
 
SKRAĆENI  ZAPISNIK 

 
sa  15. sjednice  Skupštine Istarske županije, održane 24. travnja 2006. godine  u Maloj  
koncertnoj  dvorani Spomen doma u Pazinu 
 
 Sjednicu je u  17,00 sati otvorio ANTON PERUŠKO, predsjednik Skupštine Istarske 
županije (IDS-SDP), koji je sjednici i  predsjedavao.                                                                                          
 Pozdravlja sve vijećnice i  vijećnike Skupštine Istarske  županije, 

- članove  Poglavarstva  na čelu  sa županom  gospodinom Ivanom Jakovčićem, 
- zamjenika župana gospodina    Marina Brkarića,  
- članove Poglavarstva, 
- pročelnike upravnih odjela Istarske županije, 
- predstavnike udruga, 
- predstavnika  sindikata,  
- predstavnike medija  i sve  koji prisustvuju 15. sjednici Skupštine Istarske 

županije uz zahvalnost za  praćenje rada  Županijske skupštine. 
 
 Prije utvrđivanja dnevnog reda  zamolio je gospođu VESNU IVANČIĆ, tajnicu  
Skupštine Istarske  županije, da izvrši prozivku vijećnika radi utvrđivanja kvoruma na 15. 
sjednici Skupštine Istarske županije. 
 

PRISUTNI - ODSUTNI 
  
R.br. VIJEĆNIK LISTA PRIMJEDBE 
1. LINO ČERVAR HDZ Odsutan 
2. MARINO ROCE HDZ  
3. DARKO JERGOVIĆ HDZ Odsutan  
4. ANA MATIKA ŠETIĆ HDZ  
5. MILAN MEDEN HDZ Odsutan 
6. BORIS VAREŠKO HNS/ZELENI/HSLS/  
7. SANDRO JURMAN HNS/ZELENI//HSLS/  
8. JOSIP- ANTON RUPNIK HNS/ZELENI/HSLS/  
9.  SILVANO HRELJA HSU  
10. SUZANA BUGARIN HSU Odsutna opravdano 
11. ROMANO ČERNJUL HSU  
12. ANTON TURČINOVIĆ HSU Odsutan opravdano 
13. DAMIR RADNIĆ IDF  
14. TULLIO PERSI IDF  
15. ORIANO BULIĆ IDF Nakon utvr. d.r. 
16. VLADIMIR  GAŠPARINI IDF  
17. TEDI CHIAVALON IDS u.I.Jakovčića 
18. STJEPAN MRAKOVIĆ IDS u.D.Kajina 
19. ORIJANA LUKIĆ IDS  
20. KATARINA NEMET IDS u.L.Limuncin Toht 
21. TAMARA BRUSSICH IDS u.F.Radina  
22. FRANKO UDOVIČIĆ IDS  
23. MIHO VALIĆ IDS  
24. VITTORIO ZULIANI IDS  
25. AHMED MAKOTA IDS  
26. BRANKA DAIĆ BURSAĆ IDS  
27. KLARA GRAHOVAC IDS  
28. JADRANKA FABAC IDS u. E. Kosa 
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29. SERĐO RIGO IDS  
30. VIVIANA BENUSSI IDS  
31. FABIO JELIČIĆ IDS  
32. EDA KLAPČIĆ IDS   
33. MARTIN MATOŠEVIĆ IDS  
34. DANICA MILETIĆ IDS  
35. MICHELA BLAGONICH IDS   
36. LAURA ŠUPERINA IDS  
37. ANTON PERUŠKO SDP  
38. MIRJANA ĆUS SDP  
39. LINO DOBRILA SDP  
40.  PETAR RADETIĆ SDP  
41. DINO KOZLEVAC SDP  
 
OSTALI PRISUTNI : 
 
VESNA IVANČIĆ, tajnica Skupštine Istarske županije , 
MELITA FERENČIĆ, zamjenica tajnice Stručne službe za poslove Skupštine i Poglavarstva 
Istarske županije,  
SANJA LABINJAN, djelatnik Stručnih službi za poslove  Skupštine i Poglavarstvo, 
IVAN KLARIĆ, deb. stenograf, 
JOSIP ZIDARIĆ, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu 
okoliša Istarske županije, 
MILAN ANTOLOVIĆ, pročelnik  Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, 
ribolov i vodoprivredu Istarske županije,  
TULIO DEMETLIKA, član Poglavarstva zadužen za  gospodarski i održivi  razvoj IŽ, 
MLADEN DUŠMAN, pročelnik Upravnog odjela  za prosvjetu i kulturu IŽ, 
ORIANO  OTOČAN, član  Poglavarstva  zadužen za  međunarodnu suradnju,  
Dr. ROBERT MATIJAŠIĆ, član Poglavarstva zadužen za znanost i visoko obrazovanje IŽ,  
KRISTINA BULEŠIĆ, član Poglavarstva  zadužena za  razvoj civilnog društva IŽ, 
MIODRAG ČERINA, vd. Šefa kabineta župana IŽ,  
VALTER DRANDIĆ, predsjednik  Vatrogasne zajednice  Istarske županije,  
 

Predsjednik ANTON PERUŠKO, na temelju  prozivke utvrđuje da na  15. sjednici 
Skupštine Istarske županije prisustvuje 34 od 41 vijećnice  i vijećnika , pa Skupština ima 
kvorum i može raditi i donositi pravovaljane odluke.  
   
 Prelazi se na utvrđivanje  dnevnoga  reda 15. sjednice Skupštine Istarske županije.  
 Prijedlog  dnevnog  reda od 19 točaka sa prilozima vijećnici su dobili  poštom . 
 Otvara  raspravu o dnevnom redu. 
  

Vijećnik FABIO JELIČIĆ u ime Odbora za  gospodarstvo, financije i proračun  IŽ  
predložio je da se dnevni red nadopuni :  

a) Prijedlogom  Odluke o utvrđivanju  visine godišnje lovozakupnine  za 
Zajednička  lovišta, 

b) Prijedlogom Ugovora o zakupu  prava lova u zajedničkim lovištima  na 
području IŽ. 

  
Vijećnik DAMIR RADNIĆ, predlaže da točka  5. dnevnoga  reda glasi : 

– Rasprava i  glasovanje  o podnesenoj interpelaciji o radu  Županijskog 
poglavarstva  Istarske županije, čime se složio i predsjednik Skupštine IŽ 
Anton Peruško. 

Skupština je  sa 33 glasova «ZA», bez glasova «PROTIV» prihvatila prijedlog  da se 
iza točke 6. uvrsti  točka 7. koja  glasi :   
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a) Prijedlog Odluke  o utvrđivanju visine godišnje lovozakupnine za  Zajednička  
lovišta u Istarskoj  županiji , 

b) Prijedlog Ugovora  o zakupu prava lova na zajedničkim lovištima  na području  
Istarske županije, te da se ostale točke  pomaknu  za  jedan broj na  više. 

 
Zatim je  Skupština sa prihvaćenom  nadopunom sa 33 glasova «ZA», ni jednim 
glasom «PROTIV», za  15. sjednicu  Skupštine Istarske županije utvrdila slijedeći 

 
   D N E V N I  R E D : 

1.  
a) Verifikacija  skraćenog zapisnika sa 13. sjednice Skupštine Istarske županije, 
b) Verifikacija  skraćenog  zapisnika  sa 14. svečane  sjednice  Skupštine Istarske 

županije, 
2. Pitanja  vijećnika, prijedlozi i informacije, 
3. 

a) Prijedlog  Rješenja  o razrješenju  članice  Komisije za pitanja i zaštitu prava 
autohtone talijanske  nacionalne zajednice 

b) Prijedlog  Rješenja o imenovanju  članice  Komisije za  pitanja i zaštitu  prava 
autohtone talijanske nacionalne zajednice mandata člana Županijske skupštine 
Istarske županije, 

