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KLASA: 021-04/20-03/19 
URBROJ: 2133/1-01/06-20-03 
 

Z A P I S N I K   
 

 
s 7. sjednice ODBORA ZA BRANITELJE I STRADALNIKE DOMOVINSKOG RATA održane 15. srpnja 2020. 

godine u Dvorani za sastanke Ureda župana, ul. A. Vraniczanya 2/II, Karlovac.                        
 
Nazočni članovi: TOMISLAV MAGDIĆ, IVAN MILAŠINČIĆ, IVAN KNEZOVIĆ, VJEKOSLAV BITUNJAC, ZLATKO 

MRVOŠ, GORAN GLAVURTIĆ,  BORO MATIJEVIĆ 
 
Odsutni članovi:     DRAŽEN MATIČIĆ, ZDENKO BOGUT  
 
Ostali nazočni:  KRISTIJAN ČUJKO, pročelnik Ureda župana  

BERNARDO PAHOR, voditelj Odsjeka za opće poslove, protokol i odnose s javnošću 
 

 
ZAPOČETO U 9.00 SATI. 
 

Sjednicom Odbora predsjedao je gospodin Tomislav Magdić, predsjednik koji utvrđuje kako je na 
sjednici prisutno 7 članova. Ispričali su se gospodin Dražen Matičić i Zdenko Bogut iz zdravstvenih razloga.  
 
 Predlaže da se uz predloženu točku dnevnog reda doda i točka različito, što su svi članovi Odbora 
prihvatili te je jednoglasno usvojen sljedeći: 
 

D n e v n i   r e d:  
 
 

1. Dogovor vezan uz organizaciju 25. godišnjice obilježavanja Vojno-redarstvene operacije Oluja 

2. Različito 

Točka 1. 
Dogovor vezan uz organizaciju 25. godišnjice obilježavanja Vojno-redarstvene operacije Oluja 

 
Uvodno obrazloženje dao je gospodin Kristijan Čujko, pročelnik Ureda župana i gospodin Bernardo Pahor, 
voditelj Odsjeka za opće poslove, protokol i odnose s javnošću.  
 
Gospodin Kristijan Čujko istaknuo je kako se ove godine obilježava 25. godišnjica VRO Oluja koju je potrebno 
dostojanstveno obilježiti, ali u skladu sa novonastalom situacijom vezanom uz epidemiju virusa COVID -19. Cilj 
sastanka je da se usuglase stavovi po pitanju mjesta, vremena i načina održavanja. Inicijativa je da se centralna 
proslava održi u gradu Slunju 5. kolovoza 2020. Upitao je ima li potrebe za imenovanjem organizacijskog odbora 
ili da predsjednik ispred Odbora sudjeluje zajedno sa Županijom u organizaciji.  
Gospodin Bernardo Pahor pojašnjava kako je zamišljeno da proslava započne hodnjom branitelja od Kamenice 
prema Slunju, zatim polaganjem vijenaca i svetom misom na otvorenom uz pridržavanje mjera zaštite od zaraze 
virusom COVID-19. Ukoliko Odbor prihvati prijedlog slijedi dogovor s gradonačelnikom grada Slunja. Također 
moli predsjednika Odbora da se uključi oko organizacije. Napominje da održavanjem središnje županijske 
proslave u Slunju, ne priječi gradove i općine da oni sami isto obilježe i na svom području uz poštivanje mjera 
koje će biti propisane.   
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Gospodin Tomislav Magdić prihvaća prijedlog te će se aktivno uključiti u organizaciju i dogovor s 
gradonačelnikom Slunja, jer neke su stvari vezane i uz proslavu Dana grada Slunja te kako treba sve dobro 
iskomunicirati na svim razinama. Smatra kako nema potrebe za imenovanjem organizacijskog odbora te da je 
dovoljno da sve bude u dogovoru s gradonačelnikom Slunja, predstavnicima udruga, predstavnicima ratnih 
postrojbi i Županije.  
Gospodin Zlatko Mrvoš podržava proslavu u Slunju te moli da se Odbor povratno izvijesti o dogovoru i 
eventualnim zaduženjima.  
Gospodin Ivan Knezović također podržava da se proslava održi u Slunju te apelira na poštivanje mjera zaštite.  
Gospodin Ivan Milašinčić podržava prijedlog proslave u Slunju.  
 
Nakon rasprave, uz nazočnost 7 članova Odbora, jednoglasno je donesen sljedeći  
 

ZAKLJUČAK 
 

1. Središnja županijska proslava obilježavanja 25. obljetnice Vojno-redarstvene operacije Oluja, održat će 
se 5. kolovoza 2020. godine u Slunju  

2. Način obilježavanja i popratni sadržaji bit će  prilagođeni odlukama i uputama nadležnih tijela, s ciljem 
sprečavanja širenja zaraze virusom COVID-19.  

3. Organizator obilježavanja je Karlovačka županija, uz sudjelovanje Grada Slunja i predsjednika Odbora za 
branitelje i stradalnike Domovinskog rata Županijske skupštine.  

 
 
 

Točka 2. 
Različito 

 
Gospodin Tomislav Magdić osvrnuo se na održavanje skupština i aktivnosti braniteljskih udruga u ovo vrijeme 
epidemije te kako su one ipak održane, ali u skromnijem obliku i uz pridržavanje mjera zaštite od virusa.  

 
Gospodin Ivan Knezović također je istaknuo kako je virus COVID-19 utjecao na cijeli sustav, kako gospodarski 
tako i na rad udruga na našem području te je puno manje aktivnosti i planova jer braniteljske udruge poštuju 
propisane  mjere i preporuke Stožera.  

 
 
Nakon rasprave predsjednik Odbora zahvalio se svima na sudjelovanju te zaključio sjednicu Odbora.  

     
 
 
DOVRŠENO U 9.25 SATI. 
 
 

PREDSJEDNIK 
 

Tomislav Magdić 
 

 
 
 
 




