
 
 
U Vodicama, 16. studenog 2020. 

 
 

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA  
PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA VODICE 

ZA 2021. GODINU  
  
  
IZVORI FINANCIRANJA 

proračun Grada Vodica                              1.395.500,00 

vlastiti prihodi                                             200.000,00 kn 

kamate po depozitu 100,00 

višak prihoda iz prethodnih godina               100.000,00 kn 

pomoći      11.000,00 kn 

Ukupno planirana sredstva 1.706.600,00 kn   

    
 
  Pučko otvoreno učilište Vodice sa samo dvoje zaposlenih; ravnateljem i tehničarem 
uspijeva ispuniti sve Statutom propisane djelatnosti .    
    Dok se obrazovne djelatnosti realiziraju kroz najam prostorija u zgradi Stare škole, sva 
kulturno-umjetnička događanja realiziraju se kroz redovne djelatnosti POU Vodice u 
Kulturnom centru ili na javnim gradskim prostorima i na arheološkom lokalitetu Velika 
Mrdakovica. Najvećim dijelom su te djelatnosti financirane upravo iz Gradskog proračuna jer 
ih je Grad Vodice prepoznao kao korisne i dobre programe za cijelu društvenu zajednicu.  
  Nedostatak kadra za provođenje određenih programa Pučko učilište rješava 
ugovorima s redovnim studentima i ugovorima o radu s vanjskim suradnicima. Budući da više 
nemamo svog računovodstveno-knjigovodstvenog djelatnika, planiramo više novca na toj 
stavci nego proteklih godina. 
 
 
 Plan programa u 2021. godini 
 
    Novim Statutom Pučkog otvorenog učilišta Vodice promijenjene su djelatnosti: 
- djelatnost javnog prikazivanja filmova,  
- organiziranje i promicanje svih oblika kulturno-umjetničkog stvaralaštva, 
-zaštita i očuvanje kulturne tradicije i baštine, 
-organiziranje i održavanje kazališnih, filmskih, plesnih i glazbenih priredbi i manifestacija, 
-poticanje i razvijanje kulturno-umjetničkog amaterizma, 
-održavanje radionica, predavanja, seminara, promocija, predstavljanja, 
-nakladnička djelatnost, 
-izložbena djelatnost, 
-prodaja suvenira i publikacija koja se odnose na kulturno-povijesnu baštinu Grada Vodica.. 
 



  

Zapravo, brisale su se one djelatnosti za koje POU Vodica nikada nije imalo kadra i 
nikada ih nije ni provodio, osim davanjem u najam prostora drugim subjektima koji su onda 
provodili te djelatnosti, što se radi i dalje. 
 
 I dalje ustrajno radimo na organizaciji i promoviranju svih oblika kulturno umjetničkog 
stvaralaštva. Stoga i dalje ulažemo u vlastitu produkciju i rad naše Dramske amaterske družine 
te suorganiziramo najveću nacionalnu smotru hrvatskih amaterskih kazališta. Na raspolaganju 
smo i pomoći svim gradskim udrugama kojima treba prostor i tehnička podrška za njihove 
manifestacije. 
Redovito održavamo kazališna gostovanja renomiranih profesionalnih kazališta - jedanput 
mjesečno tijekom cijele godine, izuzev srpnja i kolovoza. Vodičko kino redovito daje projekcije 
vikendima, te svakim danom tijekom ljetnih mjeseci – osim nedjelje. 
  
 U nedostatku adekvatnog muzejsko-galerijskog prostora POU Vodice organizira izložbe 
– arheološke i umjetničke, u  atriju Kulturnog centra ili na otvorenom. U narednoj godini 
planiramo još jednu arheološku izložbu o najnovijim otkrićima u zaleđu Vodica i nekoliko 
likovnih izložbi. 
 
 POU Vodice je i jedina ustanova koja sustavno potiče nova istraživanja, prezentaciju i 
očuvanje kulturno-povijesne baštine našeg kraja. Prošle smo godine organizirali veliki 
Znanstveni skup o vodičkoj povijesti od prapovijesti do Domovinskog rata, a sada slijedi 
tiskanje Zbornika radova s tog znanstvenog skupa u kojem će se po prvi puta na 700 stranica 
opširno i stručno govoriti o našoj povijesti i baštini. 
Naravno, tu su i Ljetne i Jesenske bakanalije kao živopisna kulturno-povijesna manifestacija 
kojom oživljavamo način života ovog prostora prije nešto više od 2000 godina. 
 

