REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VIDOVEC
Općinsko vijeće
KLASA: UP/I-601-01/21-01/01
URBROJ: 2186/10-01/1-21-01
Vidovec, 16. rujna 2021.
Na temelju članka 37. stavka 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne
novine“ broj 10/97,107/07, 94/13 i 98/19), članka 31. Statuta Općine Vidovec („Službeni vjesnik
Varaždinske županije“ broj 20/21) i članka 49. stavka 1. Statuta Dječjeg vrtića Škrinjica, KLASA:
012-03/20-01/01, URBROJ: 2186/170-02-20-01 od 14. rujna 2020. godine, Općinsko vijeće
Općine Vidovec na 3. sjednici održanoj dana 16. rujna 2021. godine donijelo je
RJEŠENJE
o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Škrinjica
1. VIDA RISEK, odgojiteljica predškolske djece iz Varaždina, Zagrebačka 15, imenuje se za
ravnateljicu Dječjeg vrtića Škrinjica, Vidovec.
2. Ravnateljica se imenuje na vrijeme od 4 godine, počevši od dana 16. rujna 2021. do 16. rujna
2025. godine.
3. Ovlašćuje se predsjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Škrinjica sklopiti ugovor o radu s
Vidom Risek.
4. Ovo Rješenje objaviti će se u „Službenom vjesniku Varaždinske županije”.
Obrazloženje
Upravno vijeće Dječjeg vrtića Škrinjica Vidovec, raspisalo je natječaj za izbor i imenovanje
ravnatelja/ice Dječjeg vrtića Škrinjica, na vrijeme od četiri (4) godine, temeljem članka 41. Zakona
o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 37. Zakona
o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) te
članaka 44., 45., 48. i 50. Statuta Dječjeg vrtića Škrinjica, KLASA: 012-03/20-01/01, URBROJ:
2186/170-02-20-01 od 14. rujna 2020. godine.
Natječaj je objavljen u Večernjem listu broj 20605 od 07. srpnja 2021. godine, na oglasnoj
ploči, mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnim stranicama i
oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Škrinjica. Rok za podnošenje prijava bio je osam dana od dana objave
natječaja, zaključno sa danom 15. srpnja 2021. godine.
U natječaju je određeno da kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete: stručnu spremu
za odgojitelja ili stručnog suradnika, najmanje pet godina radnog staža u djelatnosti predškolskog
odgoja, da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko djelo iz članka 25. stavak 2.
Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13 i
98/19), da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak za neko djelo iz članka 25. stavak 4.
Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere iz članka

25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju. Kandidati su također bili obvezni priložiti
prijedlog četverogodišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića Škrinjica.
Upravno vijeće Dječjeg vrtića Škrinjica na 17. sjednici održanoj dana 29. srpnja 2021.
godine utvrdilo je da je u roku na natječaj, do 15. srpnja 2021. godine dostavljena jedna prijava i
to prijava vršiteljice dužnosti ravnateljice Dječjeg vrtića Škrinjica Vide Risek iz Varaždina,
Zagrebačka 15.
U provedenom postupku Upravno vijeće je utvrdilo je da je prijava kandidatkinje Vide
Risek pravovremena, potpuna i udovoljava uvjetima iz natječaja, stoga je Upravno vijeće Dječjeg
vrtića Škrinjica utvrdilo prijedlog za izbor i imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića Škrinjica Vide
Risek iz Varaždina, Zagrebačka 15 te isti uputilo Općini Vidovec kao osnivaču.
Člankom 37. stavkom 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“
broj 10/97,107/07, 94/13 i 98/19) propisano je da ravnatelja dječjeg vrtića imenuje i razrješava
osnivač dječjeg vrtića na prijedlog upravnog vijeća dječjeg vrtića.
Člankom 48. Statuta Dječjeg vrtića Škrinjica, KLASA: 012-03/20-01/01, URBROJ:
2186/170-02-20-01 od 14. rujna 2020. godine, propisano je da Upravno vijeće Dječjeg vrtića
upućuje svoj prijedlog za izbor ravnatelja uz ukupnu natječajnu dokumentaciju osnivaču Dječjeg
vrtića. Člankom 49. stavkom 1. navedenog Statuta Dječjeg vrtića propisano je da Odluku o
imenovanju i razrješenju ravnatelja donosi osnivač Dječjeg vrtića, na prijedlog Upravnog vijeća,
dok je stavkom 3. istog članka propisano da osoba imenovana za ravnatelja Dječjeg vrtića sklapa
sa Upravnim vijećem ugovor o radu. Ugovor o radu, u ime Upravnog vijeća, sklapa predsjednik
Upravnog vijeća.
Slijedom iznijetog, Općinsko vijeće Općine Vidovec na sjednici održanoj 16. rujna 2021.
godine, razmatrajući natječajnu dokumentaciju kao i prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića
Škrinjica, riješilo je kao u izreci ovog Rješenja.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ovog Rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred
Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana dostave Rješenja.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIDOVEC
PREDSJEDNIK
Krunoslav Bistrović

