
 

 

Komisija za izbor i imenovanja 
KLASA: 021-04/21-01/15 
URBROJ: 2163/1-01/3-21-05 
Pazin, 09. rujna 2021.  
 
 

ZAPISNIK 
 

sa 03. sjednice Komisije za izbor i imenovanja Istarske županije održane dana 09. rujna 
2021. godine s početkom u 09,00 sati,  u Sali za sastanke Skupštine Istarske županije u 
Pazinu, Dršćevka 3. 
 
Konstatira se da su sjednici nazočni: predsjednica Komisije Irena Peruško, Zdenko Pliško, 
Koviljka Aškić, Alen Gržinić i Mauro Jurman. 
 
Osim članova Komisije sjednici prisustvuju: dr.sc. Ezio Pinzan, predsjednik Upravnog odbora 
Javne ustanove Natura Histrica, dr.sc. Mirko Radolović – službenik koji privremeno obavlja 
poslove pročelnika Upravnog odjela za održivi razvoj i Vesna Ivančić – Pročelnica Stručne 
službe Skupštine Istarske županije.  
 
Sjednicu otvara predsjednica Komisije Irena Peruško, pozdravlja prisutne, konstatira kvorum, 
i predlaže sljedeći 
 

DNEVNI RED 
 
 
  
1. Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnatelja JU Natura Histrice – Pula  

2. Razno  
 
 
Jednoglasno se usvaja predloženi dnevni red.  
 
 
 

Ad – 1. 
Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnatelja JU Natura Histrice – Pula 

 
 
Irena Peruško poziva dr.sc. Ezia Pinzana, predsjednika Upravnog odbora Javne ustanove 
Natura Histrica, koji je sudjelovao u provedbi javnog natječaja kojim je izabrana predložena 
kandidatkinja da obrazloži razloge za njezin odabir.  
   
dr.sc. Ezio Pinzan zahvaljuje na pozivu i navodi kako smatra opravdanim svoje pozivanje iz 
razloga što je bio član povjerenstva koje je odabralo kandidatkinju. Ističe kako su sve odradili 
sukladno zakonu. Na natječaj se je javila samo jedna kandidatkinja. Ona je ispunjavala sve 
formalne uvijete koje su tražili u natječaju i koji su po Zakonu o zaštiti prirode nužni da bi se 



                                                             
 

imenovao ravnatelj. Ponavlja kako je Zakon o zaštiti prirode taj koji propisuje kriterije za 
imenovanje ravnatelja koje oni moraju poštivati. Iz tog razloga nije lako pronaći kandidata. 
Navodi kako su očekivali veći odaziv na raspisani natječaj i više prijava kandidata budući da 
se radi o radnom mjestu ravnatelja ustanove koja brine o svim zaštićenim područjima na 
području Istarske županije osim rta Kamenjak. Smatra kako se radi o atraktivnom radnom 
mjestu, te radnom mjestu koje daje priliku za osobnim doprinosom zaštiti prirode. Ističe kako 
im takvog kadra nedostaje na prostoru Istarske županije, te kako i u samoj Javnoj ustanovi 
nedostaje kadra.  
Budući da je već dulje vrijeme predsjednik Upravnog vijeća Javne ustanove navodi kako se 
želi osvrnuti i na povijest ustanove. Objašnjava kako su protiv ranijeg ravnatelja Javne 
ustanove i stručne voditeljice Javne ustanove podignute kaznene prijave, te istraga o njihovom 
radu traje već 4 godine. Iz navedenog je razloga trenutna ravnateljica odnosno kandidatkinja 
za novi mandat prilikom dolaska u Javnu ustanovu zatekla tešku situaciju. Smatra kako Javna 
ustanova sada dobro i zakonito posluje te na tome zahvaljuje službeniku koji privremeno 
obavlja poslove pročelnika Upravnog odjela za održivi razvoj Mirku Radoloviću koji je zajedno 
sa svojim odjelom pomogao ravnateljici da uskladi Statut Javne ustanove, Pravilnik o radu i 
donese sve potrebne akte.  
Navodi kako Javna ustanova danas provodi nekoliko zahtjevnih Europskih projekata te kako 
je kandidatkinja za ravnateljicu u svom prethodnom mandatu više puta tražila od Istarske 
županije osiguranje financijskih sredstava kako bi mogla zaposliti dodatne stručne djelatnike. 
Ističe kako Javnoj ustanovi nedostaje i čak i osoba na poziciji stručnog voditelja.  
Navodi kako je u međuvremenu izrađen Plan upravljanja Pazinčicom čija realizacija će 
zahtijevati otvaranje dodatnih radnih mjesta, a u izradi je i niz drugih planova. Smatra da bi 
sada, kada je turistička sezona bila dobra, Istarska županija mogla planirati Proračun s nekim 
iznosima iz 2018. i 1019. te pronaći potrebna financijska sredstva za realizaciju planiranog, 
zapošljavanje novih djelatnika i dodatne aktivnosti Javne ustanove.  
Kao primjer planiranih aktivnosti navodi i planove vezane uz zaštićeno područje Limskog 
kanala za koja se mogu dobiti sredstva Ministarstva za zaštitu prirode i Europske unije.  
 
