Na temelju članka 37. stavka 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
(„Narodne novine“ broj 10/97, 107/07. i 94/13) i članka 29. Statuta Općine Novo Virje
(''Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije'' broj 6/13), Općinsko vijeće Općine
Novo Virje na 3. sjednici održanoj 16. kolovoza 2017. donijelo je
RJEŠENJE
o izboru i imenovanju ravnateljice – odgajateljice Dječjeg vrtića
''Bregunica'' Novo Virje
1. Željka Hrženjak, VŠS, odgajatelj predškolske djece, iz Novog Virja, Crnec 3a,
bira se i imenuje za ravnateljicu - odgajateljicu Dječjeg vrtića ''Bregunica'' Novo
Virje.
2. Ravnateljica – odgajateljica imenuje se na vrijeme od četiri godine, od 1. rujna
2017. godine do 30. kolovoza 2021. godine.
Obrazloženje
Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Bregunica“ (u daljnjem tekstu: Upravno vijeće) je na
temelju svoje Odluke od 27. ožujka 2017. godine provelo javni natječaj za izbor i imenovanje
ravnatelja/ice-odgajatelja/ice Dječjeg vrtića ''Bregunica'' Novo Virje.
Natječaj je proveden sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju sa
propisanim zakonskim uvjetima: viša stručna sprema, položen državni stručni ispit i najmanje
5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja.
Natječaj je objavljen u Večernjem listu dana 2. srpnja 2017. godine. Na sjednici
održanoj dana 9. kolovoza 2017. godine Upravno vijeće utvrdilo je da je u roku na natječaj
dostavljena jedna prijava i to prijava Željke Hrženjak iz Novog Virja, Crnec 3a.
U provedenom postupku Upravno vijeće je utvrdilo da kandidat Željka Hrženjak u
potpunosti ispunjava propisane uvjete za izbor i imenovanje ravnateljice – odgajateljice.
Slijedom toga Upravno vijeće je utvrdilo prijedlog za izbor i imenovanje ravnateljice–
odgajateljice te isti uputilo Općini Novo Virje kao osnivaču.
Općinsko vijeće Općine Novo Virje je na sjednici održanoj 16. kolovoza 2017. godine
razmatrajući natječajnu dokumentaciju, kao i prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića
''Bregunica'' rješilo je kao u izreci Rješenja.
Uputa o pravnom lijeku
Protiv ovog Rješenje nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred
Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana dostave ove Odluke.
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