin Kristijan Čujko, tajnik Županijske skupštine te 

istaknuo kako je Županijska skupština na prošloj sjednici donijela Odluku sličnog sadržaja, međutim u 

međuvremenu su objavljeni uvjeti natječaja za financiranje centra kompetencija tako da je sadašnji 

sadržaj odluke usklađen sa uvjetima toga natječaja.  

 

 Pod ovom točkom nije bilo rasprave.  

 

 Jednoglasno uz nazočnost 5 članova donesen je sljedeći  

 

 

Z AK L J U Č A K 

 

Prihvaća se Prijedlog Odluke o prijenosu prava vlasništva suvlasničkih i posebnih (etažnih) 

dijelova nekretnine.  

 

 

TOČKA 3. 

Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Gimnazije Bernardina 

Frankopana 

 

 

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

školstvo te istaknula da sukladno Zakonu moramo usvojiti prijedlog Statuta koji onda Školski odbor 

ustanove usvaja. Ističe da se mijenjao naziv same škole te sa sada zove „Gimnazija i strukovna škola 

Bernardina Frankopana Ogulin“ i mijenjalo se to što su od resornog ministarstva dobili dozvolu za 

provođenje jezične gimnazije kroz njihovo obrazovanje. Radi se o članku 4. i 9., a ostale odredbe 

Statuta nisu se mijenjale.  

 Gospođa Vedrana Čop Novaković istaknula je da kod svake izmjene zakona moramo mijenjati 

akte.  

 

 Jednoglasno uz nazočnost 5 članova donesen je sljedeći  

 

 

Z AK L J U Č A K 

 

Prihvaća se Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Gimnazije 

Bernardina Frankopana.  
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TOČKA 4. 

Izvješće o radu Veleučilišta u Karlovcu u 2017. godini 

 

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

školstvo te ujedno ispričala dekana gospodina Branka Wasserbauera koji zbog neodgodivih obveza 

nije mogao biti prisutan na sjednici Odbora, ali će na Županijskoj skupštini biti prisutan i podnijeti 

izvješće o radu Veleučilišta. Istaknula je kako županija djelomično sufinancira rad Veleučilišta i stoga 

oni podnose godišnje izvješće o svom radu iako Veleučilište u Karlovcu odgovara svom resornom 

ministarstvu, a ne županiji.  

Gospodin Goran Glavurtić molio je pisani odgovor od dekana vezano za financijsko izvješće za 

razdoblje 2017. godine, pod točkom 39111 (strana 156), iznos -94.904.30 kuna i da li je taj minus 

nastao zbog projekta Erasmus, odnosno da li oznaka 39111 ima veze sa oznakom 34346.  

Gospodin Darko Marković istaknuo je da su prihodi 25.289.000,00, a rashodi su za tu godinu 

23.000.000,00 te da se ovdje radi o nekakvom tipfeleru.  

Gospodin Kristijan Čujko odgovorio je ako dekan ne odgovori na Skupštini, onda ćemo 

zatražiti pisani odgovor.  

Gospođa mr. sc. Hrvojka Božić predložila je se to pitanje postavi na Županijskoj skupštini pod 

točkom dnevnog reda.   

 

 

 Uz nazočnost 5 članova, sa 4 glasa ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom donesen je sljedeći  

 

  

Z AK L J U Č A K 

 

Prima se na znanje Izvješće o radu Veleučilišta u Karlovcu u 2017. godini. 

 

 

TOČKA 9.  

Razno 

 

 Pod ovom točkom nije bilo rasprave. 

 

 

DOVRŠENO U 14,15 SATI. 

 

 

PREDSJEDNICA 

 

mr. sc. Hrvojka Božić 




