
 

 

Stručna služba Skupštine 
Segreteria dell'Assemblea 
Pazin, Dršćevka 3 
Tel: 052/351-667, Fax: 052/351-686 
KLASA/CLASSE: 021-04/22-07/03 
URBROJ/N.PROT: 2163-01/8-22-02 
Pazin, 20. svibnja 2022. 
 

 
ZAPISNIK 

 
sa 7. sjednice Komisije za izbor i imenovanja Skupštine Istarske županije održane dana 
20. svibnja 2022. godine s početkom u 11,00 sati putem online – video konferencije.  
 
Sjednici prisustvuju: predsjednica Irena Peruško, Zdenko Pliško, Mauro Jurman i Alen Gržinić. 
 
Osim članova Odbora prisutni su Vladimir Torbica– pročelnik Upravnog odjela za kulturu i 
zavičajnost Istarske županije, Sonja Grozić-Živolić– pomoćnica pročelnice Upravnog odjela 
za zdravstvo i socijalnu skrb 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 sljedeći 
 

DNEVNI RED 

1. Prijedlog Rješenja o dvanaestim izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju 
mrtvozornika na području Istarske županije 

2. Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnateljice Istarske kulturne Agencije 
3. Prijedlog Rješenja o izboru Savjeta mladih Istarske županije 
4. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za gospodarstvo i turizam 
5. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Komisije za izbor i imenovanja 
6. Razno. 

 
- Jednoglasno se usvaja predloženi dnevni red. 

            

 

Ad-1.  

Prijedlog Rješenja o dvanaestim izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju 
mrtvozornika na području Istarske županije 

Sonja Grozić-Živolić, obrazlaže predmetnu točku. Navodi kako se ponovno razmatra 
imenovanje mrtvozornika na području Istarske županije. Budući je predložena Dorjana 
Bassiato, prvostupnica sestrinstva sa specijalizacijom u djelatnostima hitne, temeljem propisa 



                                                             
 

potrebno je godišnje ishodovanje suglasnosti od Ministarstva zdravstva. Ona bi kao i do sada 
bila zadužena za mrtvozorstvo na području Grada Buzeta i Općine Lanišće. 
Irena Peruško pojašnjava kako je i prošle godine bio problem nedostatka liječnika koji su voljni 
obavljati posao mrtvozornika. Ministarstvo zdravstva je dalo suglasnost na imenovanje 
Dorjane Bassiato, prvostupnice sestrinstva za mrtvozornicu, pa stoga nema prepreke da se 
je imenuje. 
 
Odbor za Komisije za izbor i imenovanja JEDNOGLASNO donosi 
 
 

ZAKLJUČAK 

Podržava se Prijedlog Rješenja o dvanaestim izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju 
mrtvozornika na području Istarske županije, te se upućuje Skupštini Istarske županije na 
donošenje. 

 
Ad-2. 

Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnateljice Istarske kulturne Agencije 
 
 
Vladimir Torbica, obrazlaže predmetnu točku.  
 
Navodi kako dosadašnjoj ravnateljici Istarske kulturne Agencije ističe mandat 31. svibnja 
2022. godine. Ističe kako je natječaj bio otvoren od 25. ožujka do 2. travnja 2022. godine., te 
se prijavila jedna osoba, dosadašnja ravnateljica IKA-e, Aleksandra Vinkerlić. 
Natječajno povjerenstvo, koje se sastoji od predsjednika i dva člana:  Vladimir Torbica, 
pročelnik Upravnog odjela za kulturu Istarske – predsjednik, te članova Gordane Restović i 
Marka Bolković, se sastalo 11. travnja 2022. godine  te je utvrđeno da je dostavljena uredna 
dokumentacija. Kandidatkinja je pozvana na razgovor 14. travnja 2022. godine i povjerenstvo 
je dalo prijedlog da se Aleksandra Vinkerlić, predloži za ravnateljicu IKA-e za novo mandatno 
razdoblje od četiri godine od 31. svibnja 2022. do 31. svibnja 2026. godine. 
 
Navodi kako je prema novom zakonu trebalo pribaviti i prihvatiti mišljenje nadležnog kulturnog 
vijeća, koje je podržalo prijedlog Natječajnog povjerenstva. 
 
Bez rasprave, Komisija jednoglasno donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 

Podržava se prijedlog  Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnateljice Istarske kulturne 
Agencije, te se upućuje Skupštini Istarske županije na donošenje. 

