
 

 

Skupština - Komisije za izbor i imenovanja 
KLASA: 021-04/21-07/20 
URBROJ: 2163/1-01/2-21-02 
Pazin, 13. prosinca 2021. 
 
 

 
Z A P I S N I K 

 
sa 5. sjednice Komisije za izbor i imenovanja Skupštine Istarske županije održane dana 
13. prosinca 2021. s početkom u 09,00 sati putem online – video konferencije.  
 
Sjednici prisustvuju: predsjednica Irena Peruško, Zdenko Pliško, Koviljka Aškić i Mauro 
Jurman.  
 
Opravdano je odsutan Alen Gržinić.  
 
Osim članova Odbora prisutni su Vladimir Torbica– pročelnik Upravnog odjela za kulturu i 
zavičajnost Istarske županije, Sonja Grozić-Živolić– pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo 
i socijalnu skrb Istarske županije, dr.sc. Mirko Radolović – službenik koji privremeno obavlja 
poslove pročelnika Upravnog odjela za održivi razvoj Istarske županije, Vesna Ivančić - 
pročelnica Stručne službe Skupštine Istarske županije i  Andrea Jelovčić - viša stručna 
suradnica za pravne poslove. 
 
Sjednicu otvara predsjednica Irena Peruško, pozdravlja prisutne, konstatira kvorum i 
predlaže slijedeći 
 
 

DNEVNI RED 
 

1. Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnatelja Povijesnog i pomorskog muzeja Istre 
2. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Savjeta za socijalnu skrb Istarske 

županije 
3. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednice i članova/članica Savjeta za socijalnu 

skrb Istarske županije 
4. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednice i članova/članica Savjeta za zdravlje 

Istarske županije 
5. Prijedlog Odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesiju na pomorskom 

dobru za gospodarsko korištenje plaže na k.č. br. 6508/1 k.o. Rovinj – lokacija kamp 

„Veštaru“ na području Istarske županije  

6. Razno 

 
- Jednoglasno se usvaja predloženi dnevni red. 

            

 



                                                             
 

Ad-1.  

Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnatelja Povijesnog i pomorskog muzeja Istre 

 
Vladimir Torbica – pročelnik Upravnog odjela za kulturu i zavičajnost Istarske županije, 
obrazlaže predmetnu točku. 
 
Navodi kako je upravno vijeće Povijesnog i pomorskog muzeja Istre jednoglasno predložilo 
dosadašnjeg ravnatelja Gracijana Kešaca. Javni natječaj je objavljen 27. listopada 2021. 
godine u NN, web portalu HZZ-a i web stranici Povijesnog i pomorskog muzeja Istre te u Glasu 
Istre. Pristigla je jedna prijava, upućena od strane dosadašnjeg ravnatelja Gracijana Kešca 
dipl. povjesničara kojemu sadašnji mandat ističe u veljači 2022. godine. Upravno vijeće sada 
predlaže Komisiji i Skupštini Istarske županije da se Gracijano Kešac, imenuje za ravnatelja 
Povijesnog i pomorskog muzeja Istre u Puli i u novom mandatu. 
Pojašnjava kako je Upravno vijeće predložilo g. Gracijana Kešca jer je tijekom njegovog 
mandata realizirano 21 izložbi i kataloga, na razini HR dobiveno je 7 nacionalnih nagrada, u 
to vrijeme je investirano 10 milijuna kuna u muzej kroz ITU mehanizam te sredstva dobivena 
najvećim dijelom iz EU fondova, ali i  od strane  Ministarstva kulture, Istarske županije, Grada 
Pule i zaklade Adris. 
 
Komisija za izbor i imenovanja bez rasprave JEDNOGLASNO donosi 
 

ZAKLJUČAK 

Podržava se prijedlog Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnatelja Povijesnog i pomorskog 
muzeja Istre te se predlaže Skupštini Istarske županije da istu prihvati u predloženom tekstu 

 
Ad-2. 

Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Savjeta za socijalnu skrb 
Istarske županije 

 
 
Sonja Grozić-Živolić, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske 
županije, obrazlaže predmetnu točku.  
 
