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KLASA: 021-04/18-01/185 

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

 

Z A P I S N I K   

 

s 9. sjednice ODBORA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT I INFORMIRANJE 

održanog 24. listopada 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, MARINKO MARINOVIĆ, GORAN GLAVURTIĆ, 

DUBRAVKA VUKOVIĆ, MIRJANA BREGAR  
 

Odsutni članovi:      - 
 

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

   MARIJA GEMERI, pročelnica Upravnog odjela za financije  

   NIKOLA MRZLJAK, ravnatelj Srednje škole Duga Resa  

   SLAVICA KLARIĆ, viši referent za analitičko planske poslove u Uredu župana  

     

 ZAPOČETO U 9,00 SATI. 

 

Sjednicom Odbora predsjedala je mr.sc. HRVOJKA BOŽIĆ, predsjednica Odbora. Na početku 

sjednice pozdravila je nazočne te predložila dnevni red.  

 

 Uz nazočnost 7 članova, jednoglasno je usvojen sljedeći: 

 

D n e v n i   r e d:  
 

1. Usvajanje zapisnika s 8. sjednice Odbora  

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

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

županije za 2018. godinu   

3. Izvješće o broju učenika u osnovnim školama, srednjim školama i učeničkim domovima na 

području Karlovačke županije u školskoj godini 2018./19. 

4. Program rada Savjeta mladih Karlovačke županije za 2019. godinu 

5. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o iznosu participacije roditelja/skrbnika 

učenika Srednje škole Duga Rese upisanih u 2. i 4. razred programa grafički dizajner za školsku 

godinu 2018./2019. 

6. Prijedlog Odluke o dopuni djelatnosti Učeničkog doma Ogulin  

7. Razno  

     

 

 

TOČKA 1. 

Usvajanje zapisnika s 8. sjednice Odbora 

 

 

 Uz nazočnost 7 članova, jednoglasno je usvojen zapisnik s 8. sjednice Odbora.  
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TOČKA 2. 

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

godinu 

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

županije za 2018. 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 glasom PROTIV donesen je sljedeći  

 

Z AK L J U Č A K 

Prihvaća se:  

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

godinu  

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

županije za 2018. godinu.  

 

 

TOČKA 3. 

Izvješće o broju učenika u osnovnim školama, srednjim školama i učeničkim domovima na 

području Karlovačke županije u školskoj godini 2018./19. 

 

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

školstvo.  

 

 Gospodin Goran Glavrutić napomenuo je kako je na Županijskoj skupštini postavio pitanja 

vezana uz bacanje azbesta u OŠ Slunj i obnovu dvorane u istoj te moli odgovor. 

 Gospođa Marija Medić odgovorila je kako će se pitanje uputiti pismeno na OŠ Slunj te je 

ravnatelj predložio da se može pozvati i na Županijsku skupštinu i da će odgovoriti na pitanja.   

 

 Jednoglasno uz nazočnost 7 članova, donesen je sljedeći  

 

 

Z AK L J U Č A K 

 

Prihvaća se Izvješće o broju učenika u osnovnim školama, srednjim školama i učeničkim 

domovima na području Karlovačke županije u školskoj godini 2018./19.. 

 

TOČKA 4. 

Program rada Savjeta mladih Karlovačke županije za 2019. godinu 

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

školstvo.  
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 Gospođa mr.sc. Hrvojka Božić moli da na sjednici Odbora bude prisutan netko od članova 

Savjeta mladih.  

 

 Jednoglasno uz nazočnost 7 članova, donesen je sljedeći  

 

Z AK L J U Č A K 

 

Prihvaća se Program rada Savjeta mladih Karlovačke županije za 2019. godinu.  

 

TOČKA 5. 

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o iznosu participacije roditelja/skrbnika 

učenika Srednje škole Duga Rese upisanih u 2. i 4. razred programa grafički dizajner za školsku 

godinu 2018./2019. 

 

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

školstvo.  

Dodatno pojašnjenje dao je gospodin Nikola Mrzljak, ravnatelj Srednje škole Duga Resa.  

 

 Gospodin Darko Marković postavio je pitanje da li su učenici primorani kupovati dodatni 

materijal ili je to u ovih 300,00 kuna.  

 Gospodin Nikola Mrzljak odgovorio je kako je to sve u ovih 300,00 kuna i time učenici 

zadovolje svoje potrebe.  

 Gospodin Goran Glavurtić iznio je stav Živog zida da srednjoškolsko obrazovanje bude 

potpuno besplatno i da Karlovačka županija treba to participirati, a ne učenici te je zato protiv.  

 

 Uz nazočnost 7 članova, sa 5 glasova ZA i 2 glasa PROTIV donesen je sljedeći  

 

Z AK L J U Č A K 

 

 

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

roditelja/skrbnika učenika Srednje škole Duga Rese upisanih u 2. i 4. razred programa grafički 

dizajner za školsku godinu 2018./2019.. 

 
 

TOČKA 6. 

Prijedlog Odluke o dopuni djelatnosti Učeničkog doma Ogulin 

 

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

školstvo.  

Gospođa Dubravka Vuković upitala je da li postoji mogućnost da se Dom iznajmi dok su 

učenici u njemu? 

Gospođa mr.sc. Marija Medić ističe da nema tu informaciju te da mora provjeriti.  

Gospođa Mirjana Bregar smatra da to ovisi kako je Dom registriran.  
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Z AK L J U Č A K 

Prihvaća se prijedlog Odluke o dopuni djelatnosti Učeničkog doma Ogulin. 

 

TOČKA 7. 

Razno 

 

 Gospođa mr.sc. Marija Medić, pročelnica Upravnog odjela za školstvo predstavila je novi 

program pod nazivom „KA RADDAR“ te kako se tu radi o razvoju talenta učenika iz osnovnih škola 

na području Karlovačke županije. Program KA RADDAR obuhvaća sve potencijalno darovite učenike 

osnovnih škola kojima je osnivač Karlovačka županija i Grad Karlovac. Daroviti učenici kroz ovaj 

program u prostorima Gimnazije Karlovac s profesorima i mentorima rade na usvajanju novih znanja 

iz prirodoslovnih predmeta- matematike, biologije, fizike i kemije. U projekt je uključeno 229 učenika 

4., 5. i 6. razreda. Profesori i nastavnici koji u ovom program rade s darovitim učenicima posebno su 

honorirani za svoj rad te je za učenike koji pohađaju škole kojima je Karlovačka županija osnivač 

osiguran prijevoz za koji je sredstva osigurala Karlovačka županija. 

U okviru programa u Zajednici tehničke kulture Karlovačke županije učenici usvajaju nova znanja i 

vještine na radionicama robotike, informatike, elektronike, strojarstva i modelarstva uporabnih 

strojeva. U Zajednici tehničke kulture sudjeluje 51 učenik.  

 

Gospođa Dubravka Vuković predlaže da zamjenica župana posjeti OŠ Slunj.  

 

 

DOVRŠENO U 9,45 SATI. 

PREDSJEDNICA 
 

mr. sc. Hrvojka Božić 

 

 




