DJEČJI VRTIĆ
„ZLATNA LUČICA“
SUKOŠAN
KLASA:601-02/16-01/7
URBROJ: 2198/03-3/1-16-1

ZAPISNIK SA 3.SJEDNICE
Nazočni članovi: Lucija Gašparović, Božidar Dijan, Tonči Grdović, Mirjana Veleslavić Nadinić, Milan
Ročak.

Sjednica je održana 22.03.2016.god. u 11:30h prema dogovoru članova Upravnog vijeća zbog
nemogućnosti dolaska na prije dogovoreni datum objavljen u pozivu.

DNEVNI RED
1. VERIFIKACIJA SA PRETHODNE SJEDNICE
2. RJEŠAVANJE ZAMOLBI PO OBJAVLJENOM NATJEČAJU ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA
RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA
3. BAGATELNA NABAVA, OTVARANJE ZAMOLBI I ODLUČIVANJE
4. PLAN RAZVOJA DJEČJEG VRTIĆA – MIŠLJENJE UPRAVNOG VIJEĆA
5. PRIJEDLOZI ZA POBOLJŠANJE UVJETA RADA I ŽIVOTA U POSTOJEĆEM OBJEKTU U
SUKOŠANU

AD/1 Pročitan je zapisnik sa prethodne sjednice te je jednoglasno prihvaćen.
AD/2 Na objavljeni natječaj za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa pristigla
je jedna zamolba od Antonele Kandić iz Bibinja. Dokumentacija je potpuna, te je primljena na
stručno osposobljavanje. Dokumenti se dalje šalju na Zavodu za zapošljavanje radi financiranja istog.
AD/3 Ravnateljica je poslala tri upita za bagatelnu nabavu( Cattering,ručak). Od toga smo dobili jedan
odgovor i to od Zračne luke Zadar. Dokumentacija je potpuna. Prihvaćena je jednoglasno od svih
članova Upravnog vijeća.
AD/4 Nakon komentiranja dopisa načelnika i člana Upravnog vijeća Tonča Grdovića, Upravno vijeće
vrtića je zaključilo da ne želi iznositi svoje stavove i mišljenja vezane za izgradnju novog vrtića (kod
škole) dok se ne dobiju dodatne informacije vezane za vremenski period izgradnje i financiranje istog.
Potrebno je ugovoriti sastanak sa načelnikom i predstavnicima Upravnog vijeća. Kad se dobiju željene
informacije Upravno vijeće Dječjeg vrtića donijeti će mišljenje o tome.
(Ravnateljica će ugovoriti sastanak).
AD/5 U postojećem objektu u Sukošanu ima popriličan niz problema, jer se vrtić nalazi na nasutom
terenu (nasuto je more). Dvorište se zbog velikih plima i oborinskih voda veći dio godine ne može
koristiti jer je stalno poplavljeno ili mokro, što uvelike otežava rad vrtića.

Božidar Dijan je rekao da je vrtić i općenito taj dio mjesta izgrađen na terenu koji je ispod razine mora
i da to nije baš jednostavno sanirati, ali da je to neophodno kvalitetno napraviti. Što se tiče vrtića i
dvorišta, Božidar je rekao kako su to već razmatrali i jedino kvalitetno rješenje je podignuti sve
šahtove i nasuti teren pola metra. Osim toga u vrtiću je potreban novi način grijanja (dizalica topline),
kao i spuštanje stropova te profesionalna perilica suđa.
Mišljenje je Upravnog vijeća je: postojeće „probleme“ u vrtiću i dvorištu treba pod hitno sanirati, jer
nikako ne zadovoljavaju standarde i potrebe djece. Ukoliko izgradnja novog vrtića ne bi bila u
narednih 5 godina, izgradnja novog vrtića ne bi smjela isključiti rekonstrukciju i proširenje postojećeg
vrtića prema već prihvaćenom planu, jer je zbog broja djece ono opravdano.

Sjednica je završila u 12:30h.
Sukošan, 22.03.2016.god.
Predsjednica Upravnog vijeća
Mirjana Veleslavić Nadinić