4.  
a) Prijedlog  Rješenja o razrješenju  članice  Odbora  za međužupanijsku i  

međuregionalnu suradnju, te odnose  s iseljeništvom, 
b) Prijedlog  Rješenja o imenovanju  članice  Odbora za  međužupanijsku  i 

međuregionalnu suradnju , te odnose s iseljeništvom 
5. Rasprava i  glasovanje  o podnesenoj interpelaciji o radu  Županijskog poglavarstva    
    Istarske županije, 
6.  Prijedlog  Zaključka  o davanju suglasnosti na zaduživanje Lučke uprave Rabac,  
7.  
a) Prijedlog  Odluke  o utvrđivanju visine godišnje lovozakupnine za Zajednička  lovišta 
      u   Istarskoj  županiji, 
b) Prijedlog Ugovora o zakupu prava lova u zajedničkim  lovištima na području Istarske 
      županije 
8.  
a) Prijedlog Godišnjeg obračuna  Proračuna Istarske županije za  2005. godinu 
b) Prijedlog Godišnjeg  obračuna  Fonda  za razvoj  poljoprivrede i  agroturizma Istre za  

2005. godinu 
c)  Prijedlog  Konsolidiranog Godišnjeg obračuna Proračuna Istarske županije za  2005. 

godinu , 
 9. Prijedlog Zaključka o  prihvaćanju Izvješća o radu Stručne službe za poslove  Skupštine i 
     Poglavarstva za  2005. godinu.    
10. Prijedlog Zaključka o  prihvaćanju Izvješća o radu  Upravnog odjela  za lokalnu 
      samoupravu i upravu za 200. godinu,     
11. Prijedlog Zaključka o  prihvaćanju Izvješća o radu  Upravnog odjela za proračun i 
      financije  za  2005. godinu,      
12. Prijedlog Zaključka o  prihvaćanju Izvješća o radu  Upravnog odjela za  gospodarstvo 

za  2005. godinu,     
13. Prijedlog Zaključka o  prihvaćanju Izvješća o radu  Upravnog odjela za turizam i 

trgovinu za  2005. godinu,     
14. Prijedlog Zaključka o  prihvaćanju Izvješća o radu  Upravnog odjela za  prostorno 

uređenje, graditeljstvo i zaštitu  okoliša za  2005. godinu,      
15. Prijedlog Zaključka o  prihvaćanju 

a) Izvješća o radu  Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribolov i  
vodoprivredu za  2005. godinu, 
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b) Izvješće o radu  Posebnog računa  Županijskog poglavarstva «Fond za  razvoj 
poljoprivrede i  i agroturizma Istre za 2005. godinu»,     

16. Prijedlog Zaključka o  prihvaćanju Izvješća o radu  Upravnog odjela za zdravstvo i 
      socijalnu  skrb za 2005. godinu,     
17. Prijedlog Zaključka o  prihvaćanju Izvješća o radu  Upravnog odjela za prosvjetu  i 
      kulturu za  2005. godinu,     
18. Prijedlog Zaključka o  prihvaćanju Izvješća o radu  Upravnog odjela za pomorstvo, 
      promet i  veze za  2005. godinu,     
19. Prijedlog Zaključka o  prihvaćanju Izvješća o radu  Upravnog odjela za talijansku 
      nacionalnu zajednicu  i druge  etničke  skupine za  2005. godinu,     
20. Prijedlog Zaključka o  prihvaćanju Izvješća o radu Kabineta župana za  2005. godinu. 
 
 AD – 1 

c) VERIFIKACIJA SKRAĆENOG ZAPISNIK SA 13. SJEDNICE SKUPŠTINE 
ISTARSKE ŽUPANIJE 

d) VERIFIKACIJA SKRAĆENOG ZAPISNIKA SA 14. SJEDNICE SKUPŠTINE 
ISTARSKE ŽUPANIJE  

 
Predsjednik  ANTON PERUŠKO, primjećuje  da  na  naslovnoj stranici Skraćenog 

zapisnika sa 14. sjednice piše  da je sjednica održana 20., a na  prvoj  stranici 30. ožujka 
2006. godine, pa je potrebno izvršiti ispravak na nasloj  stranici, jer je sjednica održana 30. 
ožujka 2006. godine u Poreču. 

Vijećnica KATARINA NEMET, primjećuje da na stranici  16. Skraćenog zapisnika  sa  
13. sjednice  Skupštine Istarske županije, u njezinom pitanju gospodinu  Županu vezano za 
poljoprivredno zemljište  piše : 

»- da li su istinite tvrdnje da Porezna uprava spušta cijenu za  50 % s obzirom da u  
Gradu Novigradu  postoje parcele kojima m2 dostiže cijenu od 70 kuna», pa na kraju piše : 
»Mislim da je ta cijena jako mala», nego  da je rekla « da smatram  ako je istinita tvrdnja da 
Porezna uprava spušta cijenu  za  50 posto da je to jako malo». 
 Provjerom u  stenografski zapisnik i digitalnom snimku  stoji : 

«- da li su istinite tvrdnje da  Porezna uprava spušta cijenu za  50 %  s obzirom da u 
Gradu Novigradu  postoje parcele kojima m 2 dostiže  70 kuna. 

 Mislim da je to  jako malo». 
Vijećnik JOSIP ANTON RUPNIK, iznosi da je na 13. sjednici  Skupštine Istarske 

županije  imao  dva  prijedloga i da mu nije pružena mogućnost  da dade primjedbu na ono 
što je gospodin Župan  izjavio, pa da bi  htio korigirati  njegovu  izjavu, jer da njegova izjava 
na toj sjednici  nije bila  točna i istinita.   
 Predsjednik ANTON PERUŠKO, upozorava vijećnika  JOSIPA ANTONA PERUŠKA 
da nema pravo korigirati izjavu  Župana, osim ako ono što piše u  zapisniku nije ono što je  
Župan rekao, a  on zna da to nije tako. 
 Vijećnik TEDI  CHIAVALON, ističe da nije prvi puta da vijećnik  Josip  Anton   Rupnik 
na ovaj način  krši  Poslovnik, a sve radi  promidžbe njegove  vlastite  Udruge «EKOP- 
ISTRA» za koju u svakom mogućem momentu koristi priliku  da tu Udrugu stavlja u prvi plan 
, pa  moli predsjednika Skupštine da zaštititi vijećnike od takvih izlaganja. 
 Na to predsjednik ANTON PERUŠKO , naglašava da je njegova obveza da o tome 
vodi računa, te s danim  primjedbama daje  na usvajanje  skraćene  zapisnike sa 13. i  14. 
sjednice. Nakon  glasanja konstatira da je  Skupština  sa  33 glasova «ZA», bez glasova 
«PROTIV» i  bez «SUZDRŽANIH» Glasova  usvojila  

a) Skraćeni zapisnik sa  13. sjednice  Skupštine  Istarske županije 
b) Skraćeni zapisnik  sa 14 sjednice Skupštine  Istarske županije 

 s tim da se na naslovnoj stranici  skraćenog  zapisnika sa 14. sjednice  datum 20. travnja 
ispravno  zamjenjuje sa 30. travnja  kao što  i piše na prvoj stranici tog  skraćenog zapisnika, 
te da se izvrši provjera ispravka vijećnice  Katarine  Nemet u stenografskom zapisniku i 
fonogramu, što je i učinjeno.  
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 Ujedno se  na stanici   8 u pitanju Klare Grahovac riječ «živi kapital» zamjeni riječju 
«human kapital». 
  

AD – 1 PITANJA  VIJEĆNIKA, PRIJEDLOZI I INFORMACIJE 
 

Za postavljanje vijećničkih pitanja javili su se : Lukić Orijana, Vittorio Zuliani, Silvano 
Hrelja, Tedi Chiavalon, Vladimir Gašparini, Damir Radnić, Josip  Anton Rupnik, Boris 
Vareško,  Stjepan Mraković, Martin Matošević, Klara Grhovac. 
 Opet idemo  sistemom jedan  pozicija, jedan  opozicija.  
 

ORIJANA LUKIĆ : 
 Dobar dan svima, bongiorno a tutti ! 
 Poštovani  gospodine predsjedniče, gospodine Župane, kolegice i kolege  vijećnici ! 
 Moje pitanje vezano je za dopis Sportskog društva «Bunarina 1962» dostavljen  svim 
vijećnicima Županijske skupštine Istarske županije sa područja Grada Pule. 
 Sportsko društvo «Bunarina 1962»  poslalo je zahtjev poglavarstvu Istarske županije  
tražeći preispitivanje odluke o danoj koncesiji za gospodarsko korištenje Pomorskog dobra  
Sportske  lučice Bunarina.  
 Interesira me  u kojoj je fazi rješavanje  tog  veoma važnog problema za 
starosjedioce našega  Grada  Pule.  

