
ZAPISNIK 

s 16. sjednice Upravnog vijeća, održane  11. 11. 2022. 

u 17:00 sati, u objektu  Badalićeva 24 

 

Prisutne: članice Upravnog vijeća Dijana Ikanović, Mila Marina Burger, Martina Kokot i 
Martina Podboj 

Dnevni red 

1. Intervju s kandidatkinja prijavljenima na natječaj za ravnateljicu DV Trešnjevka (NN 
118/2022 od 12. 10. 2022.) 

2. Donošenje prijedloga o imenovanju 

Ad. 1. 

Na temelju prijava na natječaj za ravnatelja DV Trešnjevka objavljenog u Narodnim novinama 
118/2022 od 12.10.2022., održan je razgovor s kandidatkinjama koje su zadovoljile uvjete 
natječaja. Razgovoru su se odazvale: Martina Burazer, Sabrina Helo, Snježana Kovačićek, 
Natalija Pećarina i Amela Varmaz. 
Razgovor s kandidatkinjama provele su članice Upravnog vijeća: Martina Kokot, Dijana 
Ikanović, Mila Marina Burger i Martina Podboj.  
Svim su kandidatkinjama postavljana ista pitanja. Razgovor je koncipiran tako da su pitanjima 
obuhvaćene sljedeće teme: upravljanje Vrtićem i organizacija posla, pravni okvir i ovlasti 
ravnateljice, suradnja s drugim dionicima (zaposlenici, roditelji, Upravno vijeće, sindikati), 
stručno-pedagoški rad, organizacija rada s djecom s teškoćama u razvoju, međuljudski odnosi u 
kolektivu. Svaka je ispitanica dobila i zasebno pitanje temeljeno na misiji, viziji i ciljevima za 
mandatno razdoblje koje je priložila uz prijavu na natječaj.  
Ad. 2.  

Na temelju uvida u natječajnu dokumentaciju te nakon provedenih razgovora s kandidatkinjama, 
članice Upravnog vijeća raspravile su o odabiru kandidatkinje za radno mjesto ravnateljice. 
Kriteriji na temelju kojih su odlučivale uključivali su: kvalificiranost za radno mjesto i dobro 
poznavanje sustava predškolskog odgoja, autentičnost priložene misije, vizije i strategije za 
mandatno razdoblje, stručnost i poznavanje upravljačkih procesa u Vrtiću, motiviranost, 
profesionalnost, učinkovita komunikacija.Sukladno svemu navedenome, Upravno vijeće DV 
Trešnjevka  jednoglasno donosi odluku da se na radno mjesto ravnateljice DV Trešnjevka 
imenuje Martina Burazer, jer je, osim što ispunjava sve formalne uvjete propisane natječajem, 
pokazala i zavidnu razinu stručnosti, iskustva i kompetencija za obavljanje uloge ravnateljice te 
je time maksimalno zadovoljila sve kriterije za odabir na navedeno radno mjesto.  

Sjednica je završena u 19.00 sati.  

      Predsjednica Upravnog vijeća 

      Martina Kokot  


