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Zabok, 08. srpnja 2016.

ZAPISNIK
SA SKUPŠTINE
ZAJEDNICE AMATERSKIH KULTURNO-UMJETNIČKIH UDRUGA
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
održane 30. ožujka 2016. u Zaboku,
na adresi ZIVT-ov trg 10, u dvorani Galerije Grada Zaboka.

Kao uvodnu riječ, Predsjednik Zajednice pozdravlja sve prisutne, upoznaje ih s činjenicom da je
do današnjeg datuma članarinu uplatila 31 udruga-članica te podsjeća da, prema članku 23.
Statuta ZAKUU KZŽ, pravo glasa na Skupštini imaju predstavnici udruga koje su platile članarinu.
Predsjednik ujedno obavještava prisutne da je na Skupštini prisutno 15 predstavnika udrugačlanica, da se gđa. Božena Posilović (predstavnica KUD-a "Stubica") ispričala i najavila da će
zakasniti te da je na Skupštini nazočan i novi predsjednik KUD-a "Sloga", čija udruga još nije
uspjela podmiriti članarinu za 2016. godinu.
Sukladno članku 31. Statuta Zajednice amaterskih kulturno-umjetničkih udruga Krapinskozagorske županije, Skupština počinje sa radom ako je nazočna natpolovična većina zastupnika
članica Zajednice, a odluke donosi većinom glasova prisutnih Zastupnika s pravom glasa.
Sukladno članku 32. Statuta Zajednice amaterskih kulturno-umjetničkih udruga Krapinskozagorske županije, ukoliko Skupštini nije nazočna natpolovična većina Zastupnika članica
Zajednice, početak rada Skupštine odgađa se za 15 minuta, nakon čega Skupština počinje sa
radom i odlučuje pravovaljano neovisno o broju nazočnih Zastupnika članica Zajednice.
S obzirom na okolnosti, Predsjednik odgađa početak rada Skupštine za 15 minuta.
Skupština je započela s radom u 18:20.
Predsjednik konstatira da je na Skupštini prisutno 14 zastupnika sa pravom glasa.
Predsjednik Zajednice predlaže sljedeći dnevni red:
Dnevni red:
1. Usvajanje Zapisnika 3. sjednice Skupštine ZAKUU KZŽ
2. lzvješća o:
 lzvršenom Programu rada za 2015. godinu
 Financijskom izvješću za 2015. godinu
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3.
4.

5.
6.

 lzvješće Nadzornog odbora o izvršenom uvidu u poslovanje
lnformacije o novim članicama ZAKUU KZŽ
Uvjeti poslovanja temeljem primjene novih propisa:
 Odnos članica i ZAKUU KZŽ
 Ugovorni odnos o financiranju aktivnosti KZŽ i ZAKUU KZŽ
 lnformacija o Javnom pozivu
Osvrt na aktivnosti u 2016. do održavanja Skupštine i aktivnosti do listopada 2016.
Pitanja i prijedlozi

Predsjednik predlaže i dopunu dnevnog reda točkom tijekom koje bi se održala dodjela
priznanja pojedincima koji su bili naročito angažirani prilikom organizacije i održavanja
županijskih smotri. To bi bila točka 6., a trenutačna točka 6 (Pitanja i prijedlozi) tako bi postala
točka 7.
Skupština, sa 14 glasova Za, jednoglasno prihvaća predloženi dnevni red i njegove dopune.

Točka 1.
Predsjednik Zajednice podsjeća nazočne da im je zapisnik sa prethodne Skupštine poslan emailom te napominje da je, zbog tehničkih razloga, u zapisnik tek naknadno unesen zaključak
donesen javnom aklamacijom, a kojim se Predsjednika ZAKUU KZŽ obvezuje da do sljedeće
Skupštine pripremi prijedlog Odluke o plaćanju članarine Hrvatskom saboru kulture. Tekst
dopune glasi:
Tijekom rasprave predloženo je da se iznađe način na koji bi ZAKUU KZŽ ubuduće podmirivala
svoju članarinu prema Hrvatskom saboru kulture, ali na način da ne bude u nepovoljnijem
položaju nego ostale članice HSK koje su s njom na istoj "razini". Javnom aklamacijom
prihvaćeno je da Predsjednik ZAKUU KZŽ do sljedeće Skupštine pripremi prijedlog Odluke o
plaćanju članarine Hrvatskom saboru kulture.
Predsjednik otvara raspravu vezanu uz zapisnik i njegovu dopunu.
Budući da se nitko nije javio za riječ, Predsjednik daje na prihvaćanje dopunjeni Zapisnik sa
Skupštine ZAKUU KZŽ održane 15.12.2016.
Zapisnik je prihvaćen jednoglasno, sa 14 glasova Za.