Oni su sudjelovali u  izgradnji  tih vezova i Bunarine i stalo im je da zadrže svoje 
vezove  za barke  po nižim cijenama nego što su sada. 

 Ostali gradovi na području Hrvatske  plaćaju puno manje cijene godišnjih  vezova 
nego što to plaćaju naši građani na  Bunarini. Samo jedan primjer, za barke do  4 metara u 
Poreču  se plaća 400,00 kuna, u  Splitu  500,00 i  230,00 kuna, dok kod nas na Bunarini  
1.400,00 kuna , što  smatram da je to jako, jako visoko.  
 Puno penzionera moralo je  prodati  svoj vez i barke, jer nisu mogli plaćati tako 
visoke  godišnje zakupnine . 
 Oni  žele prihvatljive cijene  veza uz zapadnu obalu Verudskog kanala,  koji  treba 
sačuvati na način da to bude  prostor sporta, rekreacije i  vezova za mala plovila naših 
sugrađana, a samim tim i  članova  udruge.  
 Hvala.       
 

ANTON PERUŠKO : 
 Hvala. 
 Odgovor  će dati   Župan  gospodin Ivan Jakovčić. 
 

IVAN JAKOVČIĆ : 
 Dame i gospodo,  signore  e signori ! 
 Poznat mi je ovaj problem. Bavili smo se time u nekoliko navrata. Prije nekoliko dana 
je bio razgovor u  županiji  sa svim zainteresiranim stranama i  kako je  1999. godine 
Bunarina  dobila koncesiju od strane tadašnjeg Poglavarstva Istarske županije za upravljanje 
tim područjem  došlo je do nezadovoljstva dijela sportskih  društava koja  djeluju na tom 
području . Mi rješavamo jedan  posao koji je star 7  godina i  pokušat ćemo ga riješiti na 
način  da upravo  sportska  društva dobiju prava  raspolaganja tim jednim dijelom  
koncesijskog  ugovora koji ima Bunarina d.o.o. , a s druge  strane ono što je najvažnije 
mislim da je poentirala  gospođa Orijana Lukić, a to je činjenica  da upravo želimo stvoriti  
takvu situaciju   da male  brodice od  5 do  6 metara  imaju  što je moguće nižu cijenu 
naknade, daleko nižu od one koja je sada,  i to smo stavili kao naš zahtjev prema 
koncesionaru. Očekujemo da će se najkasnije za  deset dana  svi očitovati o tom našem 
zahtjevu i vidjet  ćemo  da li  će i kako će se očitovati. 

 U  svakom slučaju  mi  ćemo sigurno stati iza takvih zahtjeva, jer su realni. S druge  
strane pojavila se,  prema nekim našim saznanjima, na neki  način jedna mala igra ili 
trgovina na tom području, ali sve to ćemo provjeriti. 
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 Što se  Poglavarstva tiče možete računati da ćemo sigurno izaći u susret upravo 
onima kojima je  Bunarina i  najviše  na srcu, a to su  najčešće oni  koji imaju brodice od  5 
do  6 metara, a ne onih koji imaju jahturine na tom  dijelu.  
 

ANTON  PERUŠKO : 
 Hvala gospodinu  Županu. 
 Idući je za  vijećničko pitanje vijećnik  Vladimir Gašparini.   
 

VLADIMIR GAŠPARINI : 
 Uvaženi  gospodine predsjedniče, uvaženi  Župane, kolegice i kolege, uvaženi 
pročelnici ! 
 Imam dva pitanja. Jedno pitanje za predsjednika  Skupštine Istarske županije. 
 Kada mislite na dnevni red  ove Skupštine uvrstiti osnivanje  Odbora za  dragovoljce, 
branitelje  i borce NOR-a. 
 Drugo pitanje za  gospodina Župana. 

Na 13. sjednici Skupštine Istarske županije kod predlaganja Odluka o dodjeli Grba 
Istarske županije  Nellu Milottiu predložio sam  da  se gospodinu Nellu Milottiu uz Grb  dade i 
određena novčana nagrada.  

Zanima me : da li ste po tom pitanju nešto učinili ? 
 Hvala lijepa. 
 

ANTON PERUŠKO : 
 Hvala gospodinu  Vladimiru  Gašpariniu. 
 Na vaše prvo pitanje mogu  reći slijedeće. 

Na prošloj sjednici Skupštine Istarske županije smo  usvojili Izmjene Statuta Istarske 
županije. Usvajanjem tih  izmjena stvorena je mogućnost za kompletnu doradu Poslovnika 
naše Skupštine. Odbor za borce  narodnooslobodilačkog rata i  borce Domovinskog  rata , 
neovisno o tome kako  ćemo ga  službeno zvati, je opisan u Poslovniku. Ići  ćemo na 
kompletnu, a ne dio po dio, izmjenu Poslovnik. Kada smo već toliko čekali, za narednu  
sjednicu vjerojatno ne, ali  za prvu  nakon naredne sjednice bit će u prvom  čitanju u  
najmanju ruku prijedlog Izmjena i dopuna Poslovnika  u kojem će biti  dana mogućnost 
osnivanja i tog Odbora, pa bih vas molio kada smo već toliko  učinili da se strpimo još malo. 
Ja znam da je malo  poodmaklo vrijeme, jer  smo  jedanput imali raspravu  o tome, pa smo 
je odgodili  zbog usuglašavanja. U međuvremenu došlo je do situacije da smo  nekako po sili 
zakona morali  mijenjati  Statut, a sada također po sili zakona  moramo uskladiti Poslovnik 
sa Statutom, pa idemo  na kompletnu izmjenu, a želimo da stvarno   Poslovnik  bude 
kvalitetan, svi  ćete ga dobiti , imat ćete pravo i u prvom  čitanju  raspravljati o njemu kako bi 
bio što  kvalitetniji, a tada ćemo ugraditi i mogućnost formiranja spomenutog Odbora.  Ja bih  
vas molio da to obrazloženje  prihvatite. 
 A što se tiče drugog  vašeg pitanja odgovorit  će gospodin Župan.    
 

IVAN JAKOVČIĆ : 
 Gospodinu Nellu Milottiu odlučili smo  isplatiti  prosječni osobni  dohodak, malo više. 
Isplatit ćemo  5.000,00  kuna. Nadam se da ćete time biti zadovoljni . To  će biti ovog tjedna. 
 

ANTON PERUŠKO : 
 Hvala gospodinu  Županu. 
 Zadovoljni odgovorima ? 
 (Da). 
 Hvala. 
 Riječ ima  vijećnik Vittorio Zuliani. 
  

VITTORIO ZULIANI : 
 Dobar večer. 
 Pozdravljam sve prisutne . 
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 Imam jedno pitanje  i jedan prijedlog . 
 Prijedlog se odnosi na povećanje  kapaciteta u  našim domovima za starije  osobe. 
Broj  starijih osoba u Istarskoj  županiji   neprekidno se povećava, kao i njihov udio u 
ukupnom broju stanovništva. Posljednjih  desetak, petnaestak  godina, došlo je do 
značajnog porasta broja starijih  osoba preko  65 godina , a kapaciteti su ostali isti kao što su 
bili i ranije. U domovima za starije osobe  na  razini  naše županije imamo 649 mjesta, a na 
listi  čekanja   636  osoba  samo za domove. Na čekanju ima također za stacionare, koji su 
uz domove umirovljenika  ili negdje  drugdje otvoreni. Kada osoba dođe iz  bolnice, posebno  
starija osoba, a nema  tko  da je njeguje  kod kuće, treba ići u neki stacionar, ali  ti  stacionari 
koji su uz domove  zdravlja imaju  limitirani broj kreveta. 

