KLASA: 021-05/19-01/1

URBROJ:238-07-82-2-19-2
Dugo Selo, 10. svibnja, 2019. godine

ZAPISNIK
Sastavljen 10. svibnja 2019. godine na 6. sjednici Upravnog vijeća POU Dugo
Selo, održanoj u prostorima POU, J. Zorića 21 a, s početkom u 8,30 sati.
Zapisničar je Tihana Kušeković
Nazočni: Kruno Blažinović, Željko Tašler, Vinko Mršić, Ana Marija Šprihal – kao
članovi vijeća, Veljko Bertak – pročelnik za društvene djelatnosti u Gradu Dugom
Selu te ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta Dugo Selo Nenad Haleuš Mali.
Odsutni: Dean Dragičević
Sjednicu je otvorio predsjednik Upravnog vijeća Kruno Blažinović, pozdravio
nazočne te predložio sljedeći dnevni red:
1.
Verifikacija zapisnika s 5. sjednice Upravnog vijaća POU Dugo Selo
2.
Izvještaj o radu i financijski izvještaj o radu POU Dugo Selo za 2018. godinu
3.
Utvrđivanje elemenata za upit za uslugu tiskanja Dugoselske kronike i
Službenog glasnika za 2019. godinu
4.
Informacija o pripremama manifestacija:
- Jagodan/ Dan otvorenih vrata POU Dugo Selo
- Dugoselsko kulturno ljeto – KUŠ 2019
5. Besplatne ljetne radionice 2019

6. Pitanja i prijedlozi
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.
Ad.1) Zapisnik je prihvaćen jednoglasno.
Ad.2) Ravnatelj Haleuš kaže kako su izvješća u prilogu materijala za sjednicu te
kako je riječ o aktivnostima koje je Upravno vijeće pratilo tijekom protekle
godine, a značajnijih odstupanja od zacrtanog plana nema jer se većina programa
ostvarila, a vezano uz promjenu u vezi Mjeseca kulture, Upravno vijeće je
donijelo unutarnju preraspodjelu Financijskog plana bez izmjena ukupnog iznosa
planiranog iz proračuna.
Dokument je potrebno usvojiti te poslati na raspravu Gradskom vijeću Grada
Dugog Sela i općinskim vijećima Brckovljana i Rugvice.
Izvješće o radu i financijski izvještaj o radu POU za 2018.godinu su jednoglasno
usvojeni.
Ad.3) Haleuš predlaže da sve tehničke karakteristike u materijalima putem kojih
će se tražiti ponude za tiskanje Dugoselske kronike i Službenog glasnika ostanu
nepromijenjene u odnosu na raniju godinu.
Predsjednik Blažinović podsjeća na ideje o rolo tisku, besplatnoj podjeli novina
i drugim izmjenama koje su predlagane, ali se slaže da se do sastanka
gradonačelnika i načelnika, odnosno odluke osnivača o budućnosti ustanove i
novina, za sada stvari ne mijenjaju.
Tekst poziva ponuđačima za tiskanje Dugoselske kronike je prihvaćen
jednoglasno.
Ad.4) Haleuš govori kako ustanova trenutačno priprema dvije manifestacije:
Jagodan, koji je ujedno i dan otvorenih vrata ustanove, a održat će se 25. svibnja
u Dvorani Preporod i ispred nje, te Dugoselsko kulturno ljeto 2019. koje će se
održati dijelom u Dvorani Preporod, a dijelom na terasi bivšeg bifea Sportski.
Haleuš je također rekao kako je program Dugoselskog kulturnog ljeta prijavljen
na natječaj za financiranje iz Zagrebačke županije te kako o povratnoj informaciji
ovisi i raznovrsnost programa koji će se nuditi, a za koji su ponude već
prikupljene te prezentirane članovima Upravnog vijeća.
Blažinović ističe kako bi prilikom određivanja lokacija za pojedine manifestacije
trebalo uzeti u obzir i Dvoranu i prostor igrališta Glazbene škole Dugo Selo. Za
Dugoselsko kulturno ljeto bilo bi pak, rekao je, dobro da se održava na novoj
pozornici, u sklopu novog trga ispred zgrade POU na kojem bi posjetiteljima
trebalo omogućiti besplatne programe što bi, kao i bolji marketing, rezultiralo i
boljom posjećenošću manifestacije.
Informacija o planiranim aktivnostima vezano uz održavanje manifestacija je
primljena na znanje.
Ad.5) Haleuš podsjeća na izuzetnu uspješnost lanjskih besplatnih ljetnih
radionica koje je pohađalo oko 600 polaznika. Smatra, da su uz manje izmjene;

uvođenje radionica 3D printanja i zajedničkih kreativnih sadržaja s KUD-om
Preporod, teme radionica lani bile dobro pogođene te ih treba ponovo ponuditi.
Prijedlog je da se ponude ukupno 24 sadržaja te da radionice traju tri tjedna; od
17. lipnja do 5. srpnja 2019. godine.
Informacija o besplatnim radionicama je prihvaćena.
Ad.6) Željko Tašler postavlja pitanje vezano uz izgradnju trga ispred zgrade
POU: da li je predviđen prilaz vozilima trgu radi dostave robe i tehničke opreme?
Na isto pitanje nije odgovoreno jer projekt vodi Grad Dugo Selo.
Sjednica završava u 9,30 sati.
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