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PREDMET: Program rada Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu za 2014. godinu, 
                     - prijedlog, dostavlja se. 

 
 
 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne 
novine«, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. -pročišćeni 
tekst) i članka 34. stavka 1. Statuta Grada Pazina («Službene novine Grada Pazina» broj 17/09. i 
4/13.), prijedlog Programa rada Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu za 2014. godinu KLASA: 021-
06/13-01/16, URBROJ: 2163/01-11-13-01 od prosinca 2013. godine, upućujem predsjedniku 
Gradskog vijeća Grada Pazina na daljnje postupanje. 
 

Za izvjestioca na Vijeću po predmetnom Programu rada određuje se Sonja Matijašić, v.d. 
ravnateljice Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu. 

 
 
 

 
          Gradonačelnik 
           Grada  Pazina 
                    Renato Krulčić,v.r. 
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I. UVOD 
Pučko otvoreno učilište će 2014. godinu započeti prema 

postojećem ustroju i ostvarivati svoj program rada u dvije 
podružnice: Spomen domu i Osnovnoj glazbenoj školi te prema 
dosadašnjem modelu financiranja utvrđenom još 2008. godine nakon 
izdvajanja Knjižnice i Muzeja grada Pazina iz sastava Učilišta koji  
kao što se već godinama pokazuje, za Učilište nije povoljan. 

Sukladno novom Zakonu o umjetničkom obrazovanju takav bi se 
ustroj trebao održati najkasnije do 31. kolovoza iduće godine kada 
istječe rok za izdvajanje osnovnih glazbenih škola iz sastava pučkih 
učilišta, pa je već početkom godine potrebno pokrenuti postupak 
izdvajanja Glazbene škole te utvrditi u kojim će prostorima, s kojim 
sredstvima i pod kojim uvjetima Škola nastaviti svoj rad.  

Slijedom toga potrebno je definirati i daljnji status Učilišta 
s obzirom da će izdvajanjem Škole izgubiti sredstva iz državnog 
proračuna koja čine osnovu u definiranju Učilišta kao proračunskog 
korisnika. Postotak kojim se Učilište financira iz gradskog 
proračuna nije dovoljan da bi Učilište i dalje zadržalo taj status. 

No, s obzirom da u sadašnjem prijedlogu gradskog proračuna za 
2014. godinu to izdvajanje nije iskazano, ovaj Program rada i 
Financijski plan Učilišta za iduću godinu izrađeni su sukladno tome, 
odnosno s projekcijom cjelogodišnjeg rada Glazbene škole u sastavu 
Učilišta. 

Uvažavajući činjenicu da Grad očito nije u mogućnosti u 
jednakom omjeru financirati Učilište kao što financira ostale 
ustanove kojima je osnivač, važna je obveza nalaženje dodatnih 
izvora financiranja kojima bi se poboljšala financijska situacija i 
omogućilo ostvarenje planiranih programa.  

Učilište je prijavilo programe „Mali kanat“  i  „ClassicIN“ na 
republički i županijski natječaj kao i svoja književna izdanja za 
otkup, no i ti i pojedini ostali programi nastojat će se sukladno 
traženim kriterijima, prijaviti i na druge odgovarajuće natječaje 
koji će biti raspisani tijekom godine. 

Potrebno je napomenuti da su na natječaje višekratno 
prijavljivani i drugi programi (SKAGI, Plesni susreti, Festival 
mladih pjevača) i projekti, ali bez uspjeha, pa ove godine nisu 
prijavljeni. 
  S istim ciljem poboljšanja financijske situacije, potrebno je 
također ponovno razmotriti i mogućnost preseljenja Učilišta u zgradu 
u ulici Narodnog doma čime bi se znatno smanjili troškovi 
poslovanja, opterećeni ogromnim troškovima održavanja zgrade Spomen 
doma koje tereti isključivo Učilište ili naći dodatne mogućnosti i 
izvore financiranja za redovno održavanje tog objekta. 
 Radujući se uspješnom početku rada Kina koji se za sada 
iskazuje i u pozitivnom financijskom rezultatu te donosi 
kvalitativnu nadopunu programske sheme, a djelomično i poboljšanu 
financijsku likvidnost, Grad i Učilište imaju zajedničku obvezu da 
toj djelatnosti omoguće uspješan daljnji rad i razvoj za što će se 
Učilište i u idućoj godini maksimalno zalagati.  

Uz sve navedeno, očekuje se da će i u dijelu koji se odnosi na 
gradski proračun biti osigurana planirana sredstva jer je to nužan 
preduvjet ostvarenja ovoga programa kao i da će se općenito vezano 
poboljšanje statusa Učilišta obnoviti razgovori i ozbiljno 
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razmotriti već ranije predložena rješenja što je osnovni preduvjet 
daljnjeg redovnog i uspješnog poslovanja ove ustanove. 
 

II. USTROJ I DJELATNOST 
Kao što je u uvodnom dijelu naznačeno, Pučko otvoreno učilište 

ulazi u 2014. godinu prema postojećem ustroju koji čine sljedeće 
dvije podružnice s pripadajućim djelatnostima: 
 
- SPOMEN DOM (kulturno-zabavni i obrazovni programi) 
 
- OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA (osnovno glazbeno obrazovanje). 
 

III. SPOMEN DOM 
1.  Kazališni program                           

Planiranju kazališnog programa za 2014. godinu posvećuje se 
posebna pažnja jer iskustvo iz ranijih godina i posebno prvog 
polugodišta 2013. pokazuje da je interes za kazalište u vidljivom 
porastu. Naime, većina kazališnih predstava odigrana je pred punim 
gledalištem, što i u razdoblju koje slijedi obvezuje na pomno 
promišljanje repertoara. Na odabir predstava utjecat će stručna 
kritika, kompetencije produkcijskog tima i popularnost glumačkog 
ansambla, prijem kod publike, financijska isplativost, a u vezi s 
tim i mogućnost uključivanja u kazališne turneje koje se priređuju 
u okruženju. 

S obzirom da domaća publika najviše prepoznaje i prihvaća 
zagrebačke produkcije, njima će se i sljedeće godine dati prednost. 

