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IZVADAK IZ ZAPISNIKA 

 

Sa 26.  sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Ciciban” Otočac održane dana 10.01.2020. 

godine u Dječjem vrtiću „Ciciban“ Otočac , Josipa bana Jelačića 16. 

Sjednica je započela u 08.00 sati. 

Sjednici su nazočni predstavnici Upravnog vijeća ispred osnivača i to: Dinko Sekula,  Slavica 

Bobinac- Kostelac, Mladenka Orešković, predstavnik odgojitelja Marina Biondić i  

predstavnik roditelja Jadranka Jerković Stojanović . 

Sjednici je nazočna ravnateljica Josipa Marković. 

Zapisnik piše Josipa Dujmović. 

Predsjednik Upravnog vijeća Dinko Sekula pozdravlja sve prisutne te predlaže sljedeći  

 

D N E V N I       R E D 

 

 

Pod točkom broj 4. razmatrano je Izvješće i rasprava o novonastaloj situaciji Projekta 

„Rekonstrukcije i dogradnje Dječjeg vrtića „Ciciban“ Otočac, te donošenje zaključka o istom. 

 

 

TOČKA 4. 

Izvješće i rasprava o novonastaloj situaciji Projekta „Rekonstrukcije i dogradnje Dječjeg 

vrtića „Ciciban“ Otočac, te donošenje zaključka o istom. 

Predsjednik Upravnog vijeća daje riječ ravnateljici vrtića. 

Ravnateljica izvještava da je upoznata od strane Osnivača da je na 13. Sjednici Gradskog 

vijeća Grada Otočca održanoj dana 30.12.2019. godine amandmanima ukinuto sufinanciranje 

za rekonstrukciju i dogradnju Dječjeg vrtića „Ciciban“ Otočac. 

Dana 31.12.2019. godine upućen je dopis Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i 

ruralnom razvoju u Zagrebu u kojem se traži savjet za daljnje postupanje u vezi rekonstrukcije 

i dogradnje, koji je ravnateljica i pročitala prisutnima. 

U privitku zapisnika tekst poslan Agenciji. 

Primivši na znanje članovi Upravnog vijeća donijeli su sljedeći Zaključak. 

Predlaže se ravnateljici vrtića da uz suglasnost Osnivača  javno istupi ( HRO, lokalni 

portali…)  te da se upoznaju roditelji djece polaznika vrtića i općenito građanstvo  sa 

postojećim činjenicama i argumentima, te demantiraju negativnosti koje su iznesene na 

sjednici Gradskog vijeća  u vezi stvarne cijene m2 i drugih negativnosti vrtića u izgradnji, a 

koje su vidljive u  troškovniku svih radova, izračun obujma građevine projektne 

dokumentacije  Modra d.o.o. Zagreb te se pojasni stvarno stanje istoga.  

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su prihvatili dani Zaključak. 

Sjednica završava u 8.50  sati. 

 

KLASA: 601-02/20-09/01 

URBROJ: 2125/02-08-01-20-2    

 

Zapisničar:     Predsjednik Upravnog vijeća: 

Josipa Dujmović    Dinko Sekula 


