
1 
 

Sažetak osnovnih informacija  
 
 
SLUŽBENA WEB STRANICA I CREATIVE COMMONS LICENCA 
Pristup sadržajima službene web stranice Gackog pučkog otvorenog učilišta Otočac 
Sadržajima objavljenim na službenoj web stranici Gackog pučkog otvorenog učilišta Otočac 
moguće je pristupiti putem web adrese http://www.gpou-otocac.hr ili putem Facebook 
stranice Gackog pučkog otvorenog učilišta Otočac https://www.facebook.com/gpouo (GPOU 
Otočac) 
 
Način dijeljenja sadržaja sa službene web stranice Gackog pučkog otvorenog učilišta 
Otočac 
Sadržaji objavljeni na službenoj stranici Gackog pučkog otvorenog učilišta Otočac 
(www.gpou-otocac.hr) ustupljeni su pod Creative Commons licencom Imenovanje - Dijeli 
pod istim uvjetima 3.0 Hrvatska te ih je moguće slobodno kopirati, prenositi i uređivati uz 
obavezno jasno istaknuto ime izvora sadržaja, a ako je to navedeno i njegova autora. 
Kopiran, prenesen i uređen sadržaj korisnik sam nema pravo zaštititi autorskim pravom ili 
distribuirati uz stjecanje materijalne koristi. 

 
 
PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA  
Pristup informacijama 
Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15) Gacko pučko 
otvoreno učilište Otočac kao tijelo javne vlasti svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim 
osobama osigurava pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, a u 
skladu s Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova 
dostave informacije (NN 12/14).  
 
Zahtjev za pristup informacijama i Zahtjev za ponovnu uporabu informacija 
Zahtjev za pristup informacijama i Zahtjev za ponovnu uporabu informacija kao i sve ostale 
detalje o pravu na pristup informacijama - zakone, propise, podatke o naknadama i 
službeniku za informiranje te godišnja Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup 
informacijama - možete pronaći na službenoj web stranici Gackog pučkog otvorenog učilišta 
Otočac http://www.gpou-otocac.hr u glavnom izborniku na vrhu stranice pod PRISTUP 
INFORMACIJAMA, na istoj stranici u pomoćnom (desnom) izborniku pod PRISTUP 
INFORMACIJAMA, na poveznici http://www.gpou-otocac.hr/pristup-informacijama/ ili pak 
na službenoj stranici Povjerenika za informiranje http://www.pristupinfo.hr  
 
Načini podnošenja Zahtjeva za pristup informacijama i Zahtjeva za ponovnu uporabu 
informacija 
Svaka domaća i strana fizička i pravna osoba Zahtjev za pristup informacijama i Zahtjev za 
ponovnu uporabu informacija može podnijeti: 

1. pisanim putem na poštansku adresu: 
Gacko pučko otvoreno učilište Otočac, Trg Dražena Bobinca 2, 53220 Otočac, Hrvatska 
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2. putem elektroničke pošte na sljedeće adrese: 
gacko-pou@gs.t-com.hr ili gacko.pucko.otvoreno.uciliste@gmail.com   
3. telefonom na sljedeće brojeve: 
+385 (0)53 771 143 ili +385 (0)98 939 8278 ili +385 (0)99 817 0738 
4. telefaksom na sljedeći broj: 
+385 (0)53 771 143  
5. usmenim putem: 
osobno na zapisnik u službenim prostorijama Gackog pučkog otvorenog učilišta Otočac 
svakim radnim danom od 7 do 15 sati  

 
Naknada za pristup informacijama  
Gacko pučko otvoreno učilište Otočac sukladno članku 19. stavku 2. Zakona o pravu na 
pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15) zadržava pravo traženja od korisnika naknade 
stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije, a u skladu s visinama 
naknada propisanima u Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih 
troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14). 
 
Drugi oblici pristupa informacijama  
Gacko pučko otvoreno učilište Otočac omogućava pristup informacijama na sljedeći način: 

1. putem službene web stranice www.gpou-otocac.hr 
- informacije o ustroju, povijesti, poslanju i djelatnostima Gackog pučkog 

otvorenog učilišta Otočac 
- informacije o pravnim i drugim aktima Gackog pučkog otvorenog učilišta 

Otočac, programima, strategijama, izvješćima o radu, financijskim 
izvješćima i drugim informacijama koje je tijelo javne vlasti obvezno 
objavljivati sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama 

- najave svih događanja u organizaciji Gackog pučkog otvorenog učilišta 
Otočac ili onih koji se odvijaju u prostorima Gackog pučkog otvorenog 
učilišta Otočac 

