Na temelju članka 26. stavka 7. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne
novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) i članka 19. stavka 4. Pravilnika o postupku zapošljavanja i
vrednovanju kandidata za zapošljavanje u dječjem vrtiću Vlakić Martijanec, https://opcinamartijanec.hr/, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vlakić Martijanec dana 31. kolovoza 2020. godine,
donosi
ODLUKU
o izboru kandidata i zasnivanju radnog odnosa po odustanku izabranog kandidata
- odgojitelj/ica - 5 izvršitelj / ica na neodređeno vrijeme
I. Po provedenom postupku za popunjavanje radnog mjesta ODGOJITELJ / ICA – 5 izvršitelj / ica, u
Dječjem vrtiću Vlakić Martijanec, Martijanec, Školska ulica 3B, za zasnivanje radnog odnosa na
neodređeno vrijeme te odustanku jedne izabrane kandidatkinje od zasnivanja radnog odnosa u
Dječjem vrtiću Vlakić Martijanec, za zasnivanje radnog odnosa izabire se sljedeća kandidatkinja:
 Cepanec Kristina, Tomaševec Biškupečki – sveučilišna prvostupnica predškolskog odgoja.
II. Odabrana kandidatkinja iz točke I. dužna je započeti s radom dana 01. rujna 2020. godine.
Obrazloženje
Dana 03. kolovoza 2020. godine Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vlakić Martijanec raspisalo je
javni natječaj za popunu radnog mjesta – ODGOJITELJ / ICA – 5 izvršitelj/ ica. Javni natječaj je
objavljen na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Općine
Martijanec dana 10.08.2020. godine, a rok za podnošenje prijava bio je osam dana od dana objave
natječaja. Po provedenom postupku utvrđivanja pravodobnosti, urednosti i dopuštenosti prijava
kandidatkinja te postupku vrednovanja kandidata, Upravno vijeće Vrtića je dana 21. kolovoza 2020.
godine donijelo Odluku o izboru kandidata i zasnivanju radnog odnosa na radno mjesto –
odgojitelj/ica – 5 izvršitelja na neodređeno vrijeme, KLASA: 112-01/20-01/2, URBROJ: 2186/19-2023 od 21. kolovoza 2020. godine kojim je izabralo 5 kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa. S
obzirom da je izabrana kandidatkinja Horvat Amalija, Varaždin dana 28. kolovoza 2020. godine
obavijestila ravnateljicu i Upravno vijeće Vrtića da odustaje od zasnivanja radnog odnosa u dječjem
Vrtiću Vlakić Martijanec, po prijedlogu ravnateljice i u skladu s člankom 20. Pravilnika o postupku
zapošljavanja i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u dječjem vrtiću Vlakić Martijanec, za
zasnivanje radnog odnosa valjalo izabrati prvu sljedeće rangiranu kandidatkinju.
S obzirom na navedeno, odlučeno je kao u točki I. izreke ove Odluke.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na web stanici Općine
Martijanec.
Uputa o pravnom lijeku:
Sukladno odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97,
107/07, 94/13, 98/19) pravo podnošenja pravnih lijekova protiv ove Odluke nije predviđeno.
VRŠITELJICA DUŽNOSTI
PREDSJEDNIKA UPRAVNOG VIJEĆA VRTIĆA
v.r., Tajana Cvrtnjak, struč. spec. admin. publ.
KLASA: 112-01/20-01/1
URBROJ: 2186/19-20-24
Martijanec, 31. kolovoza 2020.
DOSTAVITI:
1. Kandidatkinji,
2. Pismohrana Vrtića – ovdje.

