
     

Z A P I S N I K  

 

S 3. sjednice Upravnoga vijeća Pučkog otvorenog učilišta Slatina održane u utorak 15. veljače 2022. 

godine s početkom u 16:30 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 

5. Damir Jakšić - član 

 

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 3. sjednicu, pozdravio sve prisutne te pročitao dnevni red, 

nakon čega je članovima dao prijedlog da se promijeni redoslijed točaka dnevnog reda, s čim su se svi 

jednoglasno složili pa je za sjednicu usvojen sljedeći 

 

 

D N E V N I   R E D: 

 

1. Usvajanje zapisnika s 2. sjednice Upravnoga vijeća održane 18. siječnja 2022. godine, 

2. Izvješće o radu POU Slatina  za 2021. godinu 

3. Otvaranje prijava po natječaju za ravnatelja/icu, 

4. Donošenje odluke o izboru ravnatelja/ice, 

5. Različito. 

 

ZAKLJUČAK 

 

 

 

Zapisnik s druge sjednice je jednoglasno usvojen bez primjedbi. 

Pod drugom točkom ravnateljica obrazlaže Izvještaj o radu za 2021. godinu. 

Govori kako je svaki odjel dao svoj dio koji je spojen u cjelinu. Ističe da smo iznenađeni koliko je bila 

uspješna prošla godina, unatoč problemima s COVID-19. Imamo 88 verificiranih programa. Uključeni 

smo u HGK da se umrežimo s drugim učilištima jer je novi Zakon o obrazovanju odraslih više 

podložan privatnom sektoru. Moramo mijenjati sve akte u narednoj godini. Govori o provedenim 

projektima s kojima su članovi već upoznati kroz prošle sjednice. Za kino govori se po tabeli vidi, da 

smo vratili na 50% posjetitelja prijašnjih godina prije COVID-a. Navodi kako smo kupili novo platno 

za veliku dvoranu i projektor za art dvoranu i da nam je garderoba obnovljena. 

Za financijski dio govori da smo usprkos ovim teškim vremenima izazvanim s Covid-19 zadovoljni te 

smo godinu završili u plusu. 

Objasnila je neke stavke o prihodima i rashodima, te je završila s obrazlaganjem izvještaja.  

Nakon ravnateljičinog izlaganja nije bilo nikakvih pitanja te je izvještaj jednoglasno usvojen i 

ravnateljica je napustila sjednicu.  

Prešlo na sljedeću točku. Na natječaj je stigla samo jedna prijava i to dosadašnje ravnateljice Danijele 

Fabric Fabijanac. Provjerom je utvrđeno da je Danijela Fabric Fabijanac priložila svu traženu 

dokumentaciju. Utvrđeno je da Danijela Fabric Fabijanac ima sve potrebne uvjete ispunjene po 

natječaju te pozvao prisutne da iznesu eventualne primjedbe. Primjedbi nije bilo i prešlo se na sljedeću 

točku. Predsjednik govori da s obzirom da je stigla samo jedna zamolba nemaju o čemu raspravljati.   



Obratio se prisutnim radnicima POU Slatina s pitanjem kako su zadovoljni ravnateljicom? Na što mu 

je odgovoreno da nema na nju nikakve primjedbe, samo pohvale u svakom smislu. Predsjednik daje na 

usvajanje prijedlog da Danijela Fabric Fabijanac nastavi s obnašanjem dužnosti ravnateljice POU 

Slatina. 

Glasanjem, dizanjem ruku, prijedlog predsjednika je jednoglasno usvojen s 5 glasova „ZA“. 

Prijedlog koji ide Komisiji za imenovanja na Gradsko vijeće je u prilogu. 

Pod točkom razno, ravnateljicu se pozvalo nazad i čestitalo joj na ponovnom izboru, na čemu se ona 

lijepo zahvalila. 

Kako pitanja više nije bilo, predsjednik zaključuje treću sjednicu  u  17:50 sati. 

 

 

 

ZAPISNIČAR:                                                                                                                   

         

 Marina Brusić                                                                                                               

                

                                                                              

 

 

                               

                                                                                                                    Predsjednik  

 

                       Dario  Vrbaslija 

 

 

 

 

KLASA: 003-06/22-01/02 

URBROJ: 2189-53-01-22- 01 

U Slatini, 15. veljače 2022. god. 

 


