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Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(„Narodne novine“ br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 
19/13., 137/15., 123/17. i 98/19), članka 38. 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), članka 10. Odluke o 
osnivanju Dječjeg vrtića „Žminj“ („Službeni glasnik Općine Žminj“ broj 05/20) i članka 41. 
Statuta Općine Žminj („Službeni glasnik Općine Žminj“ broj 5/18. i 1/20.), Općinsko 
vijeće Općine Žminj je na sjednici održanoj dana ________ 2020. godine donijelo je 
sljedeću  
 

 
ODLUKU 

o imenovanju privremenog ravnatelja Dječjeg vrtića „Žminj“ 
 
 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom Sandra Orlić Boljunčić iz Žminja, Pifari 9, OIB: 66251908241, 

imenuje se privremenom ravnateljicom Dječjeg vrtića „Žminj“. 
 

Članak 2. 
 Privremeni ravnatelj je ovlašten za obavljanje pripremnih radnji i ostalih poslova u 
vezi osnivanja i poslovanja Dječjeg vrtića kao samostalne ustanove, i to: poslova 
pripreme za početak obavljanja djelatnosti ustanove, posebno pribavljanje potrebne 
dozvole za  početak rada, podnošenja prijave za upis Dječjeg vrtića u sudski registar 
ustanova, pribavljanje suglasnosti na program rada, provedbu postupaka za 
zapošljavanjem potrebnog broja odgojitelja i ostalih zaposlenika. 
 Privremeni ravnatelj do imenovanja ravnatelja temeljem javnog natječaja upravlja 
Dječjem vrtićem, zastupa i predstavlja Dječji vrtić, pokreće postupak za imenovanje 
članova Upravnog vijeća, obavlja postupak za imenovanje članova Upravnog vijeća i 
predlaže tekst statuta Dječjeg vrtića. 
 

Članak 3. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom 

glasniku” Općine Žminj. 
 
KLASA: 601-01/20-01/ 
URBROJ: 2171/04-01-20- 
Žminj, _______ 2020. 
  

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ŽMINJ 
 
               PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
                    Sanjin Stanić 
 
 



 
O b r a z l o ž e n j e 

 
 
 

U članku 10. Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića „Žminj“ („Službeni glasnik Općine Žminj“ 
broj 05/20) propisano je da će osnivač (Općina Žminj) do imenovanja ravnatelja 
temeljem javnog natječaja posebnom odlukom imenovati privremenog ravnatelja. 
 
Privremeni ravnatelj je ovlašten za obavljanje pripremnih radnji i ostalih poslova u vezi 
osnivanja i poslovanja Dječjeg vrtića kao samostalne ustanove, i to: poslova pripreme za 
početak obavljanja djelatnosti ustanove, posebno pribavljanje potrebne dozvole za  
početak rada, podnošenja prijave za upis Dječjeg vrtića u sudski registar ustanova, 
pribavljanje suglasnosti na program rada, provedbu postupaka za zapošljavanjem 
potrebnog broja odgojitelja i ostalih zaposlenika. 
Privremeni ravnatelj do imenovanja ravnatelja temeljem javnog natječaja upravlja 
Dječjem vrtićem, zastupa i predstavlja Dječji vrtić, pokreće postupak za imenovanje 
članova Upravnog vijeća, obavlja postupak za imenovanje članova Upravnog vijeća i 
predlaže tekst statuta Dječjeg vrtića. 
 
Privremenim ravnateljem može se imenovati osoba koja udovoljava uvjetima za 
imenovanje ravnatelja. U 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne 
novine”, broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) propisano je – „Za ravnatelja dječjeg vrtića 
može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika te 
ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja.” 
 
Sandra Orlić Boljunčić, po struci odgajateljica, zaposlena je u Dječjem vrtiću “Rapčići” 
Žminj na radnom mjestu odgajateljice od 01.09.2012. godine, a na neodređeno vrijeme 
od 01.09.2015., dakle sveukupno više od 8 godina, slijedom čega udovoljava zakonskim 
odredbama za obavljanje dužnosti ravnateljice dječjeg vrtića.  
 