Tako će kazališna sezona započeti predstavom zagrebačkog Teatra 
Gavran „Sladoled“ u kojoj glavne uloge tumače Mladena Gavran i Ana 
Vilenica. 

U nastavku će se sa Zagrebačkim kazalištem mladih dogovarati 
izvedba predstave „Alan Ford“, kazališne verzije kultnog stripa 
koju je režirao Dario Harjaček, a veliki kazališni ansambl predvode 
poznata glumačka imena Filip Nola, Doris Šarić – Kukuljica i 
Kristijan Ugrina.  

Sa ZKM-om će se pregovarati i o predstavi „Tartuffe“ u režiji 
slovenskog redatelja Jerneja Lorencija koja propituje učinke 
društvenog licemjerja „za opće dobro“ s čitavim nizom odličnih 
glumaca poput Krešimira Mikića, Jadranke Đokić, Nine Violić i 
drugih.  

S obzirom da gostovanja Satiričkog kazališta „Kerempuh“ uvijek 
pobuđuju veliki interes, nastojat će se organizirati i izvedba 
popularne Matišićeve komedije „Svećenikova djeca“, koju je na scenu 
postavio Mario Kovač, a glumačku ekipu predvode Željko 
Konigsknecht, Edo Vujić i Branka Trlin.  
Popularnost predstava Teatra „Exit“ poticaj je da se u naslove za 
sljedeću godinu uvrste i njihove produkcije „Njuške“ u režiji Matka 
Raguža i „Sutra (ni)je novi dan“ autorski projekt Ivice Boban i 
glumaca Iskre Jirsak, Mirele Vidak i Zorana Pribičevića. 

 Planira se i suradnja s HNK Osijeku radi organizacije 
gostovanja njihove uspješnice „Cijena sreće“ koju je režirao Emir 
Hadžihafisbegović, a ansambl predvode glumci Vladimir Tintor, Duško 
Modrinić i Ivana Gudelj.  

U promišljanju na koji način produžiti kazališnu sezonu i na 
ljetne mjesece te kako obogatiti program na otvorenoj pozornici 
Kaštela, planiraju se predstave ležernijeg karaktera poput komedije 
o uvrijeđenim ljubavnicima i prevarenim ženama „Prizori iz bračnog 
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života“ Kazališta „Smjehotići“, s Jadrankom Elezović i Žarkom 
Potočnjakom u naslovnim ulogama te predstave „Magla d.o.o.“ Teatra 
„Epilog“ kojom se ismijava lakovjernost  i profiterstvo, a glumačku 
ekipu predvode poznati kazališni i televizijski glumci Nada Abrus, 
Mirna Medaković i Slaven Knezović.  

Više predstava bit će u ponudi i za publiku mlađe dobi. Jedna 
od njih je višestruko nagrađivana predstava „Blizanke“ Ericha 
Kastnera u režiji Olivera Frljića koja progovara o temi 
razdvojenosti, problemima suvremene obitelji i borbi za pravo 
svakog djeteta na obitelj. Predstava se planira organizirati krajem 
ožujka. 

U želji da se na scenu vrate i lutkarske predstave, planira se 
realizacija lutkarske bajke za velike i male „Pepeljuga“ u režiji 
Saše Broz, dramaturgiji Željke Udovičić i produkciji Zagrebačkog 
kazališta lutaka.  

Organizacijom pojedinih kazališnih naslova obilježit će se  
važni kazališni datumi kao što su Svjetski dan kazališta u ožujku i 
Noć kazališta u studenom, te Međunarodni dan žena (ožujak) i 
Svjetski dan učitelja (listopad).  

 
2. Glazbeni program 
      U ponudi glazbenog programa bit će objedinjeni koncerti 
renomiranih glazbenih ansambala i solista koji su višegodišnjom 
koncertnom aktivnošću ostvarili uspješne karijere te koncerti mladih 
glazbenika zapaženih na domaćoj glazbenoj sceni, od kojih su  neki 
laureati europskih i svjetskih natjecanja.  

Organizirat će se i klasični koncerti prema preporuci i uz 
potporu Ministarstva kulture, a u suradnji s Koncertnom direkcijom, 
Hrvatskim društvom skladatelja i glazbenih umjetnika, grožnjanskim 
Centrom glazbene mladeži i Hrvatske scene mladih, Katedrom Čakavskog 
sabora za glazbu, glazbenim agencijama i drugima. 

U veljači uz Valentinovo organizirat će se atraktivan koncert  
ljubavnih balada u izvedbi uglednih izvođača hrvatske operne scene i 
estrade: Đanija Stipaničeva, Estere Pilj, Davora Gobca i Vladimira 
Babina, a koncert će biti popraćen i izložbom likovnih radova Davora 
Gobca koji će se izložiti u izložbenom prostoru Spomen doma. 

U drugom kvartalu priredit će se više zanimljivih koncerata. 
Ususret Danu Grada Pazina planiran je atraktivni koncert 

glazbeno-vokalnog trija u sastavu Goran Prša, klarinet, Dražen 
Košmerl, harmonika i sopranistica Ljubov Judčenko Košmerl  koji  
njeguje komorno muziciranje, a u program je uz djela klasičnih 
majstora uvrstio i djela domaćih skladatelja, između ostalih i Nella 
Milottija.  

Uz obilježavanje Svjetskog dana glazbe lipnju u planu je nastup 
Bruno Crnečki Trija iz Zagreba koji na elektroakustičnim i bas 
gitarama njeguje moderni stil sviranja poput gipsy swinga i latin 
jazza. 

 U namjeri da obogati kulturnu ponudu grada u ljetnim mjesecima 
Učilište je u srpnju 2013. pokrenulo koncertnu manifestaciju 
ClassicIn Kaštel koristeći pazinski Kaštel kao idealan ambijent za 
organizaciju glazbenih programa koji imaju za cilj popularizirati 
klasičnu glazbu s naglaskom na djela domaćih autora. Prvo izdanje 
ove manifestacije obuhvatilo je koncerte organizirane u razdoblju od 
5. do 19. srpnja 2013. godine, a za 2014. godinu u sklopu ove 
manifestacije na programu su sljedeći koncerti:  

- Solistički koncert za gitaru Viktora Vidovića  (17.04.2014.) 
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- Kvartet saksofona Papandopulo (24.07.2014.) 
- Komorni trio Crisostomo (31.07.2014.)  
- Collegium musicum fluminense (7.08.2014). 
 
