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         Na temelju članka 37. st. 3. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN br. 
10/97. i 107/07.), čl. 33. Statuta Općine Krapinske Toplice (Službeni glasnik KZŽ br. 
16/09.), nakon provedenog i okončanog postupka javnog natječaja, a na prijedlog 
Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Maslačak“, Općinsko vijeće Općine Krapinske 
Toplice na 16. sjednici održanoj 31.03.2011. g. donijelo je sljedeće 
 
 

R J E Š E N J E 
o imenovanju ravnatelja Dječjeg vrtića „Maslačak“ Krapinske Toplice 

 
1. Katica Cerovec, VSS diplomirani defektolog odgajatelj predškolske djece, iz 

Krapinskih Toplica, Nova cesta 6, imenuje se za ravnateljicu Dječjeg vrtića 
„Maslačak“ Krapinske Toplice, na razdoblje od četiri godine, s danom 
01.05.2011. g. 

2. Na utvrđivanje i obračun plaće, naknada i drugih prihoda imenovane iz točke 
1. ovog Rješenja primjenjuje se odredba čl. 51. st. 1. Zakona o predškolskom 
odgoju i naobrazbi. 

O b r a z l o ž e n j e: 
 
        Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Maslačak“ Krapinske Toplice raspisalo je natječaj 
za izbor i imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića „Maslačak“ Krapinske Toplice, na 
mandatno razdoblje od četiri godine. Natječaj je objavljen u Narodnim novinama broj 
18/11. od 09.02.2011. g. 
        Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Maslačak“ Krapinske Toplice na sjednici održanoj 
21.03.2011. g. utvrdilo je da je u roku na natječaj dostavljena jedna prijava i to Katice 
Cerovec iz Krapinskih Toplica, Nova cesta 6. 
        U provedenom postupku Upravno vijeće je utvrdilo da kandidat Katica Cerovec 
u potpunosti ispunjava propisane uvjete za imenovanje ravnatelja. 
        Slijedom toga Upravno vijeće je utvrdilo prijedlog za izbor i imenovanje 
ravnatelja te isti uputilo Općini Krapinske Toplice kao osnivaču. 
        Općinsko vijeće Općine Krapinske Toplice na sjednici održanoj 31. ožujka  
2011. g. razmatrajući natječajnu dokumentaciju, kao i prijedlog Upravnog vijeća 
Dječjeg vrtića „Maslačak“ i mišljenje Odbora za izbor i imenovanja riješilo je kao u 
izreci Rješenja. 



 
        Točka 2. Rješenja zasniva se na odredbi čl. 51. st. 1. Zakona o predškolskom 
odgoju i naobrazbi. 
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