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Gradonačelnik je 15. svibnja 2017. godine donio sljedeći  
 

z a k l j u č a k 
 
 1. Prihvaća se Informacija o 9. Festivalu dječjih klapa, koje će se održati u Zadru 19. 
svibnja 2017. godine te sudjelovanju učenica Osnovne škole "Fran Franković"- članica Dječje 
klape Dominus na istome 
 2. Grad Rijeka sufinancirat će troškove prijevoza članica Dječje klape Dominus i njihove 
mentorice s ukupnom iznosu do 2.000,00 kn.  
 3. Sredstva za sufinanciranje troškova prijevoza u iznosu do 2.000,00 kn osigurana su u 
Proračunu Grada Rijeke za 2017. godinu u okviru  Razdjela 004 - Odjela gradske uprave za odgoj i 
školstvo, Glave 00404, Programa: Program  standarda iznad državnog standarda – šire javne 
potrebe, Aktivnosti: Ostale aktivnosti, na poziciji PR02187 - Usluge telefona, pošte i prijevoza. 
 4. Sredstva će se isplatiti Osnovnoj školi "Fran Franković" nakon potpisivanja ugovora, a 
prema nalogu pročelnice Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo. 
 

GRADONAČELNIK 

   
                                                                              
 

mr.sc. Vojko OBERSNEL 
 
#potpis# 

 
Dostaviti:  
1. Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo, 
n/r Sande Sušanj i Marine Peranić-Ševeljević 
2. Odjel gradske uprave za financije, 2X 
3. Ured za financijsko upravljanje i kontrole Grada Rijeke, n/r Nade Gunjača 
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   Pročelnica 
         Sanda Sušanj 
 
 
 
      #potpis# 
 
 
 
 
 
 

Pripremila: 
Marina Peranić-Ševeljević 
 



 
Osnovna škola "Fran Franković" obratila se Odjelu gradske uprave za odgoj i školstvo kojim traži 
sufinanciranje prijevoza osam učenica članica Dječje klape Dominus do Zadra zbog prisustvovanja 
na 9. festivalu dječjih klapa koji će se održati 19. svibnja 2017. godine u spomenutom gradu. 
Naime, Dječja klapa Dominus koju vodi učiteljica glazbene kulture Anita Stupac Butorac, pozvana 
je na Dječji festival klapa kao jedini predstavnik Primorsko-goranske županije. Prošle godine Klapa 
Dominus osvojila je 2. mjesto u kategoriji do 14 godina. Takav rezultat, u srcu Dalmacije, pred 
komisijom sastavljenom od eminentnih klapskih stručnjaka i vokalnih solista velik je uspjeh. 
Također,  Klapa Dominus, već niz godina, jedini je predstavnik Primorsko-goranske županije na 
tom natjecanju. 
 
Učenici Osnovne škole "Fran Franković" godinama ostvaruju izvrsne rezultate u području glazbe 
kao solisti, pjevači u školskoj dječjoj klapi i kao pjevači u malom ili velikom pjevačkom zboru. Tako 
je ove godine pjevački zbora ostvario 1. mjesto na Županijskom natjecanju pjevačkih zborova u 
HKD-u i poziv državnog povjerenstva za sudjelovanje na Državnom natjecanju pjevačkih zborova u 
Varaždinu. Prošle se godine na istom natjecanju zbor se s Državnog natjecanja vratio sa Zlatnom 
plaketom i 2. mjestom u kategoriji malih zborova.  
 
Festival dječijih klapa osnovala je 2009. godine Gradska knjižnica Zadar u suradnji sa svojim 
počasnim kumom, maestrom Ljubom Stipišićem Delmatom (1938.-2011.), a njegov je cilj druženje 
mladih klapskih pjevača na baštinskim zasadama, priprema mladih „pivaoca“ za buduće pjevače u 
odraslim klapama, kao i njihovo ohrabrivanje u istraživanju tradicijske glazbe Dalmacije. Prvi razlog 
ove glazbene manifestacije je očuvanje i prenošenje tradicije iskonskog klapskog pjevanja. Drugi 
razlog je veliki interes klapa, čija je posljedica i stanovito vrednovanje između dobrog, boljeg i 
najboljeg. Napredak dječjih klapa od prve Smotre do danas više je nego vidljiv i u kvalitativnom i u 
kvantitativnom smislu. Trenutno ih u Hrvatskoj djeluje više od 30. 
 
S obzirom da Festival dječjih klapa u Zadru nije u sustavu natjecanja Agencije za odgoj i 
obrazovanje troškovi putovanja nisu osigurani.  Troškovi ovogodišnjeg prisustvovanja Dječje klape 
Dominus na festivalu procjenjuju se u iznosu od oko 5.100,00 kn, od čega samo trošak prijevoza 
mini autobusom iznosi 3.400,00 kn. Put do Zadra je neplanirani trošak za Školu, a i za roditelje. 
Stoga je Osnovna škola "Fran Franković" uputila zamolbu za pomoć vezano uz sufinanciranje 
prijevoza osam učenica tj. Dječje klape Dominus do Zadra. 
 
Predlažemo da se dio troškova nastalih zbog prijevoza učenica i mentorice na 9. Festival dječjih 
klapa, koje će se održati u Zadru 19. svibnja 2017. godine sufinancira u ukupnom iznosu do 
2.000,00 kn. Sredstva će se uplatiti na žiro-račun Osnovne škole "Fran Franković" nakon 
potpisivanja ugovora. 
 
 

 
Slijedom navedenog, predlažemo Gradonačelniku Grada RIjeke sljedeći 

 
Z A K L J U Č A K 

 
 
1. Prihvaća se informacija o 9. Festivalu dječjih klapa, koje će se održati u Zadru 19. svibnja 

2017. godine te sudjelovanju učenica Osnovne škole "Fran Franković" članica Dječje klape 
Dominus na istome 
 

2. Grad Rijeka sufinancirat će troškove prijevoza članica Dječje klape Dominus i njihove 
mentorice s ukupnom iznosu do 2.000,00 kn.  

 
3. Sredstva za sufinanciranje troškova prijevoza u iznosu do 2.000,00 kn osigurana su u 

Proračunu Grada Rijeke za 2017. godinu u okviru  Razdjela 004 - Odjela gradske uprave za 
odgoj i školstvo, Glave 00404, Programa: Program  standarda iznad državnog standarda – šire 
javne potrebe, Aktivnosti: Ostale aktivnosti, na poziciji PR02187 - Usluge telefona, pošte i 
prijevoza. 

 



4. Sredstva će se isplatiti Osnovnoj školi "Fran Franković" nakon potpisivanja ugovora, a po 
nalogu pročelnice Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo. 
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