S jednim ili dva koncerta u suorganizaciju ovoga programa će se 

uključiti i Narodno sveučilište iz Trsta s kojim Pučko otvoreno 
učilište ima višegodišnju odličnu suradnju u realizaciji koncerata 
klasične glazbe. 

Projekt je prijavljen na natječaj Ministarstva kulture 
Republike Hrvatske, a s obzirom na već razrađene mogućnosti širenja 
programa i suradnju s inozemnim izvođačima, u idućoj će se godini 
nastojati program prijaviti i na druge natječaje i fondove koji 
sufinanciraju takve programe i potiču međunarodnu kulturnu suradnju. 

Umjetnički voditelj programa je ugledni hrvatski violinist 
Krešimir Marmilić. 

U suradnji s Mješovitim pjevačkim zborom Roženice tradicionalno 
će  se obilježiti Međunarodni dan zborskog pjevanja u listopadu, a 
gost koncerta bit će Pjevački zbor Lembeck iz Njemačke. 
 
3. Plesni i folklorni programi 
     S ciljem približavanja baletne umjetnosti široj javnosti te 
sadašnjim i budućim polaznicima Baletnog i plesnog studija Spomen 
doma koji u Pazinu djeluje već 25 godina, nastojat će se 
organizirati gostovanja profesionalnih baletnih i plesnih ansambala.  

Jedna od baletnih predstava bila bi s repertoara ugledne 
putujuće trupe „Croatia“ iz Zagreba s kojom je Učilište u više 
navrata uspješno surađivalo, no realizacija će biti moguća samo uz 
financijsku potporu Ministarstva kulture.  

Pod istim uvjetima, odnosno isključivo uz potporu Ministarstva 
kulture,  realizirat će se i suradnja sa Studijom za suvremeni ples 
Zagrebačkog kazališta mladih.  
 Nakon uspješne organizacije prošlogodišnje Smotre folklora u 
Sv.Petru u Šumi, sljedeće će godine u suradnji s Glavnim odborom 
Središnje smotre narodne glazbe i plesa Istre i suorganizatorima, 
Učilište biti organizator 21. smotre Središnje, Sjeverne i Zapadne 
Istre koja je s Mjesnim odborom Trviž dogovorena za 28. lipnja 2014. 
Nakon što članovi prosudbene komisije odaberu najkvalitetnije 
izvođače, organizirat će se njihov nastup na Središnjoj smotri koja 
će biti priređena druge subote u kolovozu u labinskoj Dubrovi. 
  

4. Vlastita produkcija  
Umjetničke produkcije koje Učilište razvija već niz godina 

nastavit će se organizirati i u idućoj godini. To su višegodišnji 
programi, neki i od regionalnog značaja u kojima najvećim dijelom 
sudjeluje mlađa populacija koja njeguje zborsko i solo pjevanje, 
balet i suvremeni ples, glazbenu i kazališnu umjetnost te druge 
oblike kreativnog izražavanja. 
 
4.1.Baletni studio 

Redovna aktivnost Baletnog i plesnog studija Spomen doma 
odvijat će se od početka listopada 2013. do lipnja 2014. u 
vježbaonici Spomen doma. Polaznici će biti raspoređeni po dobnim 
grupama s oko 10 polaznika po grupi, a s njima će raditi stručna 
voditeljica.  
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Ogledni satovi za roditelje priredit će se više puta tijekom 
sezone u vježbaonici Studija, a javni nastupi organizirat će se kao 
samostalni ili prateći programi drugih kulturnih priredbi (u sklopu 
Veselog prosinca u Pazinu, uz vlastite glazbene i scenske produkcije 
Učilišta, otvorenja izložbi, humanitarne i sportske priredbe, plesne 
večeri i sl.).  

Prikaz godišnjeg rada svih grupa bit će upriličen u programu 
završne produkcije u lipnju 2014. na kojoj će biti predstavljene i 
nove koreografije. 

Posebna pažnja posvetit će se pripremama plesnih grupa za 
nastup u Zagrebu u okviru plesnog susreta Trešnjevačka plesna scena 
u travnju, za nastup u natjecateljskom programu županijskih plesnih 
susreta u Pazinu, obilježavanju Svjetskog dana plesa u travnju, 
susretu “Plesomanija” u Buzetu za djecu do 12 godina, mogućim 
gostovanjima u općinama na Pazinštini i gradovima na obali te 
odlasku na državni plesni susret u Karlovac u lipnju 2014. 

 
 

4.2. XIV. zborski susret „Mali kanat“ 
  Tradicionalni susret pjevačkih zborova djece i mladeži jedna je 
od najvažnijih manifestacija zborskog glazbenog stvaralaštva za 
djecu i mlade na području Istre. Uz brojne izvođače, pjevačke 
zborove osnovnih, srednjih i glazbenih škola Istarske i dijela 
Primorsko-goranske županije, kao i gostujuće zborove iz drugih 
hrvatskih županija i susjednih država ( proteklih godina iz Mađarske 
i Italije), „Mali kanat“ okuplja ugledne glazbene pedagoge, 
muzikologe i skladatelje. Manifestacija nema natjecateljski 
karakter, no prema propozicijama obavezni dio programa čine skladbe 
temeljene na istarskoj ljestvici, a u  neobaveznom dijelu zborovi 
izvode skladbe po slobodnom izboru. Kao popratni program “Malog 
kanta” održava se okrugli stol na kojemu se iznose mišljenja i 
prijedlozi o mogućnostima razvoja ove manifestacije. 
 S obzirom da se kao gosti programa i za iduću godinu planiraju 
zborovi iz inozemstva, i za taj će se program izvidjeti mogućnost 
prijavljivanja na odgovarajuće natječaje uz obogaćivanje programske 
koncepcije i eventualnu nadopunu propozicija. 

4.3.  XIII. susret kazališnih amaterskih grupa Istre – Skagi 
     Susret mladih kazališnih amatera-SKAGI Učilište će organizirati 
30. svibnja 2014. i po trinaesti put okupiti kazališne amatere koji 
djeluju u našoj županiji.  