- obavijesti o proteklim događanjiam 
2. održavanjem tiskovnih konferencija i davanjem priopćenja za javnost 
3. redovnim obavještavanjem lokalnih i regionalnih medija relevantnih za prostor 

djelovanja Gackog pučkog otvorenog učilišta Otočac 
4. putem službene Facebook stranice dostupne na poveznici 

https://www.facebook.com/gpouo 
5. plakatiranjem na području Grada Otočca i Ličko-senjske županije 
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KORISNE INFORMACIJE O DJELATNOSTIMA I AKTIVNOSTIMA 
GACKOG PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA OTOČAC TE NAČINU 
UKLJUČIVANJA KORISNIKA  
Svi korisnici zainteresirani za sudjelovanje u niže navedenim aktivnostima Gackog pučkog 
otvorenog učilišta mogu se javiti osobno u prostorijama Gackog pučkog otvorenog učilišta 
Otočac svakim radnim danom od 7 do 15 sati, na brojeve telefona/mobitela +385 (0)53 771 
143 ili +385 (0)98 939 8278 ili +385 (0)99 817 0738, na email gacko-pou@gs.t-com ili 
gacko.pucko.otvoreno.uciliste@gmail, putem Facebook stranice (GPOU Otočac) ili putem 
kontakt obrasca na službenoj web stranici Gackog pučkog otvorenog učilišta Otočac.  
 

1. Muzej Gacke 
 otvoren za posjetitelje svakim radnim danom (ponedjeljkom, utorkom, 

srijedom i petkom od 8 do 15 sati, četvrtkom od 15 do 19 sati), vikendom za 
grupe isključivo uz prethodnu najavu 7 dana prije planiranog posjeta 

 grupu čini minimalno 15 i maksimalno 55 posjetitelja 
 cijene ulaznica: odrasli - 10 kn; učenici, studenti, umirovljenici, osobe s 

invaliditetom - 5 kn; članovi ICOM-a, HMD-a i sličnih udruženja - besplatan 
ulaz; stručno vodstvo na hrvatskom i engleskom jeziku besplatno je za sve 
posjetitelje, pojedinačne ili u grupi 

 za stručna vodstva grupa i grupne posjete potrebna je prethodna najava 
 Muzej Gacke ima knjižnicu koja je otvorena za javnost 
 aktivnosti Muzeja Gacke u koje se korisnici mogu uključiti obuhvaćaju: 
- izložbene aktivnosti u sklopu ciklusa „Lokalni umjetnici u Muzeju“ u sklopu 

kojih se lokalni amaterski ili profesionalni vizualni umjetnici mogu javiti i 
sukladno uvjetima i dogovoru izložiti svoje radove 

- Likovna kolonija LIKOM GACKE koja okuplja ograničen broj amaterskih i 
profesionalnih umjetnika s područja Hrvatske u sklopu koje se lokalni 
amaterski ili profesionalni vizualni umjetnici mogu javiti i sukladno uvjetima i 
dogovoru sudjelovati 

- nabava muzejskih predmeta s područja Otočca i Gacke i to etnografskih, 
povijesnih, kulturno-povijesnih i likovnih u sklopu koje korisnici mogu Muzeju 
Gacke ponuditi predmete koji imaju baštinsku vrijednost i koje žele trajno 
pohraniti sukladno uvjetima i dogovoru 

- prikupljanje građe i dokumentaciji o povijesti industrije grada Otočca 
- ostale informacije o aktivnostima Muzeja Gacke dostupne su na službenoj 

web stranici Gackog pučkog otvorenog učilišta Otočac 
 

2. Izložbe i ostali muzejski programi 
- ulaz na sve izložbe kako na dan otvorenja tako i tijekom čitavog perioda 

trajanja izložbe te na ostale muzejske programe je besplatan 
- sve informacije o izložbama i ostalim muzejskim programima dostupne su i na 

službenoj web stranici Gackog pučkog otvorenog učilišta Otočac 
 

3. Filmovi 
- projekcije filmova u kinu Gackog pučkog otvorenog učilišta Otočac najčešće su 

na programu petkom i/ili nedjeljom, uz mogućnost izmjene rasporeda 



4 
 

- ulaznice za svaki film moguće je kupiti sat vremena prije početka projekcije na 
blagajni na katu zgrade; ulaznice se ne prodaju u pretprodaji niti ih se može 
rezervirati 

- sve informacije o filmovima dostupne su i na službenoj web stranici Gackog 
pučkog otvorenog učilišta Otočac 

 
4. Osnovna glazbena škola s odjelima klavir i tambura 

 aktivnosti Osnovne glazbene škole u koje se korisnici mogu uključiti: 
- pohađanje osnovne glazbene škole prema programu za klavir i/ili tamburu 