Točka 2.
Predsjednik Zajednice osvrće se na činjenicu da je ZAKUU KZŽ bila jedna od prvih udruga tog
tipa u Republici Hrvatskoj te da Krapinsko-zagorska županija, prema broju registriranih udruga s
područja kulture, zauzima drugo mjesto u državi (odmah iza Grada Zagreba).
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Predsjednik izvještava nazočne:
 da je Upravni odbor ZAKUU KZŽ od travnja 2015. održao 4 sjednice
 da su udruge-članice zadržale visoku razinu kvalitete svog rada
 da je od travnja 2015. održano 8 županijskih smotri i jedan susret zborova
 da su se naše udruge-članice visoko plasirale i na Susretima u organizaciji Hrvatskog
sabora kulture
 da je djelatnost ZAKUU KZŽ ustrojena putem kolegija, što je pridonijelo povećanju
efikasnosti i kvalitete rada
 da su datumi održavanja županijskih smotri u 2016. godini određeni na vrijeme, već
potkraj 2015. godine; nažalost, Hrvatski sabor kulture nije bio kooperativan i nije
prihvatio sve predložene datume održavanja županijskih smotri u KZŽ
Predsjednik otvara raspravu vezanu uz svoje izvješće.
Jelena Škalec predlaže da ZAKUU KZŽ organizira manifestaciju na kojoj bi nastupile isključivo
udruge koje su proglašene najuspješnijima na županijskim smotrama.
Predsjednik napominje da je ta mogućnost već razmotrena na sjednicama UO ZAKUU KZŽ, kao i
tijekom nekoliko sastanaka na kojima su sudjelovali predstavnici ZAKUU KZŽ i Krapinskozagorske županije.
Ivan Habjanec podržava taj prijedlog, ali napominje da je puno vremena i resursa tijekom
proteklih godinu dana utrošeno na reorganizaciju ZAKUU KZŽ i usklađivanje njenog poslovanja
sa aktualnim zakonima i propisima. Stoga je realno za očekivati da bi organizacija takve
manifestacije mogla ući tek u Plan rada za 2017. godinu.
Josip Hendija podržava taj prijedlog i predlaže da se takva manifestacija osmisli kao projekt
kojeg bi financirala izravno Krapinsko-zagorska županija.
Predsjednik se osvrće na to da su se županijske smotre počele smisleno i planirano promovirati
putem medija (novine, radio postaje, Internet portali,…), što do sada nije bio slučaj.
Senka Jurina predlaže da se – zbog efikasnijeg rada Skupštine – prijeđe na prihvaćanje izvješća
iz 2. točke Dnevnog reda, a da se za teme koje nisu izravno vezane uz izvješća rasprava otvori pri
kraju sjednice Skupštine, sukladno Dnevnom redu.
Predsjednik daje na prihvaćanje Izvješće o izvršenom Programu rada za 2015. godinu.
Izvješće je prihvaćeno jednoglasno, sa 14 glasova Za.
Predsjednik napominje da je Financijsko izvješće za 2015. godinu dostavljeno udrugamačlanicama uz poziv za ovu Skupštinu, te čita njegov sažetak. Posebno se osvrće na činjenicu da
je UO ZAKUU KZŽ bio vrlo štedljiv i da su se, između ostalog, njegovi članovi u 2015. odrekli
nadoknada za svoje sudjelovanje u njegovom radu. Tako ušteđena sredstva iskorištena su
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uglavnom za sanaciju određenih naslijeđenih dugova, a jedna od mjera "štednje" bila je i
kontrola broja sudionika na županijskim smotrama jer upravo taj broj služi kao osnova za
izračun iznosa koji ZAKUU KZŽ uplaćuje udrugama-domaćinima županijskih smotri. Zahvaljujući
pažljivijem raspolaganju sa financijskim sredstvima, ZAKUU KZŽ je u 2016. već uspjela odraditi
neke programe, usprkos činjenici da joj Krapinsko-zagorska županija još nije doznačila nikakva
sredstva namijenjena za ovu godinu.
Predsjednik otvara raspravu vezanu uz Financijsko izvješće za 2015. godinu.
Budući da se nitko nije javio za riječ, Predsjednik daje na prihvaćanje Financijsko izvješće za
2015. godinu.
Izvješće je prihvaćeno jednoglasno, sa 14 glasova Za.
Predsjednik podsjeća prisutne da je Zapisnik Nadzornog odbora sa kontrole financijske
dokumentacije i financijskog poslovanja za 2015. godinu dostavljen udrugama-članicama uz
poziv za ovu Skupštinu, obavještava nazočne da gđa. Slavica Vidaček, predsjednica Nadzornog
odbora, nije u mogućnosti prisustvovati ovoj Skupštini te spomenuti Zapisnik daje na
prihvaćanje.
Zapisnik je prihvaćen jednoglasno, sa 14 glasova Za.

