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IZVJEŠĆE O RADU
za 2015. GODINU
U 2015. godini realizirane su kulturne aktivnosti predviđene planom rada i financijskim
planom, aktivnosti vlastite obrazovne djelatnosti bez proširenja vezanog uz osiguranje
materijalnih uvjeta te opći i administrativni poslovi.
I.

Dani kajkavske riječi

Izvršeni su u cijelosti svi organizacijski i administrativni poslovi na pripremi i
realizaciji 46. manifestacije Dani kajkavske riječi koja je održana u razdoblju od 19. do 27.
rujna 2015. Pučko učilište je nositelj organizacije i koordinator cjelokupnog programa te
izravni organizator kulturnih događanja. U programu su realizirani sljedeći sadržaji:
1. Svečano otvaranje manifestacije – u sklopu programa koji se u okviru manifestacije
održava u Belcu, 20. rujna 2015.
2. Dječja likovna izložba „Čovjek čovjeku“. Na natječaj je prispjelo 649 radova iz 24
osnovne škole kajkavskog govornog područja, od kojih su na izložbi u OŠ Ante
Kovačića izložena 62 rada.
3. Zbor malih pjesnika. Na natječaj za 46. festival dječjeg kajkavskog pjesništva
prispjelo je 296 poetskih radova na kajkavskom narječju, iz 38 osnovnih škola
kajkavskog govornog područja. Odlukom Prosudbene komisije za izvođenje na Zboru
odabrano je 39 pjesama, 39 autora iz 33 škole. Radovi su tiskani u zbirci koja je
obogaćena i izborom likovnih radova s izložbe „Čovjek čovjeku“.
4. Festival dječje kajkavske popevke. Na 44. Festivalu dječje kajkavske popevke, smotri
dječjeg kajkavskog glazbenog stvaralaštva koja okuplja učenike osnovnih škola
kajkavskog govornog područja koji su prema raspisanom natječaju uglazbili stihove
učenika pristigle na prošlogodišnji Zbor malih pjesnika, nastupile su 22 škole s 22
skladbe, uz pratnju Tamburaškog orkestra Hrvatske radiotelevizije.
5. Pučko učilište je organiziralo po jednu predstavu za djecu vrtićke dobi te predškolskog
i nižeg školskog uzrasta.
6. Ostala kulturna događanja Dana kajkavske riječi:
 Kulturno prosvjetno društvo „Zlatarjeve“ održalo je glazbeno-poetsku večer „To je
naš zlatarski kraj“.
 Udruga „Miljenko Mlakar“ priredila je izložbu radova članova Udruge u Galeriji
izvorne umjetnosti te III. susret književnih stvaralaca zlatarskoga kraja u Gradskoj
knjižnici.
 Osnovna škola Belec je u crkvi u Belcu nastavila sa svojim projektom „Naš biskup
Marko“ posvećenom biskupu Marku Culeju, dok je u prostoru Osnovne škole
predstavljena dječja slikovnica učenika OŠ Belec „Crvenkapica u Zagorju“.
7. Vanjske priredbe održane su u organizaciji i uz sudjelovanje zlatarskih udruga i
ustanova: Udruga žena u Zlataru, Udruženje obrtnika Zlatar, Gljivarsko društvo














„Medenka“, KPD-a Zlatarjeve, Udruga vinara „Pajdaš“, ŠRD „Pastrva“, Športski
teniski klub Zlatar, Biciklistički klub „Lastavica“, Udruga izviđača Zlatar, VW Buba
klub Hrvatsko zagorje, Vatrogasna zajednica Grada Zlatara, HPD Belecgrad, Belečke
mažoretkinje, NK „Mladost“, DVD Belec, OŠ Belec, Radio Zlatar d.o.o..
Realizirana su sljedeća događanja:
„Pajdaško sprehajanje“ – središnja vanjska priredba etno karaktera obuhvatila je 15
natjecateljskih ekipa u prezentaciji starih zagorskih običaja i zanata,
„Po starinski“ - izložba rukotvorina i tradicijskih kolača,
Sajam tradicijskih i umjetničkih zanata,
predstavljanje obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava,
vatrogasna taktičko-tehnička vježba,
izložba old-timera,
izložba gljiva,
biciklijada, Kup DKR u lovu ribe udicom na plovak, dvodnevni teniski turnir,
izviđački bivak,
smotra mažoretkinja povodom 10 godišnjice rada Belečkih mažoretkinja,
kulturno-zabavni i sportski program u Belcu, predstavljanje udruga, OŠ Belec i OPG-a
belečkog kraja na štandovima,
večernji glazbeni program, degustacije.