 /A. Peruško  : Moram vas upozoriti da požurite, jer nećete uspjeti postaviti pitanje/. 
Na čekanje za stacionar ima oko 120 osoba, a za  dnevni boravka  više od  160 

osoba. 
Zamolio bih gospodina Ivana Jakovčića da dogovori sa gradonačelnicima i 

načelnicima  općina koje gravitiraju gradovima  kako poboljšati postojeće  stanje, a u prvom 
redu da postave u planove  razvoja proširenje spomenutih  kapaciteta.  

/A. Peruško  : Postavite  konkretno pitanje  bez obrazloženja/. 
Pitanje : 
Izgradnjom plinovoda  sve lokalne ceste na području  zapadne Labinštine su 

devastirane. Međutim, nisam dobio nikakav odgovor da li postoji neki sporazum da graditelji  
te ceste dovedu u prvobitno stanje .  

I  drugo pitanje : 
-  gdje će se staviti materijal  koji  će ostati izvan kanala koji s e kopaju za plinovod  ? 

 
ANTON PERUŠKO : 

 Hvala.        
 Riječ ima  gospodin  župan Ivan Jakovčić. 
 

IVAN JAKOVČIĆ : 
 Gospodine predsjedniče ! 
 Dozvolite mi da vezano za prvi komentar, informaciju  ili pitanje, na  neki  način dan 
jednu  ohrabrujuću i umirujuću informaciju. 
 Svjesni  smo problema starijih osoba u Istarskoj  županiji. Intenzivno  se bavimo time.  
Već od prvoga dana kada sam postao  Župan  pred 5 godina utvrdili smo u Programu  za 
zdravlje Istarske županije problem starijih so0ba, kao jedan od  5 problema. Jedan od 
ključnih problema su upravo starije osobe, naši umirovljenici. I upravo našim umirovljenicima  
želim  poručiti  da su već gotovi neki projekti vezani uz  izgradnju  doma za starije osobe.  U  
Buzetu, kao što znate, županija  sufinancira izgradnju  doma, koji će uskoro biti  otvoren . 
Isto tako sa zadovoljstvom mogu reći da je u Poreču  počela izgradnja  doma  umirovljenika. 
Izgradnjom doma u  Poreč rasteretit će se dom u Novigrad  i  Rovinju. Porečanke i Porečani 
su jednim dijelom u  domovima  u Novigradu ili  Rovinju.  

U Pazinu su isto tako već odmakle priprema  na dokumentaciji i  na ideji izgradnje ili 
izgradnje novog doma ili  uporabe vojarne koja  će napokon,  nadam  se,  brzo pripasti 
Gradu Pazinu  

Poglavarstvom Grada Pule i Poglavarstvom Istarske županije dogovoreno je da se  
ide u  adaptaciju postojećeg  doma «Alfredo  Štiglić» ili, što je vjerojatnije,  što je  naš  cilj i 
naša ideja,  da se ide u izgradnju novoga doma umirovljenika u Puli blizu  postojeće bolnice  
na Zagrebačkoj adresi , ne zbog potrebe da bolnica bude  blizu, nego  zato  što  tamo 
imamo  vrlo dobar teren, vrlo dobro zemljište. 

 Tako naši umirovljenici mogu po tom pitanju  ipak na neki način dobiti informaciju 
koja je realna, iza koje stojimo. Time nećemo riješiti sve probleme niti problem onih koji 
danas imaju poteškoće i traže smještaj u domovima. Međutim, mogu  poručiti da o tome  vrlo 
odgovorno  i ozbiljno radimo. Vjerujem da ćemo do kraja našeg mandata  imati izgrađeno 
nekoliko novih domova umirovljenika. 

 7



Što se tiče vašeg drugog pitanja njega ćemo proslijediti Plinacru, tvrtki koja  radi 
plinovod  Pula  - Karlovac. U  svakom slučaju  svugdje je uobičajeno  i normalno  da tko 
ošteti kolosijek ili neku cestu da je mora vratiti u prvobitno stanje, posebice  kada su u 
pitanju radovi  takvoga karaktera. Računajte da ćemo upozoriti Plinacro  na to  što ste vi nas 
izvijestili  i  tražit ćemo od Plinacro  da  sve ceste i ostalo što su oštetili dovedu u prijašnje 
stanje. 
 

ANTON  PERUŠKO : 
Hvala gospodinu  Ivanu Jakovčiću. 
Zadovoljni s odgovorom !? 
Idući je za postavljanje  vijećničkog pitanja  vijećnik  Silvano Hrelja . 

 
SILVANO HRELJA : 

 Poštovani  gospodine predsjedniče,  poštovani gospodine Župane, kolegice i kolege 
vijećnici ! 
 Imam dva kratka pitanja za   gospodina Župana. 
 Prvo pitanje počinjem sa  slijedećom konstatacijom. 
 Vama je poznato, gospodine Župane, da je  u Pazinu katastrofalna  gospodarska i 
socijalna situacija  i da imamo  jedan problem koji  već dvije godine  stoji i kojeg  trebamo  
riješiti. To je  problem velike dvorane u Spomen domu. Vi znate da su se u Spomen domu, u 
toj velikoj dvorani, održavale  svakakve aktivnosti, da  je došlo do požara i velike štete.  Ne 
znam zašto se taj problem  iz osiguranja već nije riješeno, ali je činjenica  da  Pazin sam 
objektivno ne može riješiti  iz svog Proračuna, niti može  pomoć. Stoga  ja vas pitam : nije li 
vrijeme da se  u rješenje ovog problema uključe  županija  i  država, s obzirom  da lokalna 
zajednica to sama  ne može riješiti. Mislim da je sramota za svih nas  da u našem  Spomen 
domu jedna tako velika  i reprezentativna dvorana  stoji u takvim okolnostima. 
 I drugo pitanje, molim vas gospodine Župane,  da nas svih  zajedno informirate kako 
napreduje projekt  izgradnje nove bolnice u  Puli, odnosno koje su vam aktivnosti  u tijeku, 
jer se lani  negdje u  sedmom mjesecu potpisao neki sporazum na brzinu  u Fažani, a polije 
toga nemamo  dovoljno kvalitetnih odnosno  vjerodostojnih informacija. 
 Hvala.  
 

ANTON PERUŠKO : 
 Hvala vijećniku  Silvanu  Hrelji. 
 Riječ ima  gospodin Župan Ivan Jakovčić. 
 

IVAN JAKOVČIĆ : 
 Najprije bih odgovorio na pitanje iz drugog dijela, pa  ću se vratiti na  Pazin. 
 Izgradnja  bolnice u Puli je jedan od ključnih projekata u  mandatnom programu 
Poglavarstva Istarske županije i očekujemo  da ćemo ostvariti početak  gradnje nove  
bolnice u Puli. Ma da je sporazum na brzinu   potpisan, ali je potpisan,  brzina uopće nije 
važna u tom slučaju, važno je da je  sporazum potpisan, da je sadržajno kvalitetan. U ovom 
trenutku čekamo suglasnost Ministarstva na idejni projekt. Praktički smo krenuli prema  
ishodovanju  lokacijske dozvole.  
 Mogao bih  reći  da ćemo ove godine imati lokacijsku dozvolu. Poslije toga krenut 
ćemo  prema građevinskoj dozvoli i odgovarajućim natječajima. Puno je priprema  druge 
vrste već  učinjeno i očekujem da ćemo bolnicu  početi  graditi, kao što sam  najavio, negdje 
krajem  2007. godine,  da bi  nakon dvije do tri godine,  najviše, mogla biti gotova, što  će biti 
jedan  dodatni važan  element sigurnosti življenja u Istarskoj  županiji i veliki doprinos  boljoj 
kvaliteti zdravstva u Istarskoj županiji.  