Kako bismo mogli raditi i obavljati svoje djelatnosti, neophodno je ulaganje u sistem 
grijanja i hlađenja na čiju neispravnosti upozoravamo već više od godine dana, a na žalost 
sistem iz 2003. godine je sada u takvom stanju – trule cijevi, neispravna klima komora, da ga 
više nije moguće krpati stalnim nadolijevanjem vode u sistem i paljenjem termobloka. Stoga 
molimo Grad Vodice kao našeg osnivača i vlasnika dvorane, da nađe načina da financira 
barem neophodne radove i nabavu uređaja koji će nam omogućiti da ne zatvaramo vrata 
jedine gradske dvorane u kojoj se, osim našeg programa, zbog pandemije COIVDOM 19 
održavaju svi sastanci i skupštine građana i udruga pa i sjednice Gradskog vijeća. 
 
 Nezahvalno je uopće planirati slijedeću godinu jer je sve neizvjesno i u ništa ne 
možemo biti sigurni. Dok je POU Vodice u 2019. imao 200.000,00 kn od prodanih ulaznica, 
ove godine to je smanjeno na 82.000,00 kn – značajno je smanjen broj projekcija filmova i 
kazališnih predstava. Nadajmo se da će se situacija uskoro normalizirati pa ćemo moći realnije 
planirati realizaciju naših planova i programa te pokazatelje naše uspješnosti. 
 
 
  

 Pučko otvoreno učilište 
Ravnateljica 

 
Gordana Birin, prof. 



 
 

 
 
PROGRAM RADA PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA VODICE ZA 2021. 
 
 
Pučko otvoreno učilište Vodice je osnovano 21. lipnja 2006. godine Odlukom Gradskog 

vijeća Grada Vodica („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj: 11/06) i upisano u 
sudski registar Trgovačkog suda u Šibeniku pod brojem Tt-06/440-5, MBS: 100007858, od 6. 
listopada 2006. godine.  Osnivač Pučkog učilišta je Grad Vodice. Prema novim izmjenama i 
dopunama Odluke o osnivanju, Pučko učilište obavlja slijedeće djelatnosti: 
- djelatnost javnog prikazivanja filmova,  
- organiziranje i promicanje svih oblika kulturno-umjetničkog stvaralaštva, 
-zaštita i očuvanje kulturne tradicije i baštine, 
-organiziranje i održavanje kazališnih, filmskih, plesnih i glazbenih priredbi i manifestacija, 
-poticanje i razvijanje kulturno-umjetničkog amaterizma, 
-održavanje radionica, predavanja, seminara, promocija, predstavljanja, 
-nakladnička djelatnost, 
-izložbena djelatnost, 
-prodaja suvenira i publikacija koja se odnose na kulturno-povijesnu baštinu Grada Vodica. 
 
 Pučko otvoreno učilište Vodice s dvoje zaposlenih; ravnateljem i tehničarem uspijeva 
ispuniti većinu Statutom propisanih djelatnosti.    
    Jedan dio vlastitih prihoda Pučko učilište ostvaruje davanjem u najam učionica u zgradi 
Stare škole i prostorija u Kulturnom centru te od prodaje ulaznica za svoje kulturno-umjetničke 
programe. Ipak, najvećim dijelom Pučko se učilište financira upravo iz Gradskog proračuna. 
 Nedostatak kadra za provođenje određenih programa Pučko učilište rješava ugovorima 
s redovnim studentima i ugovorima o radu s pomoćnim tehničarima u vrijeme održavanja 
zahtjevnijih programa te s voditeljem Dramske amaterske družine koja djeluje u sklopu Učilišta 
kao djelatnost kazališnog amaterizma. 
 
Plan programa u 2021. godini 

 
    Djelatnost javnog prikazivanja filmova – tijekom godine redoviti kino program petkom, 
subotom i nedjeljom te tijekom ljetnih mjeseci svakim danom, osim nedjelje. 

Nastavit će se provođenje obrazovnog programa medijske kulture. 
Prikazivat će se baštinski, dokumentarni, kratki i domaći filmovi, uz blockbustere te će 

biti uvedeni dodatni termini za prikazivanje filmova prema traženju udruga građana, škole i 
dječjeg vrtića. 
 
