
KLASA: 021-04/17-01/186 

URBROJ: 2133/1-01-03/01-17-01 

 

Z A P I S N I K   

 

 

s 1. sjednice ODBORA ZA SOCIJALNU POLITIKU održane 27. studenog 2017. godine u 

Dvorani za sastanke, Ureda župana, A. Vraniczanya 2/II, Karlovac.                        

 

Nazočni članovi: MIRJANA POGAČIĆ, IVONA PIRŠIĆ, KRISTINA MIHELJ, KATARINA 

SRAKOČIĆ, ANITA BOLARIĆ 

 

Odsutni članovi:      VANJA PAHLJINA, AMIRUDIN TALAKIĆ 

 

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

   MARIJA GEMERI, pročelnica Upravnog odjela za financije 

   PREDRAG KORAĆ, pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo 

   IRENA GEROVAC ZRNIĆ, tajnica Županijske Skupštine  

 

ZAPOČETO U 11.00 SATI. 

 

 Sjednicom Odbora predsjedala je gospođa Mirjana Pogačić, predsjednica. 

 

 Jednoglasno, uz nazočnost 5 članova usvojen je sljedeći: 

 

D n e v n i   r e d:  

 

1. a) Prijedlog Proračuna Karlovačke županije za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. 

godinu  

b) Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2018. godinu 

2. Razno 

 

 

TOČKA 1. 

a) Prijedlog Proračuna Karlovačke županije za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. 

godinu  

b) Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2018. godinu 

 

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

Uvodnom obrazloženju pridružio se Predrag Korać, pročelnik. 

 

 U raspravi su sudjelovale: MIRJANA POGAČIĆ, IVONA  PIRŠIĆ, KATARINA SRAKOČIĆ. 

 Gospođa Mirjana Pogačić, predsjednica ističe da ju veseli što je Proračun u ovom 

socijalnom dijelu povećan. Ističe da su brojne aktivnosti županije koje su usmjerene prema socijalnim 

područjima te se nastoji da socijalne usluge imaju jednak pristup na svim našim područjima. Navodi 

da na području ima 4 Centra za socijalnu skrb te za materijalne troškove istu dobivaju 2 milijuna 

kuna. Ističe važnost socijalnog plana gdje se nalaze brojne aktivnosti. Iskristaliziralo se da je u 

Županiji kategorija starijih osoba jedan od važnijih prioriteta. Županija ima 21% stanovnika starijih 



od 65 godina pa je nužno usmjeriti se prema tom problemu jer se iz godine u godinu taj problem 

povećava, a niti projekcije nisu obećavajuće. Važan je razvoj socijalnih usluga svih vrsta. Ističe 

važnost udomiteljstva na kojem je potrebno raditi. Navodi važnosti sufinanciranja i udruga koje su 

supružatelja usluga pa ih je važno podupirati u radu. 

 Gospođa Ivona Piršić postavila je pitanje vezano uz pomoć u kući, da li je za očekivati da će 

se nastaviti sa 1. 1. ili neće i što će se onda dogoditi sa djelatnicima. 

 Gospođa Katarina Srakočić postavila je pitanje koliko će se natječaj odnosno projekt 

„Zaželi“ preklapati sa Projektom „Pomoć u kući“.  

 Pročelnik Predrag Korać odgovorio je na postavljena pitanja. 

   

  Uz nazočnost 5 članova, jednoglasno je donesen je sljedeći: 

 

Z A K L J U Č A K  

Prihvaća se: 

a) Prijedlog Proračuna Karlovačke županije za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu  

b) Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2018. godinu  

 

   

TOČKA 2. 

Razno  

 

 Pod ovom točkom predsjednica Mirjana Pogačić istaknula je potrebu da se više poradi u 

programima sa osobama sa duševnim smetnjama pa predlaže isto kao jednu od predstojećih tema. 

 

 

DOVRŠENO U 11.40  SATI. 

 

PREDSJEDNICA 

 

Mirjana Pogačić, dipl. soc. radnik 