 Kada govorim o tome  upravo se sada pripremaju  sa  Upravnim vijećem bolnice 
određene mjere, neovisno o svim aktualnim problemima s kojima se bolnica suočava. Sve 
županijske  bolnice u Hrvatskoj se tim problemima suočavaju. Mogli ste vidjeti da sve bolnice 
imaju velikih problema, ne samo naša. Naša bolnica ima isto velikih objektivnih problema, ali  
sigurno i subjektivnih i očekujem da ćemo sa Ministarstvom definitivno  razriješiti sve 
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otvorene probleme, riješiti aktualno stanje   i zaista  krenuti  ka izgradnji nove bolnice , ali  ne 
samo  izgradnji već i opremanju, i što je  još, možda najbitnije,  i obuci kadra koji  će raditi u  
budućoj bolnici. Želimo ulagati u  naše ljude koji  će brinuti o našim  građanima. O tome 
ćemo sigurno  napraviti poseban  program. U tom kontekstu moguća je suradnja s našim  
iseljenicima, gdje je u više  navrata  mnogo liječnika  naše bolnice  bilo u Njujorku.  Kao što 
znate  naši iseljenici iz Njujorka su nam pomogli u obuci naših liječnika. Program je  
sveobuhvatan i vrlo zahtjevan , vrlo  je težak, nije jednostavan, neće biti lako zatvoriti 
financijsku konstrukciju , neovisno  što smo potpisali sporazum, ali  ćemo je zatvoriti.  Tu 
smo da budemo kreativni, pametni, hrabri i da projekt izvedemo do  kraja. 
 Za Pazina  se, gospodine Hrelja,  slažem s vašom konstatacijom,  da je u vrlo teškoj 
gospodarskoj  situaciji. Vi jako dobro znate zbog  čega je Pazin u  ovako jako teškoj  
gospodarskoj situaciji, jer ste bili zajedno sa mnom svjedok problema Pazinskog 
gospodarstva. Možda se nećemo složiti o razlozima  zašto je Pazin u takvom stanju,  a vi  
vrlo dobro znate da je, nažalost,  zaista  zbog potonuća, naročito jedne  tvrtke,  u velikim 
problemima. No, ne želim se vraćati na  stara vremena, jer bismo vjerojatno  rasplamsali 
polemiku, ali  će možda biti prilike jednom o tome govoriti, nego  bih  htio govoriti o dvije 
stvari, kada ste me već priupitali 

 Prvo , u pregovorima smo s nekoliko  manjih i većih tvrtki da se u Pazinu otvore 
nova  radna mjesta, upravo za najugroženiji dio  građana Pazina, naročito  žena koje su bez 
posla, a u  kasnim su godinama, koje imaju velikih problema, što znam, jer su  moje susjede. 
Jedna je gore, druga dolje sa  stanom. Sve  su nekada radile u  «Pazinki» i jako dobro znaju 
zašto  je «Pazinska»  propala. Danas su one moje  susjede, svaki dan  s njima  
razgovaramo o tim problemima. Moram reći da, nažalost, u Pazinu tih žena ima jako puno i 
one  zaslužuju našu maksimalnu pažnju. Nadam se da ćemo vrlo brzo doći  do  rješenja, da 
ćemo uskoro imati jednu  tvornicu, odnosno  jednu novu djelatnost u Pazinu, koja  će 
zaposliti ne mali broj ljudi, a  na sreću, kao što vidite, kada je u pitanju  Y  i industrijska zona 
Ciburi  se  malo po malo, ali ipak nadograđuje. 
 U svezi Spomen doma sam u više navrata  razgovarao sa Gradonačelnikom i  
Poglavarstvom Grada Pazina. Razgovor je bio i  za vrijeme zajedničke sjednice 
Poglavarstva  Grada Pazina i Poglavarstva Istarske županije. Činjenica je da  Grad Pazin 
nema dovoljno novca  za obnovu velike dvorane Spomen doma. Također je činjenica da 
smo spremni  sudjelovati u obnovi  velike  dvorane Spomen doma u Pazin, što  vi kao 
vijećnici  možete  to predlagati za vrijeme  donošenja Proračuna. Vjerojatno ćemo  neka  
sredstva moći  predvidjeti. Iz države ne računamo niti na jednu kunu,  što isto tako moram  
reći. Bilo bi jako dobro   kada bismo dobili nešto sredstava, ali ne  računamo na njih, jer do 
sada nema nikakvih  pozitivnih odgovora . 

 No, postoji jedna dobra inicijativa, pa pozivam i vas, gospodine Hrelja, kao 
saborskog zastupnika, čovjeka  sa dobrim prihodima, kao i  svih onih koji imaju dobre 
prihode kao  saborski zastupnici, da kada  bude situaciju koju Poglavarstvo misli  napraviti, 
da si svatko može kupiti svoju  stolicu u Spomen domu, da si  kupe jednu stolicu u Spomen 
domu i da budu donatori  na taj   način obnove Spomen doma i  dvorane u Spomen domu. 
Već sam  rekao da ću za svojih  5 članova obitelji  kupiti  5 stolica. Svatko  će moći dati svoj 
mali doprinos, pa  ćemo makar i na taj  način pomoći obnovi Spomen doma.  
 

ANTON PERUŠKO : 
 Hvala. 
 Gospodine vijećnik  Hrelja, imate pravo na  dopunsko  pitanje ili izraziti zadovoljstvo  
ili nezadovoljstvo sa odgovorom u roku od minute. 
 

SILVANO HRELJA : 
Sa sadržajem odgovora gospodina Župana sam relativno zadovoljan. Nisam 

zadovoljan sa tonom  s obzirom da  se pokušava nešto između  redaka imputirati, i ja to 
prepoznajem. Prvo, nije zabranjeno ni danas ulagati  u  naše ljude  da daju svoje  rezultate u  
bolnice, u zdravstvu. Nitko nas u to već danas ne sprječava, a ne ni ono što  će se sutra 
dogoditi.   
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 Drugo,  priča  o iseljenicima je za mene stara  priča i volio bih da se konačno  
realizira, ali nemojmo to previše povlačiti. 
 Što se «Pazinke» tiče  o njoj  ćemo stvarno polemizirati, ali  slijedeći put kada 
budemo razgovarali o nekim  odgovornostima. Spremam sam se sa  vama suočiti na 
otvorenoj sceni. 
 I drugo, dakako, da ću se priključiti  u akciju da svatko može kupiti svoju stolicu u 
Spomen domu u Pazinu, ali vas upozorava, što vi  dobro znate , da ima  građana  Istre koji 
imaju puno veće prihode, veće plaće i prihode iz imovine, od  saborskih zastupnika, a svoj 
dio ću odraditi pod  uvjetom da  dvorana Spomen doma  bude osigurana. 
 Hvala.  
 

ANTON PERUŠKO : 
 Hvala . 
 Idući je za vijećničko pitanje vijećnik Tedi Chiavalon. 
 

TEDI  CHIAVALON : 
 Pred mjesec i pol dana u Istarskoj  županiji boravio je ministar poljoprivrede,  
gospodin Čobanković, koji je tom prilikom obećao da  će u roku od  7 dana  obavijestiti 
Poglavarstvo Istarske županije odnosno ovu  Skupštinu i sve  zainteresirane općine i 
gradove,  o  stanju na terenu, zašto Porezna uprava uporno stavlja  vrlo visoke cijene za 
otkup poljoprivrednog zemljišta u   vlasništvu  RH.  Od  tada je prošlo mjesec i pol dana, a 
od  gospodina Čobankovića nema ni traga ni glasa. 

 Postavljam pitanje  županu : da li je došlo vrijeme da damo  zeleno svjetlo našim  
sugrađanima,  našim poljoprivrednim udrugama, da izađu  na cestu sa traktorima. Oni od 
nas očekuju samo da damo zeleno svjetlo da  su  pregovori gotovi, jer ovo više nikuda ne 
vodi. U Slavoniji su se seljaci digli  na noge na prvu vijesti o  cijeni poljoprivrednog  zemljišta. 
Dobili su ono što su tražili. Zar smo m i u Istri  drukčiji od poljoprivrednika u Slavoniji. Čini mi 
se da za ovu Vladu  postoje  dvije vrste poljoprivrednika, oni u Istri i  oni u ostatku Hrvatske. 
Zato još jedanput  postavljam pitanje Županu  : da li je došlo vrijeme  da izađemo na cestu s 
traktorima. 
 I drugo pitanje, možda sugestija Poglavarstvu. 