Koviljka Aškić odgovara kako smatra da je traženih 5 godina radnog iskustva u struci 
potencijalno problematičan kriterij jer ne jamči da se radi o sličnim poslovima unutar iste 
struke, a istodobno može odvratiti druge potencijalne kandidate od prijave na natječaj.  
Navodi kako vidi velik potencijal Javne ustanove međutim smatra kako njezin ravnatelj mora 
biti manager, dok bi stručni voditelj trebao obaviti drugi dio posla. Smatra da na taj način Javna 
ustanova ne bi više u tolikom postotku ovisila o sredstvima Županije. Što se tiče potencijala 
ističe mogućnost suradnje s Istarskim vodo zaštitnim sustavom budući da onečišćenost spilja 
ponornica predstavlja opasnost za čistoću vode koju pijemo. Javnu ustanovu vidi kao sponu 
između Istarske županije i manjih jedinica lokalne samouprave.  
Navodi kako problematičnim smatra i navođenje velikog broja područja ugroženima, uz 
obrazloženje da je to tako zbog prekomjerne izgradnje, a ne suradnju s Županijom i 
prilagođavanje prostornog planiranja istom. Dodaje kako primjećuje da u nizu projekata nema 
navedenog terminskog plana i nositelja aktivnosti pa ne zna kako kontrolirati provedbu 
projekta. Osnovnom svrhom Javne ustanove smatra očuvati ta izuzetno vrijedna područja, te 
ih valorizirati pa i u turističke svrhe. Sredstva zarađena turizmom potom bi vratila zajednici na 
način da se ona ulažu u zaštitu prirode.  
Navodi kako na temelju do sada viđenog ne može dati suglasnost za izbor kandidatkinje. 
Vjeruje kako kandidatkinja ima dobru volju međutim smatra da su planovi super samo ako ih 
netko može i provoditi. Ponavlja kako je mišljenja da je na toj poziciji potreban dobar manager 
koji bi umrežio sve dionike u sustavu: Istarsku županiju, Istarski vodo zaštitni sustav i tako 
dalje.  
 
dr.sc. Ezio Pinzan odgovara kako se može složiti s djelom navedenog, ali ističe važnost 



                                                             
 

zapošljavanja stručnog voditelja u Javnoj ustanovi čije je zapošljavanje planirano putem 
javnog natječaja. Smatra da je osoba na poziciji stručnog voditelja ta koja bi trebala riješiti 
probleme istaknute od strane vijećnice poput problema u provedbi planiranih programa. 
Mišljenja je kako za početak treba imenovati ravnateljicu kako Javna ustanova ne bi ostala 
bez vodstva. Kao sljedeći korak najavljuje zapošljavanje stručnog voditelja i glavnog čuvara 
prirode.  
 
Koviljka Aškić navodi kako smatra da kandidatkinja u svom dosadašnjem radu nije pokazala 
dostatne menagerske sposobnosti.  
 
 
 
 
Komisija nakon rasprave sa 3 glasa ZA, 1 glasom SUZDRŽANIM i 1 glasom PROTIV  donosi 

 
 

ZAKLJUČAK 
 

Podržava se Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnatelja JU Natura Histrice – Pula te se 
upućuje Skupštini na razmatranje.  

 
 
 
 
Irena Peruško zahvaljuje svima na sudjelovanju te zaključuje sjednicu.  
 
Završeno u 09.35. sati.  
 
 
Zapisnik vodila:  
Andrea Jelovčić  
 

 
Predsjednica Komisije  

Irena Peruško 
 
 