Svake se godine na  poziv Učilišta odazove dvadesetak 
kazališnih grupa koje ove Susrete prepoznaju kao dobru priliku za 
afirmaciju glumačkih, režijskih pa i spisateljskih potencijala 
mladih kreativaca.  

Susret se od 2012. odvija prema dopunjenim propozicijama, prema 
kojima su sve grupe obavezne prijavi za nastup priložiti i CD sa 
djelomičnom ili potpunom snimkom predstave. Tom dopunom nastoji se 
osigurati kvalitetniji program, pa će se odabrani radovi moći 
predstaviti u jedinstvenom programskom bloku. S obzirom da Susret 
ima natjecateljski karakter, izbornik programa bit će iz redova 
uglednih hrvatskih dramskih pedagoga te uz ostale članove prosudbene 
komisije odlučiti o nagradama. 
 Nagrade će se dodijeliti u desetak kategorija: za režiju, 
najuspjelija glumačka ostvarenja, scenografiju i kostimografiju, 
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tekst i uporabu hrvatskog jezika i dijalekta, dizajn plakata, 
najbolju predstavu u cjelini i dr. 
 Na Susret će biti pozvan i državni selektor koji će izabrati 
najbolju predstavu za eventualni nastup na Festivalu kazališnih 
amatera Hrvatske. Po završetku programa priredit će se okrugli stol 
uz analizu programa i razgovor o različitim aspektima rada s djecom 
i mladima u kreiranju scenskih sadržaja. 
 Voditeljima dramskih grupa u pripremnoj će se fazi ponuditi 
stručna edukacija kroz organizaciju dramske radionice s temama kao 
što su: gradnja scenskog prizora, gluma i tekst kao temelj i vezivno 
tkivo predstave, glumac kao kreator teksta odnosno gluma kao 
kolektivni čin, od ideje do izvedbe, tj. od odabranog teksta ili 
improvizacije do kazališne kreacije.  
 
4.4. XVII.  susret plesnih grupa 

Susret plesnih grupa Istre koje njeguju suvremene plesne 
stilove, te jazz, break i show dance organizirat će se krajem 
travnja 2014. Očekuje se odaziv više desetaka plesnih grupa, što 
govori u prilog tome da se interes mladih za taj oblik umjetničkog 
izražavanja ne smije zanemariti, nego nastaviti ga i dalje razvijati 
te jačati njegovu poziciju i kroz ovakav oblik organizacije i 
predstavljanja.  

Program se od prošle godine profilirao uvođenjem dobne granice, 
na način da je prilika za nastup dana mladima od 12 godina naviše 
čime je veći prostor omogućen tinejđerskoj generaciji. Očekuje se 
nastup plesnih grupa koje djeluju pri školama, plesnim studijima, 
klubovima i udrugama diljem Istre koje će u programu konkurirati za 
nagrade. 
 U organizaciji Susreta i pripremi propozicija natjecanja 
koristit će se savjeti stručnjaka, plesnih pedagoga i koreografa, 
koji će surađivati i kao članovi prosudbene komisije koja će pratiti 
i vrednovati ovo plesno natjecanje. 
 U pripremnoj fazi ovog programa, a ovisno o interesu, 
organizirat će se stručna radionica plesa za voditelje plesnih 
grupa.  
 
4.5.  XVI.festival mladih pjevača 

  Šesnaesti istarski Festival mladih pjevača „All you need is 
love“ organizirat će se krajem studenog 2014. kao jedan od programa 
koji se kontinuirano priređuje od 1999. godine.  

Osim što pobuđuje veliko zanimanje izvođača, ovaj program ima i 
brojnu publiku. Kandidati koji se prijave na ovaj Festival bit će 
obavezni prisustvovati audiciji koju će pratiti stručna komisija 
kako bi za program festivalske večeri odabrala oko 20 izvođača.  

Učilište će kao glavni organizator, a u suradnji s buzetskom 
udrugom „Mali veliki mikrofon“, ustrajati na tome da osigura što 
kvalitetnije uvjete za nastup sudionika ovog glazbenog natjecanja, 
pa će na koncertu natjecatelji nastupiti uz odgovarajuće ozvučenje i 
rasvjetu, prateće vokale i snimljenu instrumentalnu pratnju.  

Mogućnost za nastup imat će i ostali lokalni izvođači, poput 
baletnih i plesnih  grupa Spomen doma te istaknutih glazbenika koji 
će nastupiti kao gosti večeri, a po završetku natjecanja najboljima 
će se dodijeliti nagrade u  kategorijama vokalne izvedbe i scenskog 
nastupa, kao i nagrada publike. 

 
 



Program rada Pučkog otvorenog učilišta za 2014. godinu 

7 
 

4.6. XV.Istrakon 
Petnaesta po redu Konvencija znanstvene fantastike, mitologije i 

alternativnih znanosti Istrakon održat će se u Spomen domu zadnjeg 
vikenda u ožujku. Istrakon je multimedijalna manifestacija 
kulturnog, edukativnog, znanstvenog i zabavno-turističkog karaktera, 
a program je namijenjen prvenstveno poklonicima žanra, ali s 
programskim cjelinama zanimljivima i široj publici, te djeci.  

Program se sastoji od tematskih predavanja popraćenih 
multimedijom, predstavljanja pisaca SF žanra, prodajne izložbe 
knjiga, turnira u društvenim igrama, filmskih projekcija, i zabavnih 
sadržaja.  

U sklopu Istrakona upriličit će se predstavljanje SF & F zbirke 
priča u izdanju Učilišta te dodjela nagrada autorima najboljih 
priča.  

U tijeku su i dogovori o posebnom filmskom programu kojim bi se 
obogatio cjelokupni program Istrakona, a u narednom razdoblju 
također i mogućnost osmišljavanja filmskog SF festivala kojim bi se 
uz Istrakon i Festival fantastične književnosti zaokružila 
prepoznatljivost pazinske SF scene. 

Glavni organizator Istrakona je Udruga Albus iz Pazina. 
 

5. Izložbena djelatnost 
Izložbe umjetničke fotografije, likovne izložbe, povijesne i 

dokumentarne izložbe organizirat će se u prostranom izložbenom 
prostoru Spomen doma.  