Radi se o  objektima, većinom uz  samu obalu, uz  samo more, koji su sagrađeni bez 
lokacijske dozvole, bez građevinske dozvole,  a u kojima se odvija ugostiteljska  djelatnost i 
uz sve dozvole  Ureda  Državne uprave. Jedan od takvih objekata je u vlasništvu gospodina 
Oriana Bulića, njega danas nema na sjednici (došao je kasnije), koji  ima   prekrasan objekt 
5 metara od mora  u Peroju, sagrađen bez lokacijske i  građevinske  dozvole, u kojem se 
odvija ugostiteljska djelatnost. Molim županiju, gospodina Župana, da  se radi  sigurnosti  
naših  građana , sigurnosti gostiju, raspita o čemu se tu radi i  na koji  način  takvi  objekti 
dobivaju dozvole za rad. 
 Hvala lijepa. 
 

ANTON PERUŠKO : 
 Bio sam tolerantan deset sekundi. 
 Odgovor  će dati  gospodin župan Ivan Jakovčić. 
 
IVAN JAKOVČIĆ : 
 
 Udruge građana  ili poljoprivrednika u ovom slučaju  imaju svoja  vlastita prava  na 
procjene  i prosudbe  da li  će reagirati i kako  će reagirati na  neke stvari. Živimo u 
demokratskom društvu , slobodnom  društvu. Prema tome ovdje  ne pozivam nikoga na 
neku  reakciju, ali  moram, nažalost, reći da  prema svemu sudeći  od očekivanog rješenja 
oko poljoprivrednog zemljišta  i prihvatljive cijene poljoprivrednog zemljišta, kako izgleda, 
neće ništa  biti. 
 Neću  reći  da su  razgovori i pregovori završili, ali izgleda  da su pri kraju. Nažalost, 
nemam nikakvih  novih informacija po kojim bih mogao dati  povoljnu informaciju  da će se 
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cijena poljoprivrednog zemljišta sveti na realnu  cijenu. Moram reći da je sam ministar 
Čobanković  naveo  način razrješenja ovog problema, jer je svjestan da je cijena  
poljoprivrednog zemljišta od  80 kuna po m2 u nekim općinama u Istri  potpuno  nerealna. 
 Moram dodati  da je  apsurd  do kraja kada  cijene poljoprivrednog  zemljišta su, 
recimo, na području Umaga, Poreča 2, 3 kune,  u Bujama 15, 20, u Novigradu 60,  Medulinu 
70 po m2  Poljoprivrednici u  Poreču  će kupiti tu zemlju, to je i normalno da je kupe. Nisam  
za prejeftino prodavanje zemlje, ali niti  za ovakve astronomske cijene, što je totalni  apsurd 
na sceni, koliko god  neki kažu  da se gospoda iz Porezne uprave  drže zakona. Možda se 
zaista i drže zakona, ali taj zakon ne  valja, jer u Poreču, Umagu, cijena poljoprivrednog 
zemljišta može vrijediti  3  kune ,  a Bujama 15 kuna, što je još  veći apsurdan.  

 U ovom kontekstu šaljem još jednom poruku  Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i  
vodnog  gospodarstva, da učine sve  da dođe do promjene zakona, jer ćemo na ovaj način  
uništiti, prije svega, poljoprivredu. Ako je nekome stalo do razvoja poljoprivrede u ovoj  
zemlji, mislim  da je ministru  Čobankoviću stalo, jer je i sam vinogradar. Prema tome morao 
bi uzeti u obzir  zahtjeve  poljoprivrednika, zahtjeve seljaka, koji  zaista žele  živjeti od 
zemlje, ne od špekulanata, ne od onih koji se  žele baviti trgovinom zemlje,  nego upravo  
onih  koji se  žele  baviti poljoprivredom, proizvodnjom hrane i slično.  

Gospodine predsjedniče, dozvolite da iskoristim ovu govornicu  da pošaljem još 
jednom poruku nadležnom ministru da učini  čim prije sve što je  potrebno da dođe do 
promjene zakona. Danas sam imao razgovor s nekoliko  načelnika i moram reći  da oni  
neće moći više stvari držati pod kontrolom, kako se to voli  reći, a oni su  direktno na udaru 
poljoprivrednika. Županija je  manje involvirana, jednim dijelom je, ali se bojim da bi situacija 
mogla  eskalirati, što nikome ne treba.  
 / A. Peruško : I bilo je pitanje vezano  za objekte uz more/. 
 Zahvaljujem se gospodinu  Chiavalonu  na danoj informaciji vezano za   bespravno 
podignute objekte uz more.  Kao  Župan poduzet ću sve što mogu  da se  poštuje zakon, 
kao što sam uvijek radio, pa i  na osobnom primjeru kada sam pogriješio, sam srušio 
podrum koji je bio u zemlju ukopan. Prema tome ako je netko  5 metara od mora,  kao što vi 
kažete, sagradio objekt  bez lokacijsku i građevinsku dozvolu koristi ga za ugostiteljsku 
djelatnost, i ako mu je netko do dozvolu i mogućnost da radi, neovisno o tome što nije imao 
nikakvu lokacijsku i građevinsku dozvolu, to je očito  kršenje zakona  par eksalans. Ja ću se 
informirati o ovom slučaju i pokušat vas obavijestiti  na jednoj  od slijedećih sjednica  
Županijske  skupštine što  se učinilo, a nadležno ministarstvo će već sutra  dobiti dopis kojeg 
će gospodin  pročelnik Upravnog odjela, gospodin Josip  Zidarić, sastaviti i  poslati 
nadležnom ministarstvu. 
  

ANTON PERUŠKO : 
 Kolega vijećnik  Tedi Chiavalon ima pravo postaviti dopunsko pitanje ili  izraziti 
zadovoljstvo ili nezadovoljstvo dobivenim Županovim odgovorom, sve u roku od jedne 
minute.    
 

TEDI  CHIAVALON : 
 Htio bih izraziti zadovoljstvo sa odgovorima i iskoristiti ovu govornicu da uputim apel 
svim medijima  da se više bave  problemom poljoprivrednog zemljišta, kojeg  su zapostavili,  
koji je po meni  i svima nama u lokalnoj samoupravi   problem  broj jedan, trenutno gorući 
problem u Istri. Pomognimo  našim poljoprivrednicima. Molim vas uključite se  čim više u to. 
 Što se tiče drugog  pitanja, htio  bih reći gospodinu Josipu Zidariću  da prilikom  
sastavljanja tog dopisa za nadležno ministarstvo, može slobodno potražiti neke podatke u 
Gradu Vodnjanu , jer za neke objekte postoji  dozvola i za rušenje, a ti objekti i dalje 
obavljaju ugostiteljsku   djelatnost. 
 

ANTON PERUŠKO : 
 Kolega Persi, što ste vi  trebali ? 
 /T. Persi  : Imam samo jednu malu primjedbu  ako je smijem reći /. 
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 Imate  jedino pravo na institut povrede Poslovnik. Ako  sam  povrijedio neki  članak 
Poslovnika možete uzeti riječ, a primjedbe ne možete iznositi, žao mi je. 
 /T. Persi :  Povreda bontona/. 
 Vrijeđanja nema.  Kada bude vrijeđanja onda je tu predsjednik koji  će to vrijeđanje  
spriječiti. Za nekoga je  nešto po  bontonu, a za  nekoga nije. 
 Kolega Radniću, vi ste na redu.  
  

DAMIR RADNIĆ : 
 Hvala lijepa.  
 Za  15. svibanj najavili ste zanimljivu sjednicu, ali ne mogu  odoljeti, a da nešto ne 
kažem. 
  Zadnjih dana često slušam  Župana  na televiziji, čitam u novinama privatno, javno , 
pa se  sjećam  dok sam  svojevremeno obnašao  određene javne  dužnosti, da sam  iz kuće 
svojih roditelja  pušten u školu, kasnije  na ostale strane, da sam stekao  naviku  da  
poštujem  svaki posao koji radim, pogotovu ako radim posao da sam javna osoba  24 sata 
na dan. I sada meni nije jasno kada čitam sve te Županove  odgovore, kada pije na primjer 
kavu u  Bruxellesu ili  ruča na Limskom kanalu ili  u Zagrebu, kada je  na Učki na skupu 
antifašista , praznikom, vikendom,  ili već kako gdje, na koji način vi to javno  i privatno 
regulirate,  da li je to neki raspored sati, da li je to  neki  otisak prsta kao u Medulinu. Nije mi 
jasno kako dijelite svoje privatne  i  javne obveze.  Ja imam puno djece, petero, pa  moram 
sebi neki raspored raditi i  ženi  da stignem pohvatati sve te njihove  slobodne trenutke, sve 
ostalo,  i pet griješim. S druge strane  moram priznati da sam uvijek  bio pomalo ljubomoran  
na kolege  koji u  tri sata (15 sati) zaključaju firmu i izađu van  i poslije zaborave na tu firmu. 
Ja tako  ne razmišljam,  što je moj problem, zato jesam bio ljubomoran na  tome. Molio bih, 
ako nije teško, da  nam objasnite taj svoj  raspored : javno, privatno, subote, nedjelje, kako  
vi to   balansirate. Ne mogu nikako  vas pohvatati. (Žamor, negodovanja većine vijećnika u  
dvorani). 
 