  

 
Ad-3. 

 
Prijedlog Rješenja o izboru Savjeta mladih Istarske županije 

 
Vesna Ivančić, obrazlaže predmetnu točku. 



                                                             
 

 
Navodi kako su bila raspisana dva Javna poziva za predlaganje kandidata za članove i 
zamjenike članova Savjeta mladih Istarske županije i to od 04.-19. veljače 2022. godine., i od 
9.- 23. ožujka 2022. godine. Mandat Savjeta mladih Istarske županije traje 3 godine.  
Ističe kako se u prvom pozivu nije javio dovoljan broj kandidata. U prvom i dopunskom Javnom 
pozivu prijavljeno je 9 kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Istarske 
županije, s time da Srednja škola Mate Balote iz Poreča nije predložila zamjenika člana. 
Navodi kako to nije zapreka, te predlaže da se ipak imenuju članovi Savjeta mladih. 
 
Irena Peruško navodi kako se nada da će Savjet mladih Istarske županije biti proaktivniji od 
prošlog, te donijeti ne samo lokalne planove koji će biti provedivi. Smatra da je mišljenje 
mladih u javnom sektoru izuzetno važno. 

Odbor, nakon kraće rasprave JEDNOGLASNO utvrđuje prijedlog: 
 

RJEŠENJE 
o izboru Savjeta mladih Istarske županije 

 
 

I. 
Za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Istarske županije, izabiru se: 
 
1. Paolo Trani, član / Giulio Benedetto Uggeri Michelini, zamjenik 
2. Sandro Radošević, član / Robert David Pilar, zamjenik 
3. Bruno Jurada, član / Teo Matošević, zamjenik  
4. Željka Nefat, članica / Ani Londero, zamjenica 
5. Mauricio Milevoj, član / Mia Stupin, zamjenica  
6. Valentina Orbanić, članica / Arian Vrančić, zamjenik 
7. Antonija Anzur, članica / Ana Kalac, zamjenica  
8. Mihael Sošić, član / Mija Antonia Radosavljević, zamjenica 
9. Stefani Ritoša, članica  

 
 

II. 
Mandat članova Savjeta mladih traje tri (3) godine. 
 

III. 
Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenim novinama Istarske županije“. 
 

 

Ad-4. 
Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana 

Odbora za gospodarstvo i turizam 

 

Vesna Ivančić, obrazlaže predmetnu točku. Navodi kako je Koviljka Aškić stavila mandat 
vijećnice u mirovanje, odnosno više nije članica Skupštine Istarske županije. Ističe kako je na 
Međustranačkom kolegiju u ime stranke Možemo!, bio nazočan predsjednik Kluba vijećnika 
Slaven Boljun i predložio imenovanje Vanje Marković umjesto Koviljke Aškić u Odbor za 
gospodarstvo i turizam, kao i u Komisiju za izbor i imenovanja, 
 
Odbor, bez rasprave JEDNOGLASNO utvrđuje sljedeći prijedlog: 

 

 



                                                             
 

RJEŠENJE 
o razrješenju i imenovanju članice Odbora za gospodarstvo i turizam  

I. 
Koviljka Aškić razrješuje se članstva u Odboru za gospodarstvo i turizam Skupštine Istarske 
županije. 

 
II. 

Umjesto Koviljke Aškić, za članicu Odbora za gospodarstvo i turizam Skupštine Istarske 
županije imenuje se VANJA MARKOVIĆ. 

 
 
 

Ad-5. 
Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Komisije za izbor i 

imenovanja 
 
 

Vesna Ivančić je u prethodnoj točci obrazložila predmetnu točku. 
 
 
Odbor, bez rasprave JEDNOGLASNO utvrđuje sljedeći prijedlog: 
 

RJEŠENJE 
o razrješenju i imenovanju članice Komisije za izbor i imenovanja 

I. 
Koviljka Aškić razrješuje se članstva u Komisiji za izbor i imenovanja Skupštine Istarske 
županije. 

 
II. 

Umjesto Koviljke Aškić, za članicu Komisije za izbor i imenovanja Skupštine Istarske županije 

imenuje se VANJA MARKOVIĆ. 
 

III. 
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama 
Istarske županije“ 
 
 
 
Završeno u 11,16 sati. 
 
 
Zapisnik vodila: 
Elvija Čeh Paćelat 
 

         Predsjednica  
         Irena Peruško 

 


