SKRAĆENI ZAPISNIK S XXVIII. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA
PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA VARAŽDIN
DATUM, VRIJEME I MJESTO ODRŽAVANJA:
XXVIII. sjednica Upravnog vijeća trebala se održati 20. travnja 2021. godine (utorak) u
prostorijama Pučkog otvorenog učilišta Varaždin u 11 sati. Zbog bolesti gđe. Hrain-Ludošan
ista je održana elektroničkim putem, putem aplikacije ZOOM-a.
Prisutni:
1. Ines Hrain-Ludošan - predsjednica Upravnog vijeća POU Varaždin
2. Dejan Žmuk - zamjenik predsjednice Upravnog vijeća POU Varaždin
3. Lidija Kobal – članica Upravnog vijeća POU Varaždin
4. Lana Velimirović Vukalović – ravnateljica POU Varaždin
Odsutni:
1. Draženka Dević - pročelnica Upravnog odjela za kulturu i obrazovanje Grada
Varaždina
DNEVNI RED
1. Usvajanje Zapisnika s XXVII. sjednice
2. Raspisivanje natječaja za ravnatelja/icu POU Varaždin
3. Brisano očitovanje za isplaćeni stan u Trakošćanskoj ulici u Varaždinu – g. Humić
4. Razno
Gđa. Velimirović Vukalović traži izmjenu rasporeda točaka Dnevnog reda. S obzirom da je
jedna od točaka Raspisivanje natječaja za ravnatelja/icu POU Varaždin na kojoj gđa.
Velimirović Vukalović ne može sudjelovati traži da se ista stavi kao 4. točka Dnevnog reda.
Izmjena Dnevnog reda jednoglasno je usvojena.
AD 1.
Zapisnik s XXVII. sjednice Upravnog vijeća POU Varaždin jednoglasno je usvojen.
AD 2.
Razmotreni su predočene dokumente te jednoglasno doneseno odobrenje da ravnateljica
može napraviti brisovno očitovanje za stan u Trakošćanskoj ulici broj 24 u Varaždinu.
AD 3.
Potrebno je napraviti osiguranje zgrade u Kukuljevićevoj ulici 11 u Varaždinu, bivše kino
DOM te je potrebno produljenje građevinske dozvole.
U pripremi je potpisivanje Ugovora o suradnju s tvrtkom Karfijam d.o.o. u cilju međusobnog
umrežavanja, razmjena ideja, poticanja i unaprjeđenja poduzetništva na području grada
Varaždina, ali i cijele Republike Hrvatske.
Završavaju predavanja u sklopu Akademije za poduzetništvo, s obzirom na trenutnu situaciju
nisu u planu upisi u nove obrazovne programe do jeseni 2021. godine. Većina predavanja
provodi se online putem aplikacije ZOOM.
Hrvatski zavod za zapošljavanje objavio je Javni poziv za obrazovanje polaznika u programu
“Njegovatelj/ica starijih i nemoćnih osoba“. S obzirom da trenutno ne postoji mogućnost
provedbe praktične nastave u domovima za starije i nemoćne osobe POU se nije javio na
navedeni javni poziv.
Nakon 3. točke gđa. Velimirović Vukalović se isključila iz sjednice.
AD 4.
31. srpnja 2021. godine ravnateljici ističe mandat, a natječaj je potrebno objaviti najkasnije tri
mjeseca prije isteka mandata, odnosno najkasnije 30. travnja 2021. godine. Natječaj će se
objaviti u Narodnim novinama i na web stranici POU Varaždin.
Jednoglasno donose odluku o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja/ravnateljice.
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Završeno u 11:30 sati.
KLASA: 003-06/17-01/28
URBROJ: 2186-88-04-21-09
Varaždin, 20. 04. 2021.

Zapisnik pisala:
Lidija Kobal

predsjednica Upravnog vijeća:
Ines Hrain-Ludošan
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