KLASA: 021-05/19-01/3

URBROJ:238-07-82-2-19-2
Dugo Selo, 18. listopada, 2019. godine

ZAPISNIK
Sastavljen 18. listopada 2019. godine na 8. 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, Dean Dragičević, Željko Tašler, Vinko Mršić, Ana
Marija Šprihal – kao članovi vijeća, Veljko Bertak – pročelnik za društvene
djelatnosti u Gradu Dugom Selu, Jasminka Kokot Bambić – zamjenica
gradonačelnika Grada Dugog Sela, Mato Čičak – načelnik Općine Rugvica, Nenad
Jakšić – zamjenik načelnika Općine Rugvica, Mirjana Dokuš – predstavnica Općine
Brckovljani te ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta Dugo Selo Nenad Haleuš Mali.
Odsutni: nema
Sjednicu je otvorio predsjednik Upravnog vijeća Kruno Blažinović, pozdravio
nazočne te predložio sljedeći dnevni red:
1.
Verifikacija zapisnika sa 7. sjednice Upravnog vijaća POU Dugo Selo
2.
Status Pučkog otvorenog učilišta Dugo Selo – smjernice za izradu Strateškog
plana temeljem dogovora osnivača
3.
Prijedlog Programa rada ustanove za 2020. godinu
4.
Određivanje cijene najma prostora u POU
5.
Utvrđivanje smjernica uređivačke politike Dugoselske kronike
6.
Pitanja i prijedlozi

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.
Ad.1) Zapisnik je prihvaćen jednoglasno.
Ad.2) Predsjednik Upravnog vijeća Kruno Blažinović otvara sjednicu i
pozdravlja sve prisutne. Potom podsjeća kako POU Dugo Selo ima tri osnivača,
ali kako sadašnji način rada nije održiv u budućnosti zbog nezadovoljstva
osnivača te su na sjednicu pozvani predstavnici osnivača da bi se pronašao
dogovor za rješenje problema.
Načelnik Općine Rugvica Mato Čičak iskazuje nezadovoljstvo što na sjednici
nije prisutan gradonačelnik Dugog Sela te ističe kako se ovako važna tema kao
što je status POU Dugo Selo ne može rješavati na sjednici Upravnog vijeća
ustanove, nego je o tome potreban dogovor među osnivačima.
Zamjenica gradonačelnika Grada Dugog Sela Jasminka Kokot Bambić ističe pak
kako je namjera njezinog dolaska pomoći ustanovi i unapređenju njezinog rada.
Međutim, ukoliko gospodin Čičak smatra da ovako važne stvari ne može donositi
Upravno vijeće, ona najavljuje kako će se povući sa sjednice.
Čičak potom ističe kako u priloženom pisanom materijalu o financiranju Učilišta
od strane pojedninih osnivača nisu navedeni točni iznosi jer je Grad Dugo Selo
prikazao sve kulturne aktivnosi i manifestacije koje financira putem Učilišta, dok
Rugvica sve takve stvari financira direktrno iz svog proračuna pa se stvara dojam
da Dugo Selo sudjeluje u sufinanciranju sa puno većim udjelom od realnog
stanja.
Ravnatelj Nenad Haleuš Mali ističe kako je razlog pozivanja predstavnika
osnivača bio da se razrješe problemi s kojima se ustanova susreće u poslovanju,
a trenutačno je to donošenje novog Strateškog plana ustanove čije donošenje se
čeka jer se očekuje stav osnivača.
Blažinović kaže da želi znati interese svih osnivača i staviti ih na papir.
Čičak kaže da je sličan sastanak Upravnog vijeća s osnivačima već bio sazvan,
ali nije rezultirao nikakvim zaključcima.
Jasminka Kokot Bambić replicira Čičku da je teško razlučiti što je hladni pogon
rada POU, a što su događanja i manifestacije, te kaže da hladni pogon uključuje
plaće djelatnika i režije.
Dean Dragičević ističe kako nije potrebno da načelnik Čičak docira prisutne te
da nije u redu primjedba o tome tko će predstavljati Grad Dugo Selo kao
osnivača.
Blažinović predlaže zaključak, koji je jednoglasno prihvaćen, da se organizira
sastanak osnivača, a čije će sazivanje pokrenuti ravnatelj POU.
Ad.3) Haleuš govori o prijedlogu programa rada koji je u prilogu zapisnika,a koji
je na lanjskoj razini, ali uz napomenu da je od strane Grada predloženo da se
povećaju prihodi zbog produženja radionica iz Programa „Radost življenja“.
Program rada POU za 2020. godinu je jednoglasno prihvaćen, uz napomenu da
će se do konca godine održati još jedna sjednica Upravnog vijeća na kojoj će se
posebno donositi financijski plan, a nakon usvajanja Proračuna Grada Dugog
Sela.

Ad.4) Haleuš govori kako se pokazalo da je cijena najma prostora u zgradi POU
premala te da iznosi 50 kuna po satu za pojedinu prostoriju. S obzirom na visinu
troškova održavanja prostora, cijena najma u susjednim ustanovama te na
iskazani interes za najam da tu cijenu treba dići na 100 kuna po satu.
Zaključak da cijena najma pojedine prostorije u zgradi POU bude 100 kuna po
satu (60 minuta), prihvaćen je jednoglasno.
Ad.5) Blažinović govori kako bi trebalo razdvojiti objave na web stranicama i u
tiskanom izdanju Dugoselske kronike jer smatra da umjesto Dugog Sela po broju
objava dominira Rugvica.
Čičak se ne slaže s ovim mišljenjem već smatra suprotno, a što se tiče razdvajanja
lista na tri ističe da se ne smije prekinuti tradicija izlaženja zajedničkog lista koja
traje punih pedeset godina. Dodaje kako ne želi ni raspravljati o toj temi.
Kokot Bambić kaže Čičku kako nije parlamentaran i ne želi saslušati suprotno
mišljenje i nakon toga napušta sjednicu.
Sjednicu tada napuštaju i Čičak, Jakšić i Dokuš.
Blažinović pojašnjava zašto je stavio ovu točku na dnevni red, smatrajući da su
pojedina priopćenja objavljena u Kronici, a ljudi koji su prozvani nisu javne
osobe i nemaju mogućnost obraniti se. Smatra da bi bilo minimalno korektno da
se istraži svaka priča od strane novinara.
Haleuš smatra da su priopćenja neizbježna, ali da bi sa strane onih koji ih daju, a
s obzirom na njihovu dužinu, ali i sadržaj, bilo poštenije da se izražavaju putem
tiskovnih konferencija. Međutim tu nastaje drugi problem jer su onda novinari
još više izloženi pritiscima.
Dragičević ističe kako novinari ne bi smjeli padati pod utjecaj političara.
U ostatku rasprave zaključeno je kako Upravno vijeće nema nadležnosti ulaziti u
uređivačku politiku te kako je urednik odgovoran za ono što je objavlje u
novinama.
S obzirom da su predstavnici osnivača, s kojima se također namjeravalo
razmotriti ovu problematiku, napustili sjednicu, nije donijet nikakav zaključak po
ovoj točki.
Ad.6)
Haleuš smatra da bi, s obzirom da je novim uređenjem površine ispred zgrade
POU, otežan dolazak automobilom do zgrade radi različitih manipulativnih
potreba, trebalo osigurati dva parkirna mjesta na parkiralištu sjeverno, ili južno
od zgrade, kako bi se smanjio ovaj problem.
Sjednica završava u 9,40 sati.
Zapisničarka;
Tihana Kušeković

Predsjednik Upravnog vijeća POU
Kruno Blažinović