ANTON PERUŠKO : 
Pitanje je konkretno  na kojega Župan može i  ne mora odgovoriti. 
/Župan : Nema potrebe odgovoriti /. 
Hvala lijepa.  
Riječ ima kolega  vijećnik  Stjepan Mraković. 
 
STJEPAN MRAKOVIĆ : 
Poštovani gospodine predsjedniče, gospodine Župane, kolege vijećnici ! 
Imam za  gospodina Župana jedno pitanje. 
Temeljem Zakona o područjima posebne državne  škrbi i Zakona o brdsko-

planinskim područjima, 8 jedinica lokalne samouprave  na području  Istarske županije  : 
Grožnjan, Lanišće, Oprtalj, Buzet, Lupoglav, Motovun,  Cerovlje i Gračišće,  dobilo je status 
područja sa otežanim uvjetima  života. Zakonskim propisima  predviđene su  posebne 
poticajne mjere radi poticanja demografske obnove , naseljavanja i stvaranja preduvjeta za 
prirodni  i gospodarski razvoj. Jedno od značajnih poticajnih mjera su  porezni prihodi  s 
naslova  poreza na dohodak i dobit koji se ostvaruju  na područjima jedinica  lokalne 
samouprave , a koji prema  članku  45. Zakona o financiranju jedinica lokalne i  područne 
(regionalne) samouprave, pripadaju državnom proračunu  i prihodi ostaju gradovima i 
općinama  koje imaju status područja posebne državne skrbi i o brdsko planinskim 
područjima. Dobivanjem navedenog statusa od  srpnja  2003. godine Grad Buzet  je  
ostvarene prihode s tog naslova koristio isključivo za ulaganje u komunalnu infrastrukturu, 
razvoj  poduzetničkih zona, predškolski i školski odgoj , socijalu i druge programe i time 
stvarao preduvjete za kvalitetan život  stanovnika  na svom  području te gospodarski  razvoj.           
       

Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka  ugradilo je novi  Nacrt zakona  o 
regionalnom razvoju  Republike Hrvatske, koji je objavljen na Internet stranicama  
Ministarstva mora, turizma , prometa i razvitka. 

 12



/A. Peruško  : I sada pitanje !?/. 
Po novom Nacrtu zakona ukida se status brdsko – planinskog područja za  svih  8  

jedinica lokalne samouprave  u Istarskoj  županiji  i samim time oni gube sva ta sredstva. Na 
primjer u Buzetu  to je  36 %  godišnjeg proračuna. 
 /A. Peruško  : Prošle su dvije  minute, postavite pitanje !/. 
 Da li je   Poglavarstvo Istarske županije  već  poduzelo kakve mjere prema 
Ministarstvu  da se pokušaju prije  nego što to otiđe na Vladu  predvidjeti neke nove  načine 
financiranja  tih jedinica lokalne samouprave. 
 

ANTON PERUŠKO : 
 Hvala.  

Deset sekundi  sam vam duže dozvolio. Meni na dušu. 
Riječ ima gospodin Ivan Jakovčić. 
 
IVAN JAKOVČIĆ : 

 Gospodine vijećniče ! 
 Ja sam o ovom problemu  razgovarao sa Gradonačelnikom  Buzeta i  sa načelnicima  
zainteresiranih općina u više  navrata . Razgovarao sam i sa  županom  Primorsko-goranske 
županije, gospodinom Komadinom i  sa županicom  Krapinsko- Zagorske  županije, koje će  
županije posebno biti oštećene ako dođe do donošenja spomenutog  zakona. Isto tako dali 
smo do znanja  ministru Kalmeti  i nadležnom ministarstvu da je ovakav način  raspodjele  
sredstava koji se predviđa, totalno  nerealan. Ma da to niste  rekli,  mislim da je glavni 
argument  države da  su Istarska  županija i Primorsko- goranska  županija  natprosječno 
razvijene i da zbog toga nije potrebno da  u tim  županijama imamo područja koja imaju 
brdsko-planinski status. I onda se kaže da će županija po potrebi pomoći tim jedinicama   
lokalne samouprave. Za Buzet će to biti gubitak  od  15, 20 milijuna kuna , a naši autentični 
prihodi su  100 milijuna kuna, pa si možete  misliti kada dođemo u situaciju da nam Buzet 
kaže : gospodo,  po zakonu vi  nama morate nadoknaditi ta sredstva, dajte nam vi  nama 
sada 15 milijuna kuna. Kako  ćemo to napraviti ? Nikako ! Onda će nam doći i svi ostali : 
Lanišće, Oprtalj, Kršan, Gračišće, i  mi ostajemo bez novca, pučki rečeno. 

  Prema tome  mogu konstatirati da smo mi upozorili nadležne na to. Ja sam  
razgovarao sa nekoliko saborskih zastupnika  iz Istre i nadam se da će oni biti  jedinstveni u 
stavu da do tog  zakona ne dođe , neovisno o strankama. Zakon o regionalnom razvoju RH  
nam je potreban, ali naročito ne  s ovakvim rješenjima.  

Pozivam i ovom prilikom Ministarstvo i zastupnike da budu jedinstveni i da odbace 
eventualno takvo rješenje  zakona. 

 
ANTON PERUŠKO : 
Hvala  županu Ivanu Jakovčiću.         

 Kolega Mraković zadovoljan. 
 Idući je  kolega vijećnik Josip Anton Rupnik. 
 

JOSIP ANTON RUPNIK : 
Poštovani gospodine predsjedniče, gospodine Župane, kolegice i kolege vijećnici!

 Ja bih praktično imao  dva prijedloga. 
 1. U  cilju zaštite i očuvanja prirode i zaštite okoliša Istre, predlažem da se po hitnom 
postupku  izmjeni  prostorni plan naše  županije.  S izmjenom prostornog plana treba 
onemogućiti prenamjenu prostora , da se  poljoprivredno zemljište i  šume pretvaraju u  golf 
igrališta  odnosno u  građevinske  parcele što se krije od  silnih  planiranih  golf igrališta.  
Predlažem da se na osnovi  izmijenjenog  prostornog plana maksimalno  dozvoli gradnja  
pet golf igrališta  i da se unaprijed odrede  potencijalne  lokacije.  Tražim  objašnjenje tko je 
odobrio  izgradnju   golf igrališta  uz samu rijeku  Mirnu  i  ako  su sve studije  utjecaja na 
okoliš odbijene. Tražim isto tako odgovor tko i što  će poduzeti,  da se spriječi  daljnja  
devastacija zemljišta  uz rijeku  Mirnu. 
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 2.  Isto tako u cilju  zaštite okoliša  i očuvanju prirode , budućnost  prometovanju  u 
Europi se oreće k  željeznici, koja je kud i kamo  ekološki  prihvatljivija nego cestovni  
prijevoz . Povodom obljetnice   150  godina od  izgradnje željezničke  pruge  na ovim 
prostorima interesira mene i ostale građane  u Istri , da li  ćemo  prići  zatvaranju  pruge ili  
prihvatiti  razvojni pravac  Europe, kada se  govori o prijevozu , kako putničkom tako i 
teretnom. Predlažem, da se  pristupi  modernizaciji pruge i  da na taj način  služi svojoj  svrsi 
i uključi u  europske  željezničke  tokove.    
                            