Zahvaljujući suradnji uspostavljenoj prije tri godine s Foto 
klubom Zagreb, u siječnju sljedeće godine priredit će se nova 
izložba radova njihovih članova.  

Za travanj 2014. u planu je grupna izložba dokumentarne 
fotografije „Meteorološki kontrasti“ u suradnji sa meteorološkom 
udrugom „Crometeo“ Zagreb-Split koja će ovom izložbom obilježiti 10 
godina djelovanja, a u planu je i  izložba radova članova Foto kluba 
Rovinj.  

Od likovnih izložbi može se izdvojiti predstavljanje nove 
likovno-poetske grafičke mape akvarelistice Mirande Bačić, nastale u 
suradnji s književnicom Ivankom Glogovac, te izložba apstrakcija 
Orlanda Močiboba.  
  
6.Književni programi 

Književni programi uključivat će književne susrete i 
predstavljanja novih knjiga suvremenih hrvatskih autora, u 
samostalnoj organizaciji Učilišta i/ili u suradnji s drugim 
ustanovama, institucijama, udrugama i pojedincima te neke već 
tradicionalne književne programe kao što su Festival fantastične 
književnosti i Božićni sajam pazinske knjige, a djelomično i 
Istrakon.  

Već na samom početku iduće godine, u siječnju, planiran je 
susret s novinarom i TV voditeljem popularnog programa „Nedjeljom u 
2“ Aleksandrom Stankovićem koji će predstaviti svoju novu knjigu 
„Sto faca i Aca“ u izdanju zagrebačke nakladničke kuće V.B.Z. 
 U sklopu Istrakona u ožujku predstavit će se nova SF & F zbirka 
priča u izdanju Učilišta te dodijeliti nagrade autorima najboljih 
priča, a na 13. festivalu fantastične književnosti koji će se 
održati u kolovozu  u Pazinu i Svetom Petru u Šumi predstavit će se 
nova zbirka priča s objavljenog natječaja za samostanske priče.  
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Sredinom prosinca u suradnji s Gradom Pazinom organizirat će se 
5. božićni sajam pazinske knjige, na kojem će uz prigodne blagdanske 
popuste svoja izdanja u holu Spomen doma na prodaju ponuditi 
pazinski nakladnici te knjige koje su u Pazinu i izvan njega 
objavili pazinski autori. 
 
7. Predavanja i ostali programi 

Dobra suradnja s Udrugom pčelara „Lipa“iz Pazina nastavit će se 
i iduće godine ne samo u okviru manifestacije „Dani meda“ nego i 
ciklusom predavanja za građanstvo s temama o pčelarstvu i pčelarskim 
proizvodima, ljekovitom bilju te drugim korisnim temama, a prvo 
takvo predavanje dogovoreno je već za siječanj 2014. 

Veliko zanimanje koje građani iskazuju i za predavanja 
astronoma Korada Korlevića poticaj je nastavku suradnje Učilišta sa 
Zvjezdarnicom u Višnjanu, pa će se Dan planeta Zemlje i sljedeće 
godine obilježiti novim predavanjem o znanstvenim spoznajama u 
istraživanju svemira.  

Organizirat će se i predavanja iz komunikologije, odnosno 
principima uspješne poslovne komunikacije u svrhu poboljšanja 
komunikacijskih i poslovnih vještina.  

Široj publici bit će namijenjena predavanja iz područja 
umjetnosti i raznih područja društvenog života te multimedijalne 
reportaže s dalekih putovanja.  
 
8.Izdavačka djelatnost 
 
8.1.  Tiskanje radova s državnog natječaja za kratku SF i F priču 
  Nakon objavljivanja dvanaest zbirki istrakonskih priča: 
“Svijet tamo iza”, “Tvar koja nedostaje”, “Bolja polovica”, “Ispod i 
iznad”, “Sami na svijetu”, “Krivo stvoreni” , “Dobar ulov”, „Treća 
stvarnost“, „Dimenzija tajne“, „Deseti krug“, “Astrolab gladi” i 
„Psiho pita“ natječaj je na Istrakonu 2013. ponovo objavljen.  

Rok predaje radova je 20. prosinca 2013., a najuspjeliji radovi 
uvrstit će se u novu godišnju Istrakonovu zbirku priča. 
   
8.2. Tiskanje radova s natječaja za samostanske priče 

Nakon objavljivanja SF zbirki “Vampirske priče”, “Priče o 
starim bogovima”,  “Priče o divovima”, „Priče o dinosaurima“,i 
„Priče o zvijezdama“, „Turističke priče“, “Priče o vinu” i „Priče o 
zmajevima“ u kolovozu 2013.  Učilište je objavilo novi natječaj za 
SF i fantasy samostanske priče.  

Najbolje priče koje stignu u roku do 1. travnja 2014. bit će 
objavljene u zajedničkoj zbirci koju će Učilište objaviti i 
predstaviti na 13. festivalu fantastične književnosti u kolovozu 
2014. u Pazinu i Svetom Petru u Šumi. 

Ovisno o temi, tiskanje ovih zbirki priča svake godine 
sufinancira pojedina općina ili grad za koje je zbirka tematski 
vezana. 
 
9.  Obrazovna djelatnost 

Cilj ove djelatnosti je prekvalifikacija, dodatno educiranje i 
stručno usavršavanje osoba koje su svojim dosadašnjim školovanjem 
stekle prvo zvanje ili zanimanje.  

Programi stručnog usavršavanja provodit će se kroz tečajnu 
nastavu. U ponudi  su opći programi učenja stranih jezika (engleski, 
njemački, talijanski i španjolski) namijenjeni polaznicima koji žele 
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učiti osnove odabranog stranog jezika, proširivati ili usavršavati 
jezično znanje. Standardni program je podijeljen u šest stupnjeva, 
svaki stupanj traje jedan semestar (70 nastavnih sati), a nastava će 
se provoditi u manjim obrazovnim grupama.  

Provodit će se i specijalizirani programi stranih jezika za 
iznajmljivače soba i apartmana s ograničenim fondom nastavnih sati 
(30) i programom prilagođenim potrebama polaznika.  

Ovisno o interesu organizirat će se radionica solo pjevanja za 
početnike i napredni tečaj za polaznike koji su prošle godine s 
uspjehom završili osnovni program solo pjevanja. 