 Organiziranje i promicanje svih oblika kulturno-umjetničkog stvaralaštva te 
organiziranje i održavanje kazališnih, filmskih, plesnih i glazbenih priredbi i manifestacija, 
-poticanje i razvijanje kulturno-umjetničkog amaterizma - kazališna djelatnost, nastupi 
gradskih udruga i pojedinaca 
 – gostovanja profesionalnih kazališta jedanput mjesečno tijekom cijele godine, izuzev 
srpnja i kolovoza; 



 
 

 -dvije premijere u vlastitoj produkciji s Dramskom amaterskom družinom te njihova 
gostovanja diljem Lijepe Naše; 
 - suorganizacija Festivala hrvatskih kazališnih amatera s Hrvatskim saborom kulture, 
najveće nacionalne smotre najboljih amaterskih predstava - šest dana, dva uzastopna vikenda 
u Kulturnom centru; 
 - po potrebi i traženju gradskih udruga i građana organizacija koncerta, priredbi, 
predstavljanje knjiga….      
 Zaštita i očuvanje kulturne tradicije i baštine - redovne aktivnosti na daljnjem 
istraživanju na dvama značajnim arheološkim nalazištima u zaleđu Vodica -  kasno-neolitskom 
naselju Velištak i liburnsko-rimskom naselju na Velikoj Mrdakovici; 
-  organizacija Bakanalija u proljeće i jesen na Velikoj Mrdakovici; 
-organizacija predavanja o najnovijim otkrićima na vodičkim arheološkim lokalitetima 
-predavanje povodom 30 godina od Rujanskog rata 
- organizacija kulturno-povijene izložbe u suradnji s Muzejom grada Šibenika . 
 
 Nakladnička djelatnost - tiskanje zbornika radova sa Znanstveno-stručnog skupa 
VODICE KROZ POVIJEST 
 
 Izložbeno-galerijska djelatnost - u nedostatku adekvatnog prostora, ova se djelatnost 
obavlja u  atriju Kulturnog centra ili na otvorenom. U planu je izložba povodom Dana grada i 
povodom Rujanskog rata. 
  
Za provedbu svih programa odgovorna je ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta. 
 



OČEKIVANI CILJEVI RADA POU VODICE 

 

Cilj: Popularizacija kazališne umjetnosti 

POKAZATELJ REZULTATA DEFINICIJA JEDINICA POLAZNA 
VRIJEDNOST 

IZVOR PODATAKA CILJANA 
VRIJEDNOST 

2021. 

CILJANA 
VRIJEDNOST 

2022. 

CILJANA 
VRIJEDNOST 

2023. 

Povećanje broja članova Dramska amaterska družina Broj članova 15 POU Vodice 20 22 25 

Povećanje broja polaznika Organizacija stručnih 
scenskih radionica 

Broj polaznika 15 POU Vodice 20 22 25 

Povećanje broja gledatelja Organizacija nacionalnog 
Festivala kazališnih amatera 

Broj gledatelja 100 POU Vodice 150 170 180 

Povećanje broja gledatelja Gostovanja profesionalnih 
kazališta 

Broj gledatelja 73 POU Vodice 85 100 120 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

 

Cilj: Popularizacija filmske umjetnosti 

POKAZATELJ REZULTATA DEFINICIJA JEDINICA POLAZNA 
VRIJEDNOST 

IZVOR PODATAKA CILJANA 
VRIJEDNOST 

2021. 

CILJANA 
VRIJEDNOST 

2022. 

CILJANA 
VRIJEDNOST 

2023. 

Povećanje broja gledatelja Održavanje redovitog kino 
programa 

Broj gledatelja 5100 POU Vodice 5200 5250 5300 

Povećanje broja 
organiziranih posjeta kinu 

Program SEDMI KONTINENT Broj 
organiziranih 

posjeta 

2 POU Vodice 3 4 4 



 

 

Cilj: Očuvanje i valorizacija kulturno povijesne baštine 

POKAZATELJ REZULTATA DEFINICIJA JEDINICA POLAZNA 
VRIJEDNOST 

IZVOR PODATAKA CILJANA 
VRIJEDNOST 

2021. 

CILJANA 
VRIJEDNOST 

2022. 

CILJANA 
VRIJEDNOST 

2023. 

Povećanje broja posjetitelja Program Bakanalija kojim se 
popularizira arheološko 
nalazište Velika Mrdakovica i 
podiže svijest građana o 
povijesnoj i kulturnoj baštini 
te potrebi daljnjeg 
istraživanja i valorizacije 
lokaliteta 

Broj 
posjetitelja 

200 POU Vodice 300 300 300 
 

Povećanje umjetničkih, 
muzejsko-galerijskih sadržaja 

Uređenje srednje zgrade 
Stare škole u muzejsko-
galerijski prostor 

Broj programa 4 POU Vodice 4 7 11 

 

 

U Vodicama, 16. studenog 2020. 

 

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VODICE  

Ravnateljica  

Gordana Birin, prof. 