Točka 3.
Predsjednik Zajednice izvještava prisutne da su u članstvo ZAKUU KZŽ primljeni Humoristično
društvo Zvonec i Ogranak Matice hrvatske u Mariji Bistrici.

Točka 4.
Predsjednik upoznaje nazočne s tim da je Krapinsko-zagorska županija 09.02.2016. uputila Javni
poziv za predlaganje projekata za program javnih potreba u kulturi Krapinsko zagorske županije
za 2016. godinu, ali i da "Udruge kulturnog amaterizma kao članice Zajednice KUD-ova KZŽ na
ovaj javni poziv ne prijavljuju svoje projekte. Iste će moći prijaviti na javni poziv koji će provoditi
ZAKUD – KZŽ sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i
ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge ("Narodne
novine", broj 26/15.)". Nastavno na to, već je potpisan ugovor temeljem kojeg će ZAKUU KZŽ od
Krapinsko-zagorske županije u 2016. godini izravno dobiti 130.000,00 kuna i temeljem kojeg
ZAKUU KZŽ mora ispoštovati stroge uvjete pod kojima ta sredstva može raspodijeliti svojim
članicama. Konkretno, ZAKUU KZŽ mora donijeti Odluku o ukupnom broju programa i vrijednosti
financiranja te raspisati Javni poziv za dodjelu sredstava za organizaciju jednodnevne i
dvodnevne manifestacije od općeg značaja u programima javnih potreba u kulturnom
amaterizmu KZŽ.
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Radu Skupštine priključuje se gđa. Snježana Husinec, predsjednica Ogranka Matice hrvatske u
Mariji Bistrici. Na Skupštini je sada prisutno 15 zastupnika sa pravom glasa.

Predsjednik pojašnjava – članak po članak – sadržaj:
 Odluke o ukupnom broju programa i vrijednosti financiranja
 Javnog poziva za dodjelu sredstava za organizaciju jednodnevne i dvodnevne
manifestacije od općeg značaja u programima javnih potreba u kulturnom amaterizmu
KZŽ
 Odluke o tijelima provođenja Javnog poziva za dodjelu sredstava za organizaciju
jednodnevne i dvodnevne manifestacije od općeg značaja u programima javnih potreba
u kulturnom amaterizmu KZŽ
 Odluke o pristupanju objave Javnog poziva
Usto, Predsjednik nazočne obavještava da je Javni poziv za dodjelu sredstava za organizaciju
jednodnevne i dvodnevne manifestacije od općeg značaja u programima javnih potreba u
kulturnom amaterizmu KZŽ već objavljen na web-stranici ZAKUU KZŽ.
Senka Jurina napominje da Zbor "Gjalski" grada Zaboka, od kojeg se očekuje da bude domaćin
22. smotre pjevačkih zborova KZŽ, nema Statut usklađen sa aktualnim Zakonom o udrugama te
se postavlja pitanje može li se ta udruga javiti na Javni poziv za dodjelu sredstava za
organizaciju jednodnevne i dvodnevne manifestacije od općeg značaja u programima javnih
potreba u kulturnom amaterizmu KZŽ, te – ako to učini – smije li joj ZAKUU KZŽ isplatiti traženi
iznos.
Predsjednik Zajednice odgovara da je Kolegij za vokalnu glazbu pri ZAKUU KZŽ odredio samo
datum i mjesto održavanja 22. smotre pjevačkih zborova KZŽ te da domaćin, u ovom trenutku,
još nije poznat. Hoće li to biti Zbor "Gjalski" grada Zaboka ili netko drugi, još nije određeno, no
o tome bi svakako trebalo porazgovarati sa g. Armandom Slavičekom, koji je jedan od voditelja
Kolegija za vokalnu glazbu pri ZAKUU KZŽ.
Senka Jurina moli da se provjeri trenutačni pravni status Zbora "Gjalski" grada Zaboka, kao i
njegov status unutar članstva u ZAKUU KZŽ.
Leonard Fulir se javlja za riječ – slaže se s tim da Krapinsko-zagorska županija dio odgovornosti
za raspodjelu sredstava amaterskim kulturno-umjetničkim udrugama "prebaci" na ZAKUU KZŽ,
no smatra da bi, u tom slučaju, bilo korektno da se malo poveća i iznos koji Zajednica dobiva od
KZŽ. Ujedno, izražava nezadovoljstvo načinom na koji se – kako na županijskoj, tako i na
lokalnim razinama – raspodjeljuju sredstva, pri čemu sportske udruge dobivaju više novca nego
udruge koje se bave kulturnim djelatnostima. S druge strane, izražava zadovoljstvo načinom na
koji ZAKUU KZŽ sada djeluje, naročito po pitanju poštivanja zakonskih odredbi i propisa.
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Bruno Kovačić pita tko će i po kojim kriterijima odlučiti o raspodjeli sredstava temeljem Javnog
poziva za dodjelu sredstava za organizaciju jednodnevne i dvodnevne manifestacije od općeg
značaja u programima javnih potreba u kulturnom amaterizmu KZŽ.
Predsjednik se poziva na tekst Odluke o tijelima provođenja Javnog poziva za dodjelu sredstava
za organizaciju jednodnevne i dvodnevne manifestacije od općeg značaja u programima javnih
potreba u kulturnom amaterizmu KZŽ i najavljuje da će o raspodjeli sredstava odlučiti Upravni
odbor ZAKUU KZŽ.
Bruno Kovačić primjećuje da bi to moglo dovesti do sukoba interesa, ukoliko članovi UO ZAKUU
KZŽ smiju dodjeljivati sredstva udrugama čiji su članovi. Predsjednik Zajednice se slaže s tom
konstatacijom, no kaže kako se u slučaju da UO odlučuje o dodjeli sredstava udruzi čiji je član
ujedno i član UO ZAKUU KZŽ, dotičnog člana može izuzeti iz odlučivanja.
Ivan Habjanec se uključuje u raspravu i napominje da se Javni poziv za dodjelu sredstava za
organizaciju jednodnevne i dvodnevne manifestacije od općeg značaja u programima javnih
potreba u kulturnom amaterizmu KZŽ ove godine odnosi samo na udruge koje će biti domaćini
županijskih smotri.