- prijave za upis u prvi razred glazbene škole vrše se tijekom rujna svakim 
radnim danom od 7 do 15 sati: osobno u prostorijama Gackog pučkog 
otvorenog učilišta Otočac, telefonski na broj (053) 771 143 ili mailom na 
gacko-pou@gs.t-com.hr; minimalna dob za upis učenika u glazbenu školu 
je 8 odnosno 9 godina, tj. uvjet za upis zadovoljavaju učenici koji su završili 
minimalno 2. razred redovnog osnovnoškolskog obrazovanja 

- prilikom prijave roditelji/skrbnici bit će obaviješteni o mjesečnoj cijeni 
pohađanja glazbene škole, sadržaju nastavnog programa, trajanju, broju 
sati i rasporedu te dobiti i ugovor o korištenju usluga glazbene škole 

- na sam dan upisa u prvi razred roditelji/skrbnici dužni su doći s djetetom u 
Gacko pučko otvoreno učilište Otočac i donijeti presliku djetetova rodnog 
lista i domovnice; ako na spomenutim dokumentima nije vidljiv OIB 
potrebno je donijeti i presliku dokumenta ili isprave na kojoj je OIB jasno 
naznačen; posljednji dokument, upisnicu, moguće je popuniti na dan upisa 
u prostorijama Gackog pučkog otvorenog učilišta Otočac ili je prethodno 
preuzeti s web stranice Gackog pučkog otvorenog učilišta Otočac i 
popunjenu donijeti na upis 

- učenici koji ne upisuju prvi razred, tj. učenici koji nastavljaju glazbenu 
školu, ne moraju ponovno prolaziti postupak upisa 

- na kraju svake školske godine učenicima se dodjeljuje svjedodžba Osnovne 
glazbene škole Vjenceslava Novaka iz Senja koja pri Gackom pučkom 
otvorenom učilištu Otočac provodi ovaj program obrazovanja 

 
5. Radionice, seminari i edukacije 

- sudjelovanje na seminarima i edukacijama otvoreno je za korisnike u skladu s 
uvjetima sudjelovanja koji su objavljeni uz svaki seminar i edukaciju 

- sve informacije o seminarima i edukacijama dostupne su i na službenoj web 
stranici Gackog pučkog otvorenog učilišta Otočac 

 
6. Radionice namijenjene djeci 

- sudjelovanje na radionicama za djecu otvoreno je za korisnike u skladu s 
uvjetima sudjelovanja koji su objavljeni uz svaku radionicu za djecu 

- sudjelovanje u radionicama za djecu najčešće je besplatno  
- sve informacije o radionicama za djecu dostupne su i na službenoj web 

stranici Gackog pučkog otvorenog učilišta Otočac 
 

7. Folklorno društvo Otočac 
 aktivnosti Folklornog društva Otočac u koje se korisnici mogu uključiti: 
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- Folklorno društvo Otočac tijekom čitave godine prima nove članove 
zainteresirane za njegovanje tradicijske glazbe, plesa, pjevanja i običaja u 
skladu s uvjetima sudjelovanja s kojima će biti upoznati nakon inicijalnog 
sastanka s voditeljicom  

- probe Folklornog društva Otočac održavaju se dva puta tjedno 
- ostale informacije o Folklornom društvu Otočac dostupne su i na službenoj 

web stranici Gackog pučkog otvorenog učilišta Otočac 
 
8. Kulturno-umjetnički programi i događanja 

- kulturno-umjetnički programi i događanja otvoreni su za javnost 
- informacije o pojedinim programima i događanjima te mogućnostima i načinu 

sudjelovanja razlikuju se za svaki program/događanje i dostupne su na 
službenoj web stranici Gackog pučkog otvorenog učilišta Otočac 

 
9. Amaterko kazalište Arupium 

 aktivnosti Amaterskog kazališta Arupium u koje se korisnici mogu uključiti: 
- Amaterko kazalište Arupium tijekom čitave godine prima nove članove 

zainteresirane za izvedbene umjetnosti u skladu s uvjetima sudjelovanja s 
kojima će biti upoznati nakon inicijalnog sastanka s voditeljicom  

- probe Amaterskog kazališta Arupium održavaju se dva puta tjedno 
- ostale informacije o Amaterskom kazalištu Arupium dostupne su i na 

službenoj web stranici Gackog pučkog otvorenog učilišta Otočac 
 

10. Predstave 
- ulaznice za svaki predstavu moguće je kupiti sat vremena prije početka na 

blagajni na katu zgrade; ulaznice za većinu predstava prodaju se i u 
pretprodaji i to u tjednu izvođenja predstave; 

- sve informacije o predstavama dostupne su i na službenoj web stranici 
Gackog pučkog otvorenog učilišta Otočac 

 