Navodi kako je glavni temelj za donošenje akta o imenovanju,  odnosno osnivanju Savjeta 
dan u Zakonu o socijalnoj skrbi. Propisana je struktura članstva, te on propisuje kako Savjet 
moraju činiti predstavnici JLS-a, centara za socijalnu skrb, domova socijalne skrbi, centara za 
pomoć u kući korisnika i svih ostalih koji obavljaju djelatnost o socijalnoj skrbi. 
Ističe kako broj članova Savjeta socijalne skrbi nije propisan. Izmjena, odnosno smanjivanje 
broja članova Savjeta sa 15 na 12 članova dogodila se najviše iz praktičnih razloga, zbog 
prisutne pandemije, straha i opreza, te komplikacija kod pozivanja i održavanja sastanaka s 
većim brojem ljudi.  
 
Koviljka Aškić, Možemo!, navodi kako nema ništa protiv imenovanja 12 ili 15 članova ali  
smatra da to nije dobro objašnjenje i ne vidi razlog za smanjenje. 
 



                                                             
 

Sonja Grozić-Živolić odgovara da broj nije toliko bitan ali da je navedena točka povezana sa 
sljedećom točkom Rješenje o imenovanju predsjednice i članova/članica Savjeta za socijalnu  
skrb Istarske županije 

Irena Peruško, IDS, navodi kako prihvaća i uvažava obrazloženje vijećnice Koviljke Aškić. 
Zaključuje da je broj manje bitan te se sastanci moraju moći održavati neovisno o broju osoba. 
Navodi kako se Odluka može mijenjati uz suglasnost članova Komisije za izbor i imenovanje. 
 
Zdenko Pliško, ISU, postavlja pitanje zašto nije zastupljen niti jedan umirovljenik kao član. 
Smatra da je to najveća skupina koja ima veći broj korisnika i smatra da je trebao biti barem 
jedan član iz udruge umirovljenika član Savjeta.  
 
Sonja Grozić-Živolić odgovara da propis nalaže da u Savjetu postoje predstavnici korisnika 
socijalne skrbi, tako da je taj uvjet u imenovanju zadovoljen. Navodi da je drugo pitanje koji su 
predstavnici  određene populacijske skupine. U sastavu Savjeta ima osoba koja rade u 
djelatnosti skrbi za starije osobe pa se time pretpostavljalo da su pokrivene i potrebe tih 
skupina korisnika.  
 
Zdenko Pliško, ISU, navodi da je svakodnevno uz umirovljenike i da smatra da se nije trebalo  
dogoditi da nema niti jednog člana. 
 
Sonja Grozić-Živolić odgovara da to nije povezano uz ovu točku. 
 
Mauro Jurman navodi da se slaže sa vijećnicom Koviljkom Aškić oko toga da prijedlog da se 
smanji broj vijećnika nije dobro obrazložen, smatra da je trebalo sve skupa drugačije posložiti. 
Smatra kako se na sjednici Skupštine može dati amandman na ovu točku. 
 
Irena Peruško, IDS, konstatira da su 2 člana Odbora za predloženu odluku, a 2 člana odbora 
suzdržana. 
 
Vesna Ivančić, pročelnica Stručne službe Istarske županije, pojašnjava da Skupština Istarske 
županije nije obvezana mišljenjem Odbora te da Skupština, bez obzira na mišljenje Komisije 
može donijeti ili ne donijeti Odluku.  
 
Članovi Komisije za izbor i imenovanja Skupštine Istarske županije jednoglasno su se složili   
da upute amandman Skupštini Istarske županije kako bi imenovali predstavnika umirovljenika. 
 
Odbor  JEDNOGLASNO donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 

Podržava se prijedlog  Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Savjeta za socijalnu skrb Istarske 
županije, te se predlaže Skupštini Istarske županije da istu prihvati uz amandman koji glasi:  
 

Članak 1. 