Svi planirani sadržaji su realizirani, osim djelomične modifikacije programa uzrokovane
nevremenom 25. rujna. Na sva je događanja ulaz bio slobodan. Većina događanja bila je
dobro posjećena, svi troškovi su pokriveni te je u cjelini manifestacija bila uspješna.
II.

Ostala kulturna događanja

Uz Valentinovo je organizirana glazbeno-poetska večer pod nazivom „Što je svijet bez
ljubavi?“
2. Organizirano je obilježavanje Dana Grada koje je uključivalo:
 svečanu sjednicu Gradskog vijeća na kojoj su uručena javna priznanja Grada Zlatara, s
prigodnim kulturnim programom 27.04.2015.
 prijem gradonačelnika za djecu rođenu u 2014. godini, te priredbu povodom Dana
Dječjeg vrtića „Uzdanica“
 koncert ozbiljne glazbe,
 književnu večer „Zlataru“,
 uz Dan Grada Gradska knjižnica ogranizirala je više sadržaja u Noći knjige.
3. Objedinjen je program „Zlatarske božićnice“ sa sljedećim sadržajima:
 darivanje djece u Dječjem vrtiću i osnovnim školama u Zlataru i Belcu povodom
Nikolinja (Grad Zlatar)
 zajedničko kićenje bora s građanima uz dolazak Sv. Nikole na Trgu slobode
5.12.2015. (u suradnji s TZ Zlatar)
 radionica izrade božićnog nakita 16.12.2015. (u suradnji s Gradskom knjižnicom)
 izložba „Zlatarska božićnica“ članova Udruge „Zlatarska paleta“ 19.12.2014.
 božićna priredba u dvorani DVD 20.12.2015.
 predstava za djecu u dvorani DVD Zlatar 21.12.2015.
 amaterska drmaska predstava za odrasle u dvorani DVD 22.12.2015.
1.

Ukupno je tijekom godine u sklopu kulturne djelatnosti realizirano: 3 dramske predstave
za djecu, amaterska dramska predstava za odrasle, dva koncerta ozbiljne glazbe i dvije
književno-glazbene večeri.
III.

Tečaj stranog jezika:

U 2015. godini nastavljen je tečaj engleskog jezika za odrasle. Aktivnosti vezane uz
osiguranje prostora od strane osnivača nisu realizirane.
IV.

Sokolana

Od kraja 2014. godine Sokolana je van upotrebe. Tijekom 2014. Grad Zlatar je dovršio
pripremne aktivnosti za sanaciju i dogradnju Sokolane te je uz osigurana početna sredstva
Ministarstva kulture, pribavio projektnu dokumentaciju i sklopio ugovor s izvođačem radova.
Radovi su započeli krajem 2014. i nastavili se u proljeće 2015.
V.

Administrativno poslovanje:

U 2015. godini obavljeni su svi administrativni i opći poslovi (uredsko poslovanje,
financijski, pravni i opći poslovi) te u cijelosti vođenje poslovanja manifestacije Dani
kajkavske riječi.
VI.

Financiranje:

Redovno poslovanje financirano je iz Proračuna osnivača. Financiranje Dana
kajkavske riječi omogućeno je sredstvima koja su po natječajima pribavljena iz državnog i
županijskog proračuna, uz pomoć sponzora i donatora, te sredstvima Grada. Vlastitim
sredstvima pokriveni su troškovi obrazovne djelatnosti, sufinanciranje kulturne djelatnosti
(predstave i organizacija drugih kulturnih događanja) i nabava inventara te su redovito plaćani
materijalni troškovi zbog nepredvidljive dinamike financiranja iz Proračuna. Financijsko
izvješće za 2015. predano je Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Zlatara.
Ravnatelj:
Gordana Valjak