Amando Slaviček (dopredsjednik ZAKUU KZŽ, član UO ZAKUU KZŽ i jedan od voditelja Kolegija za
vokalnu glazbu) dolazi na Skupštinu. Budući da je na Skupštini već nazočna zastupnica iz njegove
udruge (Jelena Škalec), Armando Slaviček će aktivno sudjelovati u radu Skupštine, no neće moći
glasovati.

Predsjednik upoznaje Armanda Slavičeka sa prijedlogom da se prije održavanja 22. smotre
pjevačkih zborova KZŽ provjeri trenutačni pravni status Zbora "Gjalski" grada Zaboka, kao i
njegov status unutar članstva u ZAKUU KZŽ. Armando Slaviček najavljuje da će se o toj
problematici razgovarati na sljedećoj sjednici Kolegija za vokalnu glazbu.
Tajnik Zajednice se osvrće na primjer 22. smotre folklora KZŽ (održane u Humu na Sutli), gdje su
ulogu suorganizatora Smotre zajedno "odradili" KUD Rikarda Jorgovanića i KUD "Pregrada".
Predsjednik pita nazočne želi li se još netko javiti za riječ po pitanju uvjeta poslovanja ZAKUU
KZŽ temeljem primjene novih propisa. Budući da se nitko nije javio, Predsjednik prelazi na
sljedeću točku dnevnog reda.

Senka Jurina se ispričava i, zbog izvanredne situacije, privremeno izlazi iz dvorane.

Točka 5.
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Predsjednik podnosi sažeto izvješće o aktivnostima održanima u 2016., do održavanja ove
sjednice Skupštine:
 u Zaboku je 13.02.2016. održana 20. smotra dječjeg stvaralaštva KZŽ
 u Humu na Sutli je 12.03.2016. održana 22. smotra folklora KZŽ
Armando Slaviček ukratko izvještava nazočne da je 22. smotra folklora KZŽ održana na visokoj
razini – kako organizacijskoj, tako i programski kvalitativnoj. Ujedno poziva sve nazočne da,
ukoliko imaju bilo kakvih nedoumica, slobodno kontaktiraju Predsjednika, Tajnika ili voditelje
Kolegija koji djeluju pri ZAKUU KZŽ.
Nakon toga, Armando Slaviček dodjeljuje priznanja udrugama koje su proglašene
najuspješnijima na 22. smotra folklora KZŽ:
 Ansambl "Zabok", Zabok – sveukupno najbolja izvedba na Smotri
 KUD "Sloga", Veliko Trgovišće – najbolja izvedba folklorne građe koja nije iz Hrvatskog
zagorja
 KUD "Laz", Laz Bistrički – najbolja izvedba folklorne građe iz Hrvatskog zagorja

