ZAPISNIK
Sa 17. sjednice Upravnoga vijeća Pučkog otvorenog učilišta Slatina održane u ponedjeljak 23.
prosinca 2019. godine s početkom u 9:00 sati u prostorijama ravnateljstva Pučkog otvorenog
učilišta Slatina
PRISUTNI ČLANOVI UPRAVNOGA VIJEĆA:
1.
2.
3.
4.

Dario Vrbaslija - predsjednik
Ana Šnjarić – član
Anita Rastija - član
Saša Šoltić- član

ODSUTNI:
-

Maja Teodorović - član – opravdala 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 17. sjednicu, pozdravio sve prisutne te pročitao
dnevni red koji je jednoglasno prihvaćen.
ZAKLJUČAK
Zapisnik sa šesnaeste sjednice je jednoglasno prihvaćen.
Plana za 2020 godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu je potvrđen i od strane članova
Upravnog vijeća budući da je isti usvojen na gradskom vijeću Grada Slatine.
Pravilnik o upotrebi službenog automobila je jednoglasno prihvaćen.
Ravnateljica je članovima govorila o svim događajima od prošle sjednice:
- DND je imao božićnu priredbu pod nazivom IDE ZIMA,
- Povodom sv. Nikole imali smo predstavu za djecu nakon koje je Nikola dijelio djeci darove
koje su roditelji unaprijed pripremili,
- Studio smijeha je gostovao sa svojom stand up predstavom pod nazivom KAJ BRE,
- Glazbena škola Milko Kelemen je također održala kod nas svoju priredbu kao i svake
godine,
- HNK Osijek je održao božićni koncert,
- Obilježili smo 7. Maraton kratkometražnih filmova.
Pod točkom razno ravnateljica govori kako teku radovi na zgradi. Art nam još neradi, ostali su
strojarski radovi. Govori kako smo imali i problema, da su nam jako zaprljali tepih u dvorani
s nekim ljepilom i da ga je jako teško očistiti, pa smo morali zvati firmu ČISTKO.
Predsjednik je pitao da kako smo zadovoljni sa stolarijom, na što mu je odgovoreno
negativno. Jako se vidi odsjaj u prozorima na projekcijama i to se mora nekako riješiti.
Na kraju sjednice predsjednik se zahvalio i pitao ima li tko kakvo pitanje, kako se nitko nije
javio za riječ predsjednik zaključuje sedamnaestu sjednicu Upravnoga vijeća u 10:10 sati.

Nakon sjednice ravnateljica je pozvala članove u obilazak zgrade da vide kao je sve
opremljeno.
ZAPISNIČAR:
Marina Brusić
Predsjednik
Dario Vrbaslija

KLASA: 003-06/19-01/09
URBROJ: 2189/02-08-01-19-02