U ponudi obrazovnih programa važno mjesto zauzimaju 
informatički tečajevi. Najviše upita ima za osnovni program Windows 
OS-a s i Word-a na bazi 20 sati te prošireni program na bazi 40 sati 
u koji su  implementirani Exel i tablične kalkulacije te modul za 
internet mrežu i elektroničku poštu. 

Programi osposobljavanja nude se polaznicima koji se pripremaju 
za obavljanje određenih poslova manje složenosti, a za koje se traži 
potrebno znanje i vještine. Namijenjeni su u prvom redu onima koji 
nakon osnovne škole ne žele ili ne mogu nastaviti školovanje, pa ih 
u kraćem roku treba osposobiti za rad.  

Tako će u ponudi i dalje biti verificirani programi 
osposobljavanja za zanimanja iz poljoprivredne struke kao što su 
vinogradar i vinar, maslinar i proizvođač pršuta, kao i programi 
osposobljavanja za razna građevinska zanimanja. Tu su i tečajevi 
osposobljavanja za rad na siguran način te za poslove skladištenja i 
prometa zapaljivih tekućina i plinova. 

U ponudi ostaje i tečaj za samostalnog knjigovođu koji će kroz 
teoretska znanja i primjere iz prakse naučiti polaznike samostalno 
obavljati knjigovodstvene poslove čime će polaznici proširiti 
mogućnost vlastitog zapošljavanja.   

Verificirani programi osposobljavanja za zanimanja u unutarnjem 
transportu, skladištenju i manipulaciji materijalom izvodit će se u 
suradnji s Instruktažnim centrom iz Križevaca, a s tvrtkom „Inspekt“ 
program osposobljavanja za rad na siguran način.  

 Tečajevi poslovne edukacije provodit će se kroz programe 
poslovne komunikacije i menadžmenta. Programi se provode kroz 
radionice u kojima se polaznici upoznaju s procesima koji djeluju na 
odlučivanje, motivaciju, vođenje, racionalno upravljanje vremenom; 
uči se tome kako utjecati na veću djelotvornost, kako izbjeći stres, 
o načinima rješavanja konflikata, usavršavanja na osobnoj 
komunikaciji i radu na osobnom razvoju. Tu su i tematske radionice 
posebno prilagođene za učenike srednjih škola koje imaju za cilj kod  
polaznika razvijati verbalne i neverbalne komunikacijske vještine s 
krajnjim ciljem izgrađivanja osobnog komunikacijskog stila, vještine 
predstavljanja i prezentiranja korištenjem modernih (informatičkih) 
sustava komunikacije. 

Od praktičnih tečajeva u ponudi su početni i napredni tečaj 
kroja i šivanja u trajanju od po 25 školskih sati teorijske i 
praktične nastave koji se realizira u suradnji s Udrugom „Merlin“ iz 
Pule.  

U suradnji s tvrtkama „Proaktiva“ i „Smart“ polaznici mogu 
upisati programe tečajeva brzog čitanja koji su namijenjeni 
odraslima korištenjem nove metodologije Proffesional Power Readinga 
kao i naprednih strategija pamćenja i učenja, ali i dječjoj 
populaciji kroz program „Junior brzo čitanje“. Uz to uvodi se i novi 
tečaj - grafologije kojim se obrađuju povijest i osnove grafologije 
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i njezine primjene u različitim sektorima i zanimanjima, primjenu 
raznih grafoloških tehnika s naglaskom na primjenu u pedagoškim 
zanimanjima.  

U rujnu će se u suradnji s Agencijom za strukovno obrazovanje i 
obrazovanje odraslih kao i regionalnim koordinatorom različitim 
radionicama i predavanjima za ciljane grupe obilježiti 8. tjedan 
cijeloživotnog učenja koji se kao UNESCO-va inicijativa iz 1999. 
godine i u skladu s novim europskim dokumentom o strategiji  za 
poboljšanje sudjelovanja i podizanja svijesti o obrazovanju 
odraslih, obilježava u mnogim europskim zemljama. 

Uz program Baletnog i plesnog studija čije su planirane 
aktivnosti obrazložene u točki 5.1. ovoga Programa, djeci uzrasta 
viših razreda osnovne škole i srednjoškolcima namijenjena je dramska 
radionica u kojoj se uči o scenskom pokretu i govoru, dramskim 
improvizacijama i postavljanju na scenu kazališnog teksta, a kasnije 
se radi na pripremi i izvođenju predstave na hrvatskom i /ili 
engleskom jeziku te ovisno o uspješnosti i interesu polaznika osniva 
se Dramski studio. 

U suradnji s pazinskom Udrugom umirovljenika provodit će se, 
ovisno o interesu ciljane grupe, programi namijenjeni građanima 
treće životne dobi, kao što su tečajevi informatike, tečajevi 
stranih jezika gdje je tempo usvajanja gradiva prilagođen dobi, 
zabavne psihološke radionice s različitim temama kao njegovanje 
samopouzdanja, obiteljski odnosi, kako prežaliti gubitak bliskih 
osoba i druge teme za koje postoji interes.  
 
10.Kinoprikazivačka djelatnost  

Nakon uspješne prijave Učilišta na natječaj Ministarstva 
kulture RH za digitalizaciju nezavisnih kinodvorana, u Spomen domu 
je 10. listopada ove godine otvoreno novu pazinsko Kino, jedno od 
ukupno 28 novih digitaliziranih kina u Hrvatskoj. 

U prvih mjesec dana rada Kina u velikoj dvorani Spomen doma 
prikazano je 19 filmova u 21 projekciji koje je ukupno posjetilo 
preko četiri tisuće gledatelja. 

To pokazuje da je pazinska filmska publika podržala i dobro 
prihvatila otvorenje Kina, pa su i prvi financijski rezultati te 
djelatnosti pozitivni, no u planiranju konačnog financijskog 
rezultata ove djelatnosti potrebno je uzeti u obzir i velike 
troškove koji je prate (naknade distributerima u iznosu od 40-50%, 
promidžbene, poštanske, administrativne, a posebice režijske 
troškove) te troškove  ZAMP-a koji će uslijediti nakon pripreme 
novih ugovora s kinoprikazivačima. 

