
 
Klasa:602-07/22-01/01 
Ur.Broj: 2197-14/01-22/233 
U Zaboku 24.08.2022. 

 
 

Na temelju članka 17. Statuta Pučkog otvorenog učilišta Zabok sazivam 
7. sjednicu Upravnog vijeća -osmog saziva Pučkog otvorenog učilišta Zabok 

  
 

 
U PONEDJELJAK,  29.08.2022. U 13.00 SATI. 

  
  
 

Sjednica će se održati u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta Zabok, Zabok, Prilaz Franje Tuđmana 
15, ured  ravnatelja (prizemlje desno – upravna zgrada Regeneracije). 
  
              

Za sjednicu predlažem slijedeći 
  

  
DNEVNI RED: 

  
1. Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice UV, 
2. Donošenje Prijedloga za imenovanje ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Zabok 
3. Usvajanje Cjenika Pou Zabok 
4. Razno. 

 
 
 

 
 
 

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA 
Mr.crim. Josip Horvatin 

 
 
 

Dostaviti: 

1. Mr.crim. Josip Horvatin, Ulica Matije Gupca 74b 

2. Tin Šemovčan, Ulica Matije Gupca 79 

3. Štefica Kuhada, ovdje 

4. Tihomir Vrančić, ovdje 

5. Pismohrana 

 

 

 

 

 



Zapisnik sa 6.sjednice Upravnog vijeća-8 saziva POU Zabok, 

održana 27.06. 2022. u 9,00 sati 

 

Prisutni : Mr.crim. Josip Horvatin, Tin Šemovčan, Kuhada Štefica i Tihomir Vrančić. 

Jednoglasno usvojen dnevni red. 

Ad1. Usvajanje zapisnika sa 5. sjednice UV POU Zabok. 

Zapisnik je jednoglasno usvojen. 

Ad2. Donošenje Prijedloga za imenovanje ravnatelja POU Zabok. 

Mr. crim.  Josip Horvatin obavijestio je da su bila dva prijedloga za natječaj za ravnatelja/ica  i to  
Jasna Kropf i Tihomir Vrančić. Budući da se gospođa Jasna Kropf nije pojavila na intervju 
21.06.2022. u 9,00 sati, ostao je samo prijedlog gospodina Vrančića sa kojim je obavljen intervju. 
 
Glasovanjem  jednog člana za , a dva člana suzdržano , a nitko protiv, poništen je Prijedlog za 
imenovanje  ravnatelja/ice ,a s time i Natječaj za ravnatelja/ica, te se raspisuje novi natječaj. 
Zaključujemo ovu točku. 
 
Ad3. Kuhada Štefica je rekla da se nada da kad bude izabran novi ravnatelj/ica a ako to ne bude 
sadašnji ravnatelj, već netko drugi da se gospodin Vrančić Tihomir vraća na svoje staro radno 
mjesto  
Stručnog suradnika u obrazovnim djelatnostima, takva je bila praksa do sada. Svi su se složili sa 
tim. 
 
Sjednica završila u 9,20 sati. 
 
 
Zapisničar:                                                                                                             Predsjednik UV: 
Kuhada Štefica                                                                                                 Mr.crim. Josip Horvatin 
 
 
KLASA:602-07/22-01/01 
URBROJ: 2197-14/01-22/223 
U Zaboku 27.06.2022.  

 



Na temelju članka 29. stavka 5. Statuta Pučkog otvorenog učilišta Zabok (KLASA:602-07/22-01/01 

URBROJ:2197-14/01-22/174) Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta Zabok na svojoj 7. sjednici 

održanoj dana 29. kolovoza 2022. godine donosi 

 

 

 

PRIJEDLOG 

za imenovanje ravnatelja 

Pučkog otvorenog učilišta Zabok 

 

 Predlaže se Gradskom vijeću Grada Zaboka da se za ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Zabok 

imenuje ______________________________________________________ 11. rujna 2022. godine za četverogodišnje 

razdoblje 2022. – 2026. 

