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REPUBLIKA HRVATSKA  
REPUBBLICA DI CROAZIA 
  ISTARSKA ŽUPANIJA  
   REGIONE ISTRIANA 
    POGLAVARSTVO  
            GIUNTA  
Klasa: 021-04/08-01/110 
Urbroj: 2163/1-01/8-08-2 
Pula, 23. lipanj 2008.   
 

Z A P I S N I K 
sa 72. sjednice Poglavarstva Istarske županije održ ane dana 23. lipnja 2008. godine sa 

početkom u 11,00 sati u prostorijama Sveu čilišta “Juraj Dobrila” u Puli  
 
 

Konstatira se da su sjednici nazočni: 
Ivan Jakovčić - župan Istarske županije, Valerio Drandić – podžupan Istarske županije, 
Sergio Bernich - podžupan Istarske županije, Lucija Debeljuh, Vedran Grubišić, Kristina 
Bulešić Stanojević, Valter Poropat i Robert Matijašić. 
 Opravdano je odsutan Veljko Ostojić, Darko Lorencin i Oriano Otočan. 

Osim članova Županijskog poglavarstva sjednici su nazočni:  
Marčelo Dujanić – rektor Sveučilišta „Juraj Dobrila“ Pula, glavni tajnik Sveučilišta „Juraj 
Dobrila“ Pula, Mladen Dušman i Vesna Ivančić te predstavnici medija.  
Župan otvara sjednicu, te predlaže slijedeći  

 
D N E V N I  R E D 

 
1. Projekta Istra znanja – L'Istria del sapere: 

a) Osnovno školstvo u Istarskoj županiji 
b) Srednje školstvo u Istarskoj županiji 
c) Školske sportske dvorane u Istarskoj županiji 
d) Sveučilište Juraj Dobrila u Puli – Sveučilišni kampus. 

 
 
Jednoglasno se usvaja predloženi dnevni red. 

 
 Na početku sjednice župan zahvaljuje rektoru Sveučilišta „Juraj Dobrila“ Pula Marčelu 
Dujanić za ustupljeni prostor oko održavanja današnje sjednice Poglavarstva kao i na 
zajedničkoj suradnji sa Sveučilištem. 
 

Ad-1. 
 Župan daje na razmatranje  
1. Projekta Istra znanja – L'Istria del sapere: 

a) Osnovno školstvo u Istarskoj županiji 
b) Srednje školstvo u Istarskoj županiji 
c) Školske sportske dvorane u Istarskoj županiji 
d) Sveučilište Juraj Dobrila u Puli – Sveučilišni kampus. 

 
Župan daje riječ rektoru Sveučilišta  

 
d) 