ANTUN  PERUŠKO : 
 Hvala. 
 Ovo su bili vaši prijedlozi. 
 Jednoga  smo mogli iščitati sa sjednice  Odbora za prostorno uređenje , jer ste to isto 
pitanje postavili. Tražite odgovore. 
 Riječ ima gospodin župan Ivan Jakovčić. 
 

IVAN JAKOVČIĆ : 
Što  se tiče željeznice moram reći   da  apsolutno podržavam ovo što vi govorite i to 

sam u više navrata rekao  i  Hrvatskim  željeznicama i nadležnom Ministarstvu  prometa, da 
pojednostavim naziv,  Istra treba želježnicu,  treba kvalitetnu željezničku  prugu, u osnovi sa 
Slovenijom, a bilo bi dobro kad bi  se išlo sa izgradnjom tunela prema  Rijeci , međutim bitno 
je koliko je to u ovom trenutku realno, vjerojatno nije   najrealnije i  bez  daljnjega  da  Istra 
treba željeznicu, ali  ne takvu  koju  će Istarska županija financirati, graditi ili sufinancirati,  
što je bilo zahtjeva sa strane Hrvatskih  željeznica od prije nekoliko godina . Toga ne može 
biti, jer novaca za tako nešto nemamo. Tu smo, nažalost, ja  sam se raspitivao   i došao do 
informacija da su se dešavali dani kada se jedan ili dva putnika  vozio  preko granice iz 
Lupoglava u  Divaču. Moramo biti realni. Realnost je jedan ili dva putnika dnevno , a pruga 
od jedno  30 ili  40 kilometara  je na vrlo zahtjevnom trenu  kojeg treba održavati. Protiv toga 
smo da se zatvori pruga, ali  smo vrlo oprezni u tome tko  će tu željeznicu financirati. To je 
posao Hrvatskih  željeznica. Moguće je, ja tu ne robujem, da budem potpuno jasan, ni u 
suradnji sa Slovenskim željeznicama, jer to može biti interes, možda u suradnji  sa 
Austrijskim  željeznicama, ako je njima interes dolaska na more , naročito zbog  Bršice, o 
čemu  su neki razgovori započeti prije nekoliko godina, pa sada se nešto pojavilo, vidjet 
ćemo  da li je to realno. U  svakom  slučaju  željeznica Istri je potrebna, želimo je imati,  ali 
moramo biti potpuno jasni da nismo u mogućnosti financirati njenu obnovu, izgradnju ili  
participiranje u bilo čemu  što se tiče takvoga javnoga  prijevoza.          
   Vaše drugo pitanje je vezano za golf igrališta. Vi predlažete 5 igrališta. Ja sam rekao 
da  Istri treba desetak golf igrališta da bi bila konkurentna  na  svjetskom turističkom  tržištu, 
na Mediteranu, gdje je trenutno velika izgradnja golf igrališta kao dodatak turističkoj ponudi 
svugdje na Mediteranu, na sjevernom i južnom Mediteranu, pogotovo u Turskoj, gdje  gosti  
često odlaze i zbog  golfa. Da li  nabrojati  5, 10 ili koliko  ih je u Prostornom planu navedeno  
21, je pitanje kao i vaše od oka – treba pet golf igrališta.  Ja  sam  rekao da treba desetak. 
Mislim da treba desetak i  da ima nekih argumenata za to, jer su tako posloženi u Istri. 
Prostorni plan Istarske županije je donijet na ovoj Skupštini. Tada se, istina, o golfu puno nije 
pričali i svi su ga  željeli. Danas, kada se  počinje to dešavati, ispada  kao da ga nitko ne želi 
golf igrališta, što isto tako nije točno. Golf igrališta  će nam pomoći u jačanju turističkog 
proizvoda Istarske županije. Kolegice i kolege, ja sam rođen u Poreču, slušao sam priče o 
tome kako  će tri  teniska  igrališta u Poreču biti  previše, tko  će igrati tenis  na ta tri  teniska  
igrališta. Danas ih Poreč ima  vjerojatno  300 i  često su gotovo sva  zauzeta. Dakle, 
relativno je pitanje  broja golf igrališta. Pitanja je  načina na koji  će se  održavati  golf 
igrališta. Mislim da trebamo osnovati posebnu komisiju koja  će  sa županijske  razine pratiti 
dizajn golf igrališta, kako će se ona pojaviti i implementirati u prostor, kakva  će niti uporaba, 
kakva će biti zaštita zemlje, odnosno kakva  će biti trava i kako će se uopće održavati  golf 
igrališta. Imat ćemo posebnu komisiju , jer jedini u  Hrvatskoj imamo  ozbiljne stručnjake za  
golf u Istri. 
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 Što se tiče  same rijeke Mirne odnosno  igrališta oko Motovuna, za to je,  kao i za sve 
ostalo, što znate, nadležno Ministarstvo, koje formira  svoju komisiju vezano za  studiju o 
zaštiti, u ovom slučaju  za izgradnju  golf igrališta. Mi vjerujemo  stručnjacima.  

Ja  kao kod  studija koje su odobrene,  gdje je pitanje golf igrališta išlo naprijed, ima  
nekih problema, ne znam detaljno koji su, vjerujem stručnjacima, i dok se problem ne 
razriješi ne može se ići dalje  sa izgradnjom golf igrališta.  Ako se ti problemi razriješe ići će 
se  dalje, pa prepuštam i u ovom slučaju, kao  i uvijek kada je god moguće,  stvar 
stručnjacima, jer ipak oni   trebaju odlučiti u takvim delikatnim situacijama. 
 

ANTON PERIUŠKO : 
 Hvala Županu Ivan Jakovčiću.  
 Riječ ima kolega vijećnik Josip Rupnik. 
 Možete izraziti zadovoljstvo ili nezadovoljstvo odgovorom  ili postaviti  dopunsko 
pitanje 
 

JOSIP ANTON RUPNIK : 
 Zahvaljujem gospodinu  Županu na odgovoru, ali kada sam govorio o  željeznici isto 
tako ne prihvaćam  teoriju da bi željeznicu financirala  Istarska  županija, već smatram da 
sada kada se ide u projekciju, kada se daju sredstva za izgradnju  mostova ili  željeznica u  
Hrvatskoj, da se nastoji nametnuti problem  rješenja pruge, pogotovo  što  dobivamo 
informaciju od naših kolega na koji način se može doći od  Berlina do  mora, koji kažu  je 
problem Istra. Kolege iz Austrije isto  tako kažu da je problem Istra. Ne možete normalnim 
putem doći do Zagreba sa vlakom, pa nije ni  čudo  da nema putnika kada nemate mogućih 
uvjeta  da putujete s ovom  prugom.  Zato bih htio da i  Županijska skupština o tome 
razmišlja i donese  stav  da kada se sada traže sredstva za  pruge i mostove u Hrvatskoj da 
se  ugrade u ta sredstva i pruga  od Divače prema Puli.  
 Što se tiče golf igrališta govorio sam o ograničenju na  pet  golf igrališta  zbog  toga  
da se spriječe ogromna  zagađenja. Kada su se planirala golf igrališta nitko nije razmišljao o 
tome. Sada smo daleko pametniji, znamo što znači jedno golf igralište, njegovo  održavanje 
itd. Sada kada imamo more  informacija  od  raznih svjetskih institucija vidimo da su golf 
igrališta veliki zagađivači. Ono što mene osobno smeta je to što većina tih  golf igrališta  
imaju  prateće objekte koji se  skrivaju  iza  golf igrališta. Oni  žele  graditi. 
 

ANTON  PERUŠKO : 
 Hvala kolega Rupnik. 
 /I. Jakovčić  : Moram odgovoriti !/. 
 Dobro, dajem riječ Županu. 
 Pokušavam biti tolerantan, pa i desetak minuta.  
 Kolega Rupnik vi ste otvorili jednu  temu. 
 /J. Rupnik : Nisam/. 
 Hvala. Zaključujem raspravu. Idemo dalje. 
 Riječ ima vijećnik Martin Matošević. 
 Strogo  ću se morati držati Poslovnika, jer vidite  u koju se situaciju dovodimo.  
 Predsjednik je trebao  vijećnika Rupnika opomenuti, