
 

 

SKUPŠTINA – Komisija za izbor i imenovanja 
Pazin, Dršćevka 3 
Tel: 052/351-667, Fax: 052/351-686 
KLASA: 024-01/22-07/04 
URBROJ: 2163-01/8-22-02 
Pazin, 03. ožujka 2022. 
 

ZAPISNIK 
 

sa 6. sjednice Komisije za izbor i imenovanja Skupštine Istarske županije održane dana 
03. ožujka 2022. s početkom u 09,00 sati putem online – video konferencije.  
 
Sjednici prisustvuju: predsjednica Irena Peruško, Zdenko Pliško i Mauro Jurman.  
 
Opravdano je odsutan Alen Gržinić.  
 
Osim članova Odbora prisutni su Vladimir Torbica– pročelnik Upravnog odjela za kulturu i 
zavičajnost Istarske županije, Vesna Ivančić - pročelnica Stručne službe Skupštine Istarske 
županije i Melita Ferenčić pomoćnica pročelnice Stručne službe Skupštine Istarske županije. 
 
Sjednicu otvara predsjednica Irena Peruško, pozdravlja prisutne, konstatira kvorum i 
predlaže slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Prijedlog Zaključka o imenovanju Natječajnog povjerenstva za provođenje javnog 
natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Istarske kulturne agencije 

2. Razno 

 
- Jednoglasno se usvaja predloženi dnevni red. 

 

Ad-1. 

Prijedlog Zaključka o imenovanju Natječajnog povjerenstva za provođenje 
javnog  natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Istarske kulturne agencije 

 
Irena Peruško ističe kako se za članove Natječajnog povjerenstva za provođenje javnog 
natječaja ravnatelja/ice IKA-e-Istarske kulturne agencije predlažu Vladimir Torbica, pročelnik 
Upravnog odjela za kulturu Istarske za predsjednika, te Gordana Restović i Marko Bolković. 
 
Vladimir Torbica ukratko obrazlaže predmetnu točku. 
Navodi kako sadašnjoj ravnateljici IKA-e, Aleksandri Vinkerlić prestaje mandat od četiri 
godine, 29. svibnja 2022. godine. Ističe da, nakon što Skupština Istarske županije imenuje 
Natječajno povjerenstvo, ono raspisuje javni Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice 
Istarske kulturne agencije, te nakon provedenog postupka i obrade pristiglih kandidata, 
predlaže ravnatelja/icu Skupštini Istarske županije na usvajanje.  
 



                                                             
 

Komisija za izbor i imenovanja JEDNOGLASNO donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 

Podržava se prijedlog Zaključka o imenovanju Natječajnog povjerenstva za provođenje javnog  

natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Istarske kulturne agencije, te se  upućuje Skupštini 

Istarske županije na razmatranje i usvajanje. 

 
Ad-2. 
Razno 

 
Vesna Ivančić ističe kako je bio raspisan Javni poziv za predlaganje kandidata za članove i 
zamjenike članova Savjeta mladih Istarske županije, od 04. veljače do 19. veljače 2022. 
godine. Savjet mladih, prema Odluci Skupštine, broji 11 članova  i mandat traje 3 godine.  
Navodi kako je pristiglo 6 prijava za članstvo Savjeta mladih i jedna prijava izvan roka. 
Dvije prijave nemaju predloženog kandidata za  zamjenika. 
Predlaže se da se raspiše novi javni poziv za predlaganje kandidata za članove i zamjenike 
članova Savjeta mladih Istarske županije. Nakon toga bi se imenovali svi članovi zajedno. 
 
Mauro Jurman odgovara kako podržava da se objavi novi poziv za članove Savjeta mladih 
Istarske županije. 
 
Zdenko Pliško odgovara kako je suglasan da se objavi još jedan poziv. 
 
Irena Peruško navodi kako je Savjet mladih Istarske županije bitan radi uključivanja u 
postupak donošenja akata Skupštine Istarske županije koji se tiču mladih. 
 
U novoj financijskoj perspektivi omogućava se povlačenje značajnih financijskih sredstava što 
je jako važno za nove lokalne programe. 
 
Nakon rasprave, Komisija jednoglasno donosi  
 

ZAKLJUČAK 
 
Zadužuje se Stručna služba Skupštine Istarske županije da objavi dopunski javni poziv za 
kandidaturu članova i zamjenika članova  za Savjet mladih Istarske županije. 
 
Završeno u 09,20 sati. 
 
 
Zapisnik vodila: 
Elvija Čeh Paćelat 
 

         Predsjednica 
 

Irena Peruško 
          