U Odluci o osnivanju Savjeta za socijalnu skrb Istarske županije (Službene novine, br. 11/17), 
mijenja se članak 2. i glasi kako slijedi: 

Savjet ima predsjednika/icu i 13 članova, a čine ga: 

• predstavnik/ica Istarske županije – predsjednik/ica i 1 član/ica; 
• predstavnici/e jedinica lokalne samouprave – 1 član/ica; 



                                                             
 

• predstavnici/e domova socijalne skrbi – 2 člana/ice; 
• predstavnik/ica centra za socijalnu skrb – 1 član/ica; 
• predstavnici ustanova iz područja obrazovanja, zdravstva i zapošljavanja – 2 člana/ice 
• predstavnici/e drugih pravnih i fizičkih osoba iz područja socijalne skrbi – 2 člana/ice; 
• predstavnik/ica korisnika iz područja socijalne skrbi – 1 član/ica; 
• predstavnici/e udruga za promicanje prava korisnika – 2 člana/ice 
• predstavnici/e umirovljenika - – 1 član/ica  
 
Rješenjem o imenovanju Savjeta za socijalnu skrb Istarske županije mogu se imenovati 
zamjene za pojedine članove/ice.“ 
 
 
 

Ad-3. 

Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednice i članova/članica Savjeta za 
socijalnu  skrb Istarske županije 

Koviljka Aškić, Možemo!, navodi kako neki životopisi nisu opširno napisani i ne vidi neku 
poveznicu sa socijalnom skrbi te nije navedeno koji su bili kriteriji za imenovanje. 
 
Sonja Grozić-Živolić odgovara da postoje predstavnici navedeni od strane JLS, domova za 
socijalnu skrb i ostalih. Gledalo se u smjeru da se ima što raznovrsniju zastupljenost različitih 
socijalnih usluga i djelatnosti unutar socijalne skrbi. 
 
Koviljka Aškić postavlja pitanje da li je upućen javni poziv. 
 
Sonja Grozić-Živolić odgovara da nije predviđen javni poziv i ranije nije bilo takve prakse. 
 
Odbor, bez rasprave JEDNOGLASNO donosi 
 

ZAKLJUČAK 

Podržava se prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednice i članova/članica Savjeta za 
socijalnu skrb Istarske županije, te se upućuje Skupštini Istarske županije na donošenje. 

 

Ad-4. 
Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednice i članova/članica Savjeta za zdravlje 

Istarske županije 
 

  Odbor, bez rasprave JEDNOGLASNO donosi 
 

ZAKLJUČAK 

Podržava se prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednice i članova/članica Savjeta za 
zdravlje Istarske županije, te se predlaže Skupštini Istarske županije da istu prihvati u 
predloženom tekstu. 

 
Ad-5. 



                                                             
 

Prijedlog Odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesiju na 

pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže na k.č. br. 6508/1 k.o. Rovinj 

– lokacija kamp „Veštaru“ na području Istarske županije  

 
dr.sc. Mirko Radolović – službenik koji privremeno obavlja poslove pročelnika Upravnog 
odjela za održivi razvoj Istarske županije obrazlaže predmetnu točku. 
Navodi kako je pravna osnova  za navedenu Odluku Zakon o koncesiji, koji nalaže da 
davatelj koncesije mora imenovati stručno povjerenstvo za koncesiju. On  imenuje 
članove Stručnog povjerenstva pravne, ekonomske, tehničke i druge odgovarajuće 
struke a najmanje jedan član mora imati certifikat u području javne nabave.  
Broj članova je neparan i ima najmanje tri člana i najviše sedam članova. 
Zatražena su imenovanja od Upravnog odjela za turizam, Upravnog odjela za proračun 
i financije, Grada Rovinja i Ministarstva financija RH s obzirom da se koncesije dijele na 
trećinu. Od Ministarstva financija RH nije došlo imenovanje i time se smatra da nisu 
zainteresirani da budu članovi povjerenstva. 
Napominje kako se prijedlog lokacije kamp Veštar daje u koncesiju kao plaža za sljedeću 
godinu u planu davanja konsecije. 

 
  Odbor, bez rasprave JEDNOGLASNO donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 

Podržava se prijedlog Odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesiju na 

pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže na k.č. br. 6508/1 k.o. Rovinj – 

lokacija kamp „Veštaru“ na području Istarske županije, te se predlaže Skupštini 

Istarske županije da istu prihvati u predloženom tekstu. 

 
 
Završeno u 09,34 sati. 
 
 
Zapisnik vodila: 
Elvija Čeh Paćelat 
 

         Predsjednica  
         Irena Peruško 

 


