
      Z A P I S N I K 
 

s 02. sjednice Upravnoga vijeća Pučkog otvorenog učilišta Slatina održane u utorak  18. siječnja 2022. 

godine s početkom u 14:00 sati u prostorijama ravnateljstva Pučkog otvorenog učilišta Slatina 

 

 

PRISUTNI ČLANOVI UPRAVNOGA VIJEĆA:  

 

1. Dario Vrbaslija - predsjednik  

2. Ana Šnjarić – član 

3. Šoltić Saša – član 

4. Izabela Jelačić– član 

 

ODSUTNI: 

1. Damir Jakšić - opravdao izostanak 

 
PORED ČLANOVA UPRAVNOGA VIJEĆA SJEDNICI PRISUSTVUJE:  

 

1. Danijela Fabric Fabijanac, prof. – ravnateljica POU 

 

ZAPISNIK VODI: Marina Brusić, blagajnica – administrativna radnica u POU Slatina 

 

Predsjednik Upravnog vijeća otvorio je 02. sjednicu, pozdravio prisutne te pročitao dnevni red koji je  

jednoglasno prihvaćen. 

 

 

ZAKLJUČAK 

 

 

Kako primjedbi na zapisnik nije bilo, zapisnik je jednoglasno usvojen s 4 glasa ZA. 

Donijela se odluka o raspisivanju natječaja za radno mjesto ravnatelja/ice, budući da ravnateljici izlazi 

mandat u travnju. Natječaj će biti objavljen u Glasu Slavonije i u NN. 

Pod točkom razno je riječ uzela ravnateljica i rekla da smo završili edukaciju u Čađavici, da nam ide 

tečaj njemačkog jezika preko HZZ-a 

Edukacija za polaznice edukacije za gerontodomaćice koje radimo za Crveni križ je pri kraju. Iz 

Čačinaca imamo upit za program koji traje kratko i nije skup, pa smo im ponudili cvjećar-aranžer ili 

rukovatelja vrtnim strojevima.Govori da smo prijavili šest projekata Ministarstvu kulture:  „9. SMS“, 

„Kultura za sve“, „Pogled u budućnost, „Kazalište pod zvijezdama“, RUKSAK PUN KULTURE - 

„Lutkice su in“, „U kinu je mrak“ – program razvoja publike, te HAVC-u jedan i čekamo da se otvori 

natječaj Ministarstva kulture - Poduzetništvo u kulturi. 

Obavještava članove da smo donijeli Plan nabave, Registar ugovora i Plan klasifikacijskih oznaka za 

2022. godinu, i da nam je inventura gotova. 

Članovima je rekla da je jučer imala zanimljiv razgovor i da se planira u Slatini ponovo pokrenuti 

amatersko kazalište kao udruga, koja bi bila registrirana u našem prostoru, s čim su se složili svi 

članovi. 

Kako više nije bilo pitanja, predsjednik se zahvalio i zaključio drugu sjednicu Upravnoga vijeća u 

14:40 sati. 

 

 

ZAPISNIČAR:                                                                                        PREDSJEDNIK: 

         

 Marina Brusić                               

                                                                                                                Dario Vrbaslija 

 

KLASA: 003-06/22-01/01 

URBROJ: 2189/02-08-01-22- 02 