Točka 6.
Zbog posebnog angažmana tijekom organizacije i održavanja 22. smotre folklora KZŽ, ZAKUU
KZŽ dodjeljuje zahvalnice gđi. Senki Jurina (jednoj od voditeljica Kolegija za folklornu i
tamburašku djelatnost pri ZAKUU KZŽ) i g. Andriji Ivančanu (selektoru Smotre, koji već dulji niz
godina prati i stručno ocjenjuje smotre folklora u Krapinsko-zagorskoj županiji).
Budući da ni Senka Jurina ni Andrija Ivančan nisu nazočni, dogovoreno je da im se priznanja
uruče nekom drugom prilikom.
Predsjednik napominje da je, zbog bolesti g. Ivančana, selektor na ovogodišnjoj Smotri folklora
KZŽ bio g. Goran Knežević.

Točka 7.
Anita Tušek predlaže da ZAKUU KZŽ kontaktira sve sudionike nadolazeće 21. smotre dramskih
amatera KZŽ i da im postavi pitanje žele li da se najuspješnija udruga na Smotri proglasi odmah
(tj. na okruglom stolu) ili da selektor to učini putem svog pisanog izvješća. Ujedno, predlaže da
se jasno definira i način na koji se dodjeljuju nagrade za pojedince (npr. nagrada za najbolju
glavnu ulogu, nagrada za najbolju sporednu ulogu,…).
Ivan Habjanec izražava svoje zadovoljstvo činjenicom da se za sudjelovanje na 21. Smotri
dramskih amatera KZŽ prijavilo osam udruga. Međutim, izražava i svoju zabrinutost jer nije
siguran da će selektorica delegirana od Hrvatskog sabora kulture, nakon što odgleda cijeli
program (koji će trajati od 10:00 do 20:00), biti u mogućnosti u kratkom roku "srediti dojmove"
te donijeti korektnu odluku o najuspješnijim udrugama i pojedincima.
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ZAJEDNICA AMATERSKIH
KULTURNO-UMJETNIČKIH UDRUGA
KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPANIJE
49210 Zabok, p.p. 53
OIB: 97039369786
IBAN: HR50 2360 0001 1012 9634 2
GSM: 098 523 971
GSM: 095 802 60 11
e-mail: zakuukzz@gmail.com
e-mail: bori.roma@gmail.com

Tajnik Zajednice podsjeća nazočne da je ZAKUU KZŽ Kolegije ustrojila, između ostalog, i zbog
diskursa o takvim temama i "problematikama".
Leonard Fulir predlaže da na 22. smotri pjevačkih zborova KZŽ najuspješnija udruga bude
proglašena odmah po održavanju okruglog stola.
Predsjednik izražava svoje osobno slaganje sa stavom g. Fulira, navodeći da i on "rezultate voli
saznati na licu mjesta". Isto tako, prisutne podsjeća da su županijske smotre ove godine puno
bolje medijski popraćene nego što je to bio slučaj prethodnih godina te da mediji informacije o
najuspješnijim udrugama traže u roku od 24 sata od održavanja županijske smotre.
Tajnik spominje primjer folklorne djelatnosti, gdje je prihvaćena praksa da se najuspješnija
udruga na nekoj smotri folklora proglašava putem pisanog osvrta jer selektori, u pravilu,
snimaju sve izvedbe te ih dodatno analiziraju. Takav princip rada mu je dobro poznat jer je i sam
u nekoliko navrata bio član prosudbenih komisija na folklornim smotrama i/ili festivalima.
Predsjednik navodi da je temeljem ove rasprave donesen sljedeći zaključak:
Svi prijavljeni sudionici 21. smotre dramskih amatera KZŽ bit će kontaktirani i od njih će se
zatražiti da se očituju – žele li da se nagrade za najuspješnije udruge i pojedince uruče odmah na
Smotri ili žele da se najuspješnije udruge i pojedinci proglase putem osvrta selektorice. Na
Smotri će se postupiti onako kako odluči većina sudionika Smotre.
Nakon te opaske, Predsjednik Zajednice se zahvalio svim nazočnima na sudjelovanju i zaključio
rad Skupštine.
Skupština je završila sa radom u 20:20.

Zapisničar:

Goran Škrlec
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