 

Obrazloženje 

 

 Prema odredbi članka 38. stavka 2. Zakona o ustanovama, ravnatelja javne ustanove imenuje 

predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. 

 

 Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta Zabok je u skladu sa Statutom Pučkog otvorenog 

učilišta Zabok raspisalo Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice, koji je objavljen 29. lipnja 

2022. godine u Narodnim novinama i mrežnim stranicama Pučkog otvorenog učilišta Zabok. 

 

 Na natječaj su u roku pristigle dvije prijave: Tihomira Vrančića i Jasne Kropf. 

 

 Na temelju teksta javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama i mrežnim stranicama 

Pučkog otvorenog učilišta Zabok definirano je da će se s kandidatima koji će ispunjavati uvjete iz 

natječaja provesti testiranje putem intervjua. Mjesto i vrijeme održavanja intervjua je objavljeno 7. 

srpnja 2022. godine na mrežnim stranicama Pučkog otvorenog učilišta Zabok a datum provođenja 

intervjua s kandidatima je bio određen za 14. srpnja 2022. godine.  

  

Upravno vijeće utvrđuje da su na intervjuu bili pristutni Tihomir Vrančić i Jasna Kropf. 

 

Također je konstatirano kako su oba kandidata uz potpisanu prijavu na natječaj priložili svu 

potrebnu dokumentaciju: 

-  životopis 

- prijedlog plana rada Pučkog otvorenog učilišta Zabok za mandatno razdoblje 

- preslik osobne iskaznice 



-  preslik dokaza o stečenoj spremi (diplome ili potvrde) 

- preslik dokaza o najmanje pet godina radnog iskustva u struci (ugovora o radu ili potvrde 
poslodavca ili sl.) 

- preslik ispisa elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili 
potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji 

- preslik uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak ne starije od tri mjeseca od zadnjeg dana roka 
prijave na natječaj. 

 

 Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta Zabok donosi prijedlog za imenovanje 

__________________________________________________________________ za ravnatelja/ice Pučkog otvorenog učilišta 

Zabok sa datumom 11. rujna 2022. godine kao u izreci, a koji se upućuje Gradskom vijeću Grada Zaboka. 

 U prilogu Prijedloga za imenovanje ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Zabok dostavljamo 

zapisnik sa intervjua sa kandidatima od 14. srpnja 2022. godine 

 

 

 

Predsjednik 

Upravnog vijeća 

Mr. crim. Josip Horvatin 

  

  

Klasa:602-07/22-01/01 

Ur.Broj: 2197-14/01-22/235 

U Zaboku 29.08.2022. 

 

 

 

 



 

Zapisnik sa intervjua sa kandidatima koji su se javili na natječaj za ravnatelja/icu , 

održanog 14.07.2022. s početkom u 9,00 sati 

 

 

 

 

Prisutni: Mr. crim. Josip Horvatin, Tin Šemovčan i Kuhada Štefica 

Mr.crim Josip Horvatin je rekao da smo utvrdili da su na natječaj pristigle dvije ponude i to: 
Gospodina Tihomira Vrančića, Matije Gupca 86, Zabok i  gospođe Jasne Kropf, A. Kovačića 5, 
Zabok. 
Obje prijave su predane u zakonskom roku. Oba kandidata imaju svu potrebnu dokumentaciju 
sukladno uvjetima natječaja. 
 
Na razgovor pozivamo gospođu Jasnu Kropf, te ju molimo da nam kaže o sebi i programu rada. 
Gospođa Jasna Kropf izjavila je da je po struci pravnik i da je radila većinu poslova vezano uz 
financije, poreze i zakone. Radim kao savjetnik po pitanju poreza i financija, te sam  vanjski 
predavač u Efektusu gdje bih ostala i dalje raditi kao vanjski  predavač. Radila sam na puno 
radionica vezano uz pravo i financije, dolaskom korone propale su radionice jer se nisu mogle 
održavati. Radila sam na pred pristupnim fondovima,te bih proširila taj dio na EU fondove i 
vidjela da li možemo dobiti kakva sredstva i time poboljšati rad Učilišta. Volim raditi taj posao i 
htjela bih raditi u Zaboku. Mislim da bi trebalo više ispitati tržište i vezati se sve više na 
informatiku i raditi na tome, danas trebamo biti informatički pismeni . Treba raditi na 
obrazovanju i kulturi. Treba zadržati sva tri fakulteta . Znam da su se u Zagrebu otvorila tri 
fakulteta i to za menadžment, informatiku i turizam, međutim dosta su skupi, pa mislim da 
bismo mogli privući više studenata tu na naše fakultete. Trebalo bi poboljšati rad škole stranih 
jezika, pogotovo njemački jezik. Vezano uz Galeriju trebalo bi raditi što više radionica i iskoristiti 
taj prostor, a vezano za Regenerator treba iskoristiti svaki prostor i dobiti sredstva iz EU,u gradu 
su rekli da će pomoći vezano za EU projekte. Učilište ima Galeriju i MMC i trebalo bi povezati i 
Regenerator na polju filmova i predstava, te izložbi i radionica. Moram reći da sam slušala 
sjednicu Gradskog vijeća i začudila sam se  svemu, jer ja cijenim čovjeka.  
 
Mr. crim. Josip Horvatin je rekao da je Gradsko vijeće uz ovu ustanovu, te zahvalio na izlaganju. 
 
Tin Šemovčan postavio je pitanje da li bi se trebalo izabrati Kulturno vijeće? 
Gospođa Jasna Kropf izjavila je da je Ustanova javna i treba dati priliku i privući što više građana 
i da je to sve njihovo, te da nema ništa protiv. 
 
Kuhada Štefica je pitala da li bi se mogla napraviti kakva suradnja sa Efektus i Učilištem?  Da li 
znate 
da trebate kao ravnatelj Učilišta i voditi Kulturnu manifestaciju „Dani K. Đalskog“? 
Radim tamo sedam godina kao vanjski predavač ,razgovarala bih, to nije problem, ali mislim da 
je preskupo za nas. Nisam znala da trebam voditi Manifestaciju, hvala vam na obavijesti. 
 



Mr.crim. Josip Horvatin pitao je:  Kako vidite Regenerator u Učilištu i kako povezati prostor u 
maloj i velikoj Galeriji? Kako vidite u budućnosti viziju o prostoru Učilišta, da više ne budu 
podstanari, jer me to jako boli kao građanina grada Zaboka da Učilište nema svoj prostor? 
 
Jasna Kropf je odgovorila da ima za viziju za Učilište  i da želi da pomogne da  Zabok bude 
društveno prihvatljiv ljudima. Treba više pokrenuti radionice za umirovljenike da ih se 
informatički opismeni . 
Treba amatere umjetnike , da izlažu u maloj galeriji a renomirane u velikoj, to nije problem 
budući da mi je suprug umjetnik i da organiziram za njega izložbe. Treba približiti Učilište i 
Regenerator građanima , da shvate da je njima na usluzi i da ih koriste. Trebat će zaposliti još 
ljudi da bi se moglo sve to odraditi. Ako budem izabrana za ravnateljicu  nadam se podršci 
Upravnog vijeća  i grada, jer samo zajedno možemo voditi Ustanovu. Na stranici Učilišta sam 
vidjela da rade na tri adrese. Rješenje vezano za prostor je moguće jedino kroz povlačenje 
sredstava za ruralni razvoj iz EU i grada Zaboka. 
U 9,40 sati završen je intervju sa gospođom Jasnom Kropf. 
 
 
Mr.crim. Josip Horvatin na razgovor poziva gospodina Tihomira Vrančića. 
 
S obzirom da smo pogledali pristiglu dokumentaciju i utvrdili da je program isti kao i za 1. 
natječaj imam pitanje: S obzirom na izgradnju Regeneratora koja je tvoja vizija vezana za Učilište 
? Kako u budućnosti vidiš viziju prostora za Učilište, da više ne budete podstanari? 
 