Do kraja ove, a također i tijekom čitave iduće godine pratit će 
se aktualna filmska produkcija i nastojati zadržati pažnja i interes 
publike za filmske programe, a posebna pozornost će i dalje biti 
usmjerena na ponudu filmskih naslova za djecu svih uzrasta te na 
suradnju sa školama i vrtićima koja se već od početka rada Kina vrlo 
uspješno ostvaruje. 

Sukladno potpisanim ugovorima s Ministarstvom i HAVC-om vodit 
će se računa o raznolikosti programa i zastupljenosti hrvatske i 
europske kinematografije uopće iako su kod publike i dalje 
najpopularniji američki filmski hitovi što se također mora uvažavati 
kao i činjenica da su te projekcije i financijski isplativije. 

 Uz redovne filmske projekcije u planu su i drugi programski 
sadržaji vezani za filmsku umjetnost: radionice, predavanja, susreti 
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s filmskim radnicima, tematske filmske projekcije, ciklusi 
dokumentarnih filmova, filmske retrospektive itd.  

Dodatne mogućnosti za projekciju filmskih sadržaja otvaraju se 
postavljanjem dodatne informatičke opreme što je već realizirano, a 
koja omogućava korištenje filmskih zapisa i sa drugih formata. 

No, osim toga, neophodno je planirati i što prije osigurati 
tehničke uvjete za 3D projekcije koje su već dostignuti standard 
mnogih kina u Hrvatskoj, pa i u našim susjednim istarskim gradovima. 

Uz sve navedeno te novu odgovarajuću audio tehniku koja bi 
trebala biti kupljena i postavljena do kraja ove godine, Pazin će 
imati jedno od najvećih i najljepših suvremeno opremljenih 
kinodvorana ne samo u Istri nego i u Hrvatskoj, stoga je toj 
djelatnosti potrebno osigurati što bolje uvjete za kvalitetan 
nastavak rada i daljnji razvoj. 
 

IV. OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA 
Program rada Osnovne glazbene škole temelji se na Zakonu o 

osnovnom školstvu i na propisanom Nastavnom planu obveznom za sve 
glazbene škole te je u skladu s tim u propisanom obliku i u 
određenim rokovima dostavljen nadležnim institucijama.  

Planom i programom rada Pučkog otvorenog učilišta u dijelu koji 
se odnosi na Osnovnu glazbenu školu iskazani su samo najvažniji 
elementi koji se odnose na redovnu i javnu djelatnost Škole. U 
školsku godinu 2013./2014. učenici su upisani prema razredima i 
odjeljenjima kako je iskazano u tablici 1. 

 
Tablica 1 

Razred Broj učenika Broj razrednih 
    Odjela 

I. 18 2 
II. 23 2 
III. 10 1 
IV. 10 1 
V. 13 1 
VI. 14 2 
UKUPNO 88 9 

 
Škola ima sljedeće instrumentalne odjele: 
- glasovir 
- violina 
- harmonika 
- puhački odjel (blok flauta i klarinet) 
- gitara. 
 
Broj učenika prema nastavnim predmetima po razrednim odjelima 
iskazan je u tablici 2. 
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Tablica 2. 
Nastavni 
predmet 

I. II. III. IV. V. VI. Prod. 
škol. 

UKUPNO 

Solfeggio 18 23 10 10 13 14 - 88 

 - - - - - - - - 
Harmonika 3 7 4 5 3 4 - 26 
Glasovir 7 10 3 3 4 6 - 33 
Klarinet - 2 1 1 2 2 - 8 
Gitara 7 2 2 1 3 1 - 16 
Blok flauta - - - - - - - - 
Violina 1 2 - - 1 1 - 5 

 
Uz individualnu nastavu u navedenim odjelima, održavaju se i sati 
skupnog muziciranja te u Školi djeluju: 
- harmonikaški orkestar 
- puhački orkestar 
- pjevački zbor 
- glasovir četveroručno 
- komorni sastavi (dueti, tria, kvarteti). 
 
Osim redovne nastave prema obveznom nastavnom programu te redovnih 
internih produkcija koje će se održavati jedanput mjesečno, učenici 
Škole sudjelovat će u pojedinim programima koje organizira Pučko 
otvoreno učilište i na važnijim događanjima i manifestacijama grada 
Pazina i Istarske županije, prema rasporedu kako slijedi: 
 
Rujan: Produkcija za učenike I.a i I.b razreda. 
Listopad: Sudjelovanje u kulturnom programu povodom Dana  učitelja. 
Studeni: Sudjelovanje u kulturnom programu POU-a. Nastupi učenika 
Glazbene škole za učenike razredne nastave   područnih škola.          
Prosinac: Božićni koncert. 
Siječanj: Produkcije po odjelima.                      
Veljača: Koncert pod maskama; interna produkcija učenika I. razreda. 
Ožujak: Interna produkcija učenika II. i III. razreda.  
Nastup školskog zbora na 14. susretu pjevačkih zborova djece i 
mladeži » Mali kanat«. Sudjelovanje na Danima harmonike u Poreču. 
Travanj: Interna produkcija učenika IV. i V. razreda.  
Suradnja škola: Susret glazbenih škola Rovinj i Pazin. Susret 
glazbenih škola Pazin i -  Privatne glazbene škole “ Bonar” iz Donje 
Stubice. Međunarodni susret harmonikaša u Puli. 
Svibanj: Interna produkcija učenika VI. razreda. Nastup učenika 
Glazbene škole za učenike razredne nastave Osnovne škole Vladimira 
Nazora Pazin. Zajednički koncert učenika harmonike  OGŠ Pazin i 
Rovinj. Natjecanje harmonikaša u Daruvaru. Smotra harmonikaša u 
Labinu. 
Lipanj: Završni koncert.  
 
Dodatni rad planira se s učenicima koji će sudjelovati na 
natjecanjima, koji pokazuju veliki interes za određeni instrument i 
s učenicima koji su zainteresirani za upis u srednju glazbenu školu.  
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V. ULAGANJA I NABAVA OPREME 
1. Spomen dom 

 
1.1 Popravak krova Spomen doma 

Popravak krova Spomen doma je već duže vrijeme prioritet koji 
više ne trpi odlaganje jer se stanje neprestano pogoršava iako je 
Učilište u više navrata i radom svojih zaposlenika i stručnim 
popravcima pokušalo riješiti taj problem.  

Dio krova iznad kino kabine je već u dva navrata saniran, međutim 
problem očito nije moguće rješavati parcijalno već je neophodno 
izvršiti cjeloviti popravak krova, odnosno naći kvalitetnije i 
dugotrajnije rješenje.  

Učilište se u više navrata prijavljivalo na natječaje 
Ministarstva i Istarske županije kako bi se osigurala financijska 
sredstva za to, međutim bez uspjeha iako su tada oštećenja krova 
bila znatno manja, pa ni troškovi popravka nisu bili tako veliki. 

Ove godine je Učilište dogovorilo s tvrtkom Učka konzalting iz 
Pazina detaljan pregled krova koji je već izvršen te se očekuje 
pisani izvještaj o postojećem stanju i upute za trenutno potrebne 
radove i buduće održavanje krova. 

Sukladno tome tražit će se i mogući izvori financiranja za taj 
projekt. 

 
1.2. Opremanje kinodvorane sustavom za 3D projekcije 
 Prateći razvoj i već dostignute tehničke standarde u kino 
djelatnosti neophodno je u narednom razdoblju planirati nabavu i 
postavljanje 3D sustava čime bi opremanje kinodvorane bilo u 
potpunosti zaokruženo.  

Prema zatraženoj ponudi vrijednost tog projekta iznosi oko 
110.000,00 kn bez PDV-a što u Financijskom planu za iduću godinu 
nije iskazano jer još nisu utvrđeni mogući izvori financiranja. 

Stoga se u ovom programu naznačuje samo kao smjernica daljnjeg 
razvoja kinoprikazivačke djelatnosti o kojoj treba promišljati i 
tražiti mogućnosti za realizaciju. 
 
1.3. Sustav za dodatnu pohranu filmova 
 Postojeći sustav za pohranu filmova ima nedovoljan kapacitet, 
pa bi bilo poželjno nabaviti dodatni sustav koji bi omogućio 
pohranjivanje većeg broja filmova. Time bi se stvorila arhiva 
filmova koji se nakon određenog vremena mogu ponovno prikazati bez 
dodatnog troška njihova ponovnog naručivanja. 
 Procijenjeni trošak je oko 13.000,00 kn bez PDV-a koji će 
Učilište financirati iz ostvarenih prihoda kinoprikazivačke 
djelatnosti. 
 
2. Osnovna glazbena škola 

S obzirom da se planovi za potpunu rekonstrukciju cijele zgrade 
Narodnog doma u kojoj se nalazi i Osnovna glazbena škola do sada 
nisu realizirali te da je potpisani ugovor s Istarskom županijom 
istekao, i dalje ostaje otvoren problem preuređenja prostora 
Glazbene škole koje je hitno potrebno.  

Vanjski, a posebno unutrašnji izgled Škole u jako je lošem 
stanju (neodgovarajući raspored prostorija, loša zvučna izolacija, 
dotrajala stolarija, nedovoljno prirodno osvjetljenje u pojedinim 
učionicama...), pa su uvjeti rada sve gori, a sitnim popravcima i 
sanacijama više nije moguće  održavati niti postojeću razinu.  
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Zbog opasnosti od mogućih nezgoda i ozljeda, ove je godine bilo 
nužno zamijeniti velika balkonska vrata na jednoj učionici, no to je 
potrebno hitno učiniti i sa drugim balkonskim vratima koja su 
također u vrlo lošem stanju kao i druge staklene površine. 

S obzirom da je novim Zakonom o umjetničkom obrazovanju 
propisano odvajanje plesnih i glazbenih škola iz sastava pučkih 
učilišta do 31. kolovoza 2014. godine, potrebno je odlučiti hoće li 
nakon izdvajanja, Škola imati status samostalne ustanove ili će se 
pripojiti redovnoj osnovnoj školi te sukladno tome definirati i u 
kojim će prostorima i pod kojim uvjetima Škola nastaviti svoj rad.  
 Slijedom toga, planirat će se i eventualna buduća namjena 
prostora u kojima sada djeluje Glazbena škola, a s tim u skladu i 
mogućnosti i uvjeti njihove rekonstrukcije.  
 

VI. KADROVI 
Ovisno o odlukama koje će osnivač - Grad Pazin donijeti vezano 

za izdvajanje Osnovne glazbene škole i mogućeg preseljenja Učilišta 
u druge prostore, planirat će se eventualno zapošljavanje jednog 
kućnog majstora umjesto radnika koji je najavio odlazak u mirovinu 
ili umjesto tog radnog mjesta novo radno mjesto s odgovarajućim 
uvjetima za vođenje kompletne kinoprikazivačke djelatnosti što bi 
osim kinooperaterskih poslova uključivalo i administrativne, 
organizacijske, tehničke i druge poslove vezane za to, a koje su za 
sada, osim poslova kinooperatera, kompletno u djelokrugu rada radnog 
mjesta ravnatelja.  

S obzirom da zbog vrlo zahtjevnih preuzetih ugovornih obveza s 
Ministarstvom i HAVC-om, kinoprikazivačka djelatnost zahtijeva puno 
radno vrijeme, sadašnje rješenje ne može dugoročno biti 
prihvatljivo.  

VII. STRUČNO USAVRŠAVANJE 
Stručno osposobljavanje i usavršavanje zaposlenika važna je 

obveza kojoj će se i dalje posvećivati posebna pažnja. U skladu s 
poslovima i djelatnostima koje obavljaju, zaposlenici će se 
upućivati na seminare, savjetovanja, tečajeve i ostale oblike 
stručnog usavršavanja te sudjelovati u radu strukovnih društava.
 Učitelji Glazbene škole provodit će stručno usavršavanje 
tijekom školskih praznika, a prema katalogu stručnih skupova 
Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske. 

Iznimno, učitelji će se upućivati na stručno usavršavanje i u 
drugim terminima tijekom godine, ovisno o prilikama i vodeći računa 
o normalnom odvijanju nastave. 
 
 

v.d. ravnateljice 
Sonja Matijašić, prof. 

 
 