Rektor Sveučilišta „Juraj Dobrila“ Pula iznosi ukratko informaciju i stanje oko izgradnje 
i ustroja Sveučilišta. 
Sveučilište je integrirano sveučilišnim odjelima i drugim ustrojbenim jedinicama u svom 
sastavu. Sveučilišni odjeli jesu: - Odjel za ekonomiju i turizam «Dr. Mijo Mirković» - Odjel za 
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humanističke znanosti - Odjel za glazbu - Odjel za studij na talijanskom jeziku - Odjel za 
obrazovanje učitelja i odgojitelja. Druge ustrojbene jedinice jesu: - Sveučilišna knjižnica - 
Studentski centar - Zajedničke službe: računovodstvo, opća, pravna i kadrovska služba, 
studentska služba, ISVU služba, služba za međunarodnu suradnju, služba za unapređenje 
kvalitete i druge. Sukladno strategijskim odrednicama promišljat će se osnivanje drugih 
ustrojbenih jedinica, gdje posebno je važno pokretanje osnivanja središta za istraživanje i 
razvoj, što će organizacijski poduprijeti znanstveni rad na znanstvenim, tehnologijskim i 
međunarodnim projektima te razvoj suradnje s gospodarstvom. U akademskoj godini na 
sastavnicama Sveučilišta studiralo je 3140 studenata, od toga 1842 redovnih, 840 
izvanrednih i 458 apsolvenata. Na Sveučilišne studije upisano je 2629 studenata, a na 
stručne studije upisano je 511 studenta. Na poslijediplomske studije upisano je ukupno 85 
studenata. U akademskoj godini 2007./2008. upisano je u prvu godinu studija 956 studenata, 
a plan upisa za akademsku godinu 2008./2009. je 1040 studenata. Prioritet u razvoju 
Sveučilišta je sustavno stvaranje kvalitetnih prostornih uvjeta za rad sastavnica Sveučilišta. 
Prvi prioritet je realizacija investicije u studentski dom i restoran kapaciteta oko 130 
smještajnih jedinica i pratećih sadržaja, osiguranjem kredita Europske investicijske banke 
(EIB-II) za koju postoji zaključak vlade RH. Projekt je prijavila lokalna zajednica, Grad Pula, a 
aktivnosti na operacionalizaciji kredita provodi Ministarstvo razvitka. Potrebno je ubrzati 
izradu investicijsko-tehničke dokumentacije za adaptaciju zgrada u prostorima Opće bolnice 
za potrebe kampusa. Razvoj Sveučilišta treba temeljiti na koncepciji izgradnje kampusa u 
prostorima Opće bolnice za koje je potpisano pismo namjere Istarske županije i Sveučilišta. 
U budućem kampusu u srednjoročnom razdoblju potrebno je osigurati prostor za: studentski 
standard, Sveučilišnu knjižnicu, Odjel učitelja i odgajatelja, Odjel Glazbe, Rektorat te za nove 
studijske programe. Financiranje investicija u kampusu treba temeljiti na osiguravanju kredita 
MZOŠ jednako kao što se financira izgradnja kampusa ostalih hrvatskih Sveučilišta. U tome 
očekujemo pomoć i podršku MZOŠ-a. 
 
Rektor Sveučilišta poziva Istarsku županiju da  nakon potpisanog Pisma namjere o ustupanju 
zgrade stare bolnice, potpiše Ugovor o dodjeli zgrade stare bolnice u vlasništvo ili na trajno 
korištenje Sveučilištu kako bi se ubrzao proces oko izgradnje sveučilišnog kampusa, a 
potrebno je i da Ministarstvo odobri i dostavi sredstva kojima će se financirati izgradnja. 
 

a), b), c) 
 Lucija Debeljuh obrazlaže potrebu ulaganja u osnovne škole, srednje škole i sportske 
dvorane. 
 
a) 
U 48 osnovnih škola ukupno je upisano 15.402 učenika u 884 razredna odjela. 
Od ukupno 48 matičnih škola i pripadajuće 62 područne škole nastava u jednoj smjeni 
održava se u 32 matične škole i 59 područnih škola, odnosno nastavu u jednoj smjeni 
pohađa 11.928 učenika ili 77,44%. 
Za ulaganje u izgradnju i dogradnju 26 osnovnih škola biti će potrebno 325.000.000,00 kuna. 
 
b) 
U 25 srednjih škola ukupno je upisano 8.112 učenika u 375 razredna odjela. 
Od ukupno 25 srednjih škola nastava u jednoj smjeni održava se u 13 škola s tim da zbog 
svoje specifičnosti u Glazbenoj školi Ivana Matetića Ronjgova Pula i Školi za odgoj i 
obrazovanje Pula nije moguće organizirati pohađanje nastave u jednoj smjeni, 
U tijeku je dogradnja Tehničke škole Pula čime će od slijedeće godine još jedna srednja 
škola preći na rad u jednoj smjeni. 
Od 25 srednjih škola njih 7 imaju školsku sportsku dvoranu, s tim da je školska sportska 
dvorana uz OŠ Mate Balote Buje izgrađena za potrebe svih škola na Školskom brijegu u 
Bujama i školska sportska dvorana Pazinskog kolegija izgrađena je za potrebe obje srednje 
škole u Pazinu. Ove godine planiran je dovršetak izgradnje školske sportske dvorane pri TSŠ 
"Dante Alighieri" Pula (za potrebe TOŠ i TSŠ) i početak korištenja školske sportske dvorane 
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na Stoji pri Praktikumu Škole za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula (za potrebe škola na 
Stoji), čime ce se već od slijedeće školske godine riješiti još 2 dvoranska prostora za nekoliko 
škola. Predloženim investicijama u Gradu Puli moguće je na adekvatan način riješiti gotovo 
polovicu srednjoškolskih prostora Istarske županije za prelazak na rad u jednoj smjeni, ali 
isključivo uz uvjet da Grad Pula prihvati primjedbu koju je Upravni odjel za obrazovanje 
zajedno s Aktivom ravnatelja srednjih škola Grada Pule uputio tijekom ponovljene javne 
rasprave o prijedlogu GUP-a grada Pule, a kojom se predlaže korekcija odnosno utvrđivanje 
mreže srednjih škola i učeničkog doma u GUP-u. 
Za ulaganje u izgradnju i dogradnju 12 srednjih škola biti će potrebno 230.000.000,00 kuna. 
 