Tihomir Vrančić je rekao da  Pučko otvoreno učilište Zabok nije bilo uključeno u program 
izgradnje Regeneratora. Čuo je  da će se osnovati nova Ustanova ili da će se pripojiti Učilištu, ali 
ne zna da li je to istina. Ne znam zašto nismo izabrani za taj projekt jer da smo uključeni u taj 
projekt mogli bi biti u Učilištu i raditi zajedno. Ako ima više ljudi lakše je raditi. Drago mi je da će 
Udruge mladih imati svoj prostor. Treba točno znati kako će se  financirati Regenerator i tko će 
sve raditi na tom dijelu, s time da će i taj dio morati biti na tržištu. Ne znam koliki će biti troškovi 
dok se točno ne izračunaju, jer ako će biti u sastavu Učilišta da opet ne bi morali pokrivati 
troškove iz sredstava obrazovanja i imati  minuse koje pokrivamo godinama. 
Bili smo izabrani u EU projekt „50+“ na kojem smo jako dobro surađivali. Vodimo „Manifestaciju 
Dani K.Đalskog“ gdje također radimo sa mladima i sa književnicima. 
Pitanje prostora je jako važno, za sada plaćamo najam Regeneraciji po 8,21 E po metru 
kvadratnom. Imamo korektan odnos koji treba i dalje održavati. Da bismo mogli kupiti prostor ili 
ga izgraditi čekamo projekt iz EU sa kojim bismo mogli financirati taj dio, naravno i grad Zabok 
će trebati pomoći oko kredita , jer mi sami ne možemo dići tako veliki kredit. Budući da će to biti 
dugoročni kredit, moramo znati kako ćemo ga otplaćivati ako se slučajno prekine suradnja sa 
fakultetima mi nećemo moći plaćati. 
Način na koji sam pristupio ovom poslu je da se sve radi po zakonu i kontinuitetu rada Učilišta 
do 10.09. 2022 . do kad sam ravnatelj  i kad je imenovanje novog ravnatelja. Tri su načina 
upravljanja i to  autoritativni, demokratski i Leisse – faire. Ja sam odabrao ovaj posljednji koji je 
možda najteži ali daje najbolje rezultate jer omogućava autonomiju radnika u kojoj postižu 
najbolje rezultate a istodobno su odgovorni za svoj djelokrug rada. 
Radimo sa visoko obrazovnim ustanovama koje nam diktiraju rad, zatim sa gradom Zabokom , 
koji financira rad Galerije i MMC, te sa Ministarstvom koje financira natječaje na koje smo se 
javili vezano za izložbe i koncerte. Trebalo bi osnovati Savjet Galerije za još bolji rad Galerije. 
Oprema u MMC je stara 10 godina te će trebati uložiti u novu opremu, očekujemo pomoć od 
Grada i Ministarstva. 



Pokrenuti su pregovori sa Prometnim fakultetom iz Rijeke o pokretanju studija u Zaboku, uz 
studije Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu iz Opatije, Fakulteta organizacije i 
informatike iz Varaždina, te Učiteljski fakultet iz Osijeka, gdje upisujemo svake godine nove 
studente, upisi počinju u srpnju i dobro surađujemo sa istima. Imamo dobru suradnju sa 
Zavodom za zapošljavanje i javljamo se na njihove natječaje, također ćemo se javljati na EU 
projekte.  
Moram napomenuti da na tržištu imamo nelojalnu konkurenciju, no unatoč tome uspjeli smo i u 
vrijeme pandemije poslovati pozitivno čemu se nadam i dalje.  
 
Razgovor je završio u 9,55 sati. 
 
Upravno vijeće će biti 29.08.2022. u 9,00 sati. 
 
 
 

Zapisničar:                                                                                          Predsjednik Upravnog vijeća: 
Kuhada Štefica                                                                                   Mr.crim. Josip Horvatin 

 
 
 
 

Klasa:602-07/22-01/01 

Ur.Broj: 2197-14/01-22/234 

U Zaboku 24.08.2022. 

 


