
                                           ZAPISNIK  

s godišnje Skupštine Udruge Kulturosfera, koja je održana 1. ožujka 

2016. godine u prostorijama DV Lojtrica, Velika Mlaka, Školska 20. 

 

Službeni dio Skupštine započeo je u 18,30 sati. 

Utvrđeno je kako joj prisustvuje 51 član, te da postoji kvorum i 

zadovoljeni su svi uvjeti za nastavak rada i odlučivanje na Skupštini. 

Milivoj Pašiček, predsjednik udruge, pozdravio je nazočne te naveo teme 

o kojima će se govoriti i predložio dnevni red: 

1. Izvješće o aktivnostima udruge u 2015. godini i planovi za 2016. 

godinu 

2. Financijsko izvješće za 2015. godinu 

3. Izvješće Nadzornog odbora 

4. Pitanja i odgovori 

Dnevni je red jednoglasno prihvaćen. 

Ad 1. U izvješću je predsjednik Pašiček govorio o o uspješnom radu i 

mnogobrojnim aktivnostima udruge u prošlom razdoblju 2015. godine. 

Posebno se osvrnuo na rad kazališta za djecu Srećica, jedinstvenog u 

zemlji, u kojem sav prinos daju isključivo odgojiteljice dječjih vrtića iz 

Velike Gorice, točnije DV Lojtrica iz Velike Mlake. 

Kazalište je startalo s velikim ambicijama pod vodstvom Gordane Ivas, te 

postavilo visoke vrijednosne kriterije. Tako je predstava Izgubljena 

vjeverica izvedena u svim vrtićima Velike Gorice, a s predstavom Sve 

srećice Neznanka Raščupanka nakon Velike Gorice gostovalo se i u 

vrtićima Jastrebarskog. 

Udruga je organizirala i nekoliko radionica na temu kako prezentirati 

kulturu i kulturnu baštinu kroz medije. Posebno za Radio Kaj, Radio 

Raguzu iz Dubrovnika, Televiziju Z1… 

Kako bi se namaknula sredstva za rad udruga je sudjelovala i na nekim 

natječajima i javnim pozivima sa svojim projektima, kao što su Teatro 

eko, prizorište za malene – trilogija od tri predstave: Sve srećice 

Neznanka Raščupanka, Jedna ruža traži muža i Snježni grad. 



Osmišljen je i projekt Dječica kajkaju kojem je glavni cilj da djeci s 

područja Zagrebačke županije, i šire s područja kajkavštine, pomognemo 

da ne zaborave svoje korijene i autohtoni govor kraja u kojem su rođeni.  

Udruga je s velikim uspjehom organizirala i niz glazbeno-scenskih 

radionica za obuku djece, koje su završile odgojiteljice dječjih vrtića iz 

Velike Gorice. 

S velikim uspjehom u 2016. godini, za Valentinovo je eksperimentalno 

krenuo i veliki projekt udruge – portal totalinfo.hr. 

U planu je da se nastavlja s njegovim razvojem kako bi dosegao čitanost 

drugih sličnih portala i mogao se nositi s konkurencijom. 

U 2016. godini nastavit će se i jačanje drugih aktivnosti, a posebno 

okupljanje oko značajnog projekta kazališta Srećica, koje ima u planu i 

nove predstave, ali i nove aktivnosti. 

Ad 2. Uz stručnu pomoć gosp. Jadranke Kusić, vlasnice tvrtke ROIS, koja 

za udrugu obavlja računovodstvene i knjigovodstvene poslove, 

predsjednik Pašiček je govorio o vrlo dobrom financijskom poslovanju. 

Udruga je kao i prijašnjih godina uredno poslovala, nema niti dubioza, a 

niti dugova, već ima zdrava sredstva na računu. Prihod u 2015. godini 

iznosio je 82.295 kuna. 

Napomena: Prilaže se i prilog struke - Odluka o utvrđivanju Izvještaja o 

prihodima i rashodima za 2015. godinu. 

Ad 3. U ime Nadzornog odbora Maja Piškorić je izvijestila kako na rad 

udruge nije bilo primjedbi niti članova, a niti nekog izvan, te kako su se 

aktivnosti djelovanja odvijale u skladu sa Statutom i pozitivnim zakonima 

i propisima Hrvatske. Nije bilo nepravilnosti. 

Ad 4. Nije bilo pitanja. 

Skupština Udruge Kulturosfera završila je u 20,10 sati. 

 

U Velikoj Mlaki, 1. ožujka 2016. 

Zapisničar:                                                           Predsjednik: 

Gordana Ivas                                                        Milivoj Pašiček 

 



 

 