c) 
Na temelju prikupljenih podataka, a sukladno iskazanim potrebama škola predlaže se 
izgradnja školskih sportskih dvorana s procijenjenim vrijednostima investicije  u iznosu od 
142.000.000,00 kuna.  
 
U projekt „Istra znanja - L'Istria del sapere ukupno se predlaže ulaganje u iznosu od 
692.000.000,00 kuna. 
Očekuje se podrška Vlade Republike Hrvatske, jer Istarska županija sama ne može ovaj 
projekt isfinancirati, a Istarska županija ima pravo očekivati tu podršku, jer 55 mil. kn ostaje u 
Državnom proračunu iz poreza na dohodak, dok će ove godine to biti još više.  
 

Župan konstatira kako su svi svjesni jedne banalne krucijalnosti, a to je da znanje 
nema alternative. Poglavarstvo i Skupština Istarske županije je u obvezi prema građanima 
Istre, nakon što je veliki novac uložen u gospodarstvo i okoliš - što su bitni sektori, odlučeno 
je izgraditi Novu bolnicu, a sada izgraditi i sustav obrazovanja, koji će biti na visokom nivou. 
To je postignuto u drugim sektorima, pa je i u školstvo trebalo ranije ulagati više. Međutim za 
ovakve programe nije ni sada kasno.  Postignut je konsenzus u Istri sa strukom, rektorom,  
ravnateljima, gradonačelnicima i načelnicima u Istarskoj županiji koji su prije desetak dana 
imali sastanak, te se slobodno može naglasiti da postoji konsenzus za ovaj predloženi 
projekt. Predloženi projekt potrebno je da naiđe na podršku i razumijevanje od strane Vlade 
Republike Hrvatske.  Ali bez obzira na sve, Istarska županije od toga ne odustaje. Ako 
projekt ne dobije suglasnost od Ministarstva obrazovanja i znanosti te Vlade Republike 
Hrvatske, Istarska županije će samostalno ući u ovaj program razvoja obrazovanja, jer nema 
alternative. Znanjem su postignuti odlični rezultati u gospodarstvu, vrijeme je da se to 
kapitalizira i potrebno je prenijeti u obrazovni sustav koji će dati nove impulse u razvoju Istre. 
 

Podžupan Valerio Drandić smatra kako je ovaj projekt bitan da se doprinese školstvu, 
ali i da se pristupi tzv. prisilnoj decentralizaciji. Ovim modelom će se uspjeti doći do 
proračunskih sredstava Republike Hrvatske, te vjeruje da će se ovakvim načinom potvrditi 
projekt, jer će se nasilno zadirati u Državni proračun.  
Naime, neprihvatljivo je da sve što se financira iz proračuna, da bude na nižoj razini od 
okruženja. Tj. da škole, bolnice, starački domovi budu na nižoj razini od okruženja 
gospodarstva, kao i hotela sa pet zvjezdica, kvalitetne infrastrukture, jahti i sl. 
To je težnja da se standardi školstva podignu na višu razinu, a isto je potreba i u zdravstvu. 
 
 
  Završeno u 12,30 sati. 
 
 
 Zapisnik vodila: 
 Silvija Klarić 
 
         Predsjednik 
        Poglavarstva Istarske županije 
         Ivan Jakovčić 


