
 

   
REPUBLIKA HRVATSKA 

ŽUPANIJA KRAPINSKO-ZAGORSKA 

      OPĆINA TUHELJ 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 021-05/21-01/5 

URBROJ: 2135-03-01/21-20 

Tuhelj, 18.03.2021. 

 

 

 Na temelju članka 37. stavka 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne 

novine broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), čl. 52. stavka 2. Statuta Dječjeg vrtića Potočić 

Tuheljski (Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije 5/21) i članka 30. Statuta Općine 

Tuhelj (Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije broj 12/18 i 3/20) Općinsko vijeće 

Općine Tuhelj na svojoj 29. sjednici održanoj 18. ožujka 2021. godine, donijelo je: 

 

 

R J E Š E NJ E 

o imenovanju ravnateljice 

 Dječjeg vrtića Potočić Tuheljski 

 

I. Ana Ricijaš iz Dubrovčana 179, Veliko Trgovišće, OIB: 96384317496, imenuje se 

ravnateljicom Dječjeg vrtića Potočić Tuheljski na vrijeme od 4 (četiri) godine, počevši 

od dana 12. travnja 2021. godine. 

II. Ovlašćuje se predsjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Potočić Tuheljski sklopiti 

ugovor o radu s Anom Ricijaš iz Dubrovčana 179, Veliko Trgovišće.   

 

O b r a z l o ž e nj e 

 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Potočić Tuheljski objavilo je 05. veljače 2021. godine na 

mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, mrežnim stranicama Općine Tuhelj i 

Narodnim novinama broj 10/21 javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg 

vrtića Potočić Tuheljski, s rokom od 15 dana za prijavu na natječaj. Uvjeti za imenovanje 

utvrđeni su Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju (osoba koja ispunjava uvjete za 

odgojitelja ili stručnog suradnika prema Zakonu i ima najmanje pet godina radnog staža u 

djelatnosti predškolskog odgoja). 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Potočić Tuheljski na svojoj 5. sjednici održanoj 25. 

veljače 2021. godine utvrdilo je da su u otvorenom roku na natječaj za ravnatelja/icu pristigle 

dvije prijave, te da obje kandidatkinje ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja. Upravno vijeće 

provelo je provjeru znanja i intervju s kandidatkinjama. Nakon toga, Upravno vijeće na istoj 

sjednici jednoglasno je predložilo Općinskom vijeću Općine Tuhelj imenovanje Ane Ricijaš 

ravnateljicom.  

Člankom 37. stavkom 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju propisano je da 

ravnatelja dječjeg vrtića imenuje i razrješava osnivač dječjeg vrtića na prijedlog upravnog 

vijeća dječjeg vrtića. Člankom 8. stavkom 4. Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića Potočić 

Tuheljski (Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije broj 15/20, 31/20 i 37/20) određeno 

je da ravnatelja dječjeg vrtića imenuju Osnivač na prijedlog Upravnog vijeća. 
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Općinsko vijeće Općine Tuhelj na svojoj 29 sjednici održanoj 18. ožujka 2021. godine 

razmotrilo je i prihvatilo prijedlog Upravnog vijeća, te je odlučilo kao u izreci. 

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: 

 Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom 

Upravnom sudu u Zagrebu u roku od 30 dana od dana dostave rješenja. 

             

 

Svi prijavljeni kandidati imaju, sukladno članku 42. stavku 1. Zakona o ustanovama („ Narodne 

novine“ br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19) pravo pregledati natječajni materijal. 

 

 

        Predsjednik Općinskog vijeća  

                              Robert Romić  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostaviti: 

1. Ana Ricijaš, Dubrovčan 179, Veliko Trgovišće 

2. Željkica Zanoški, Lipnica Zagorska 11a, Tuhelj 

3. Dječji vrtić Potočić Tuheljski, Tuhelj 39a ,Tuhelj 

4. Pismohrana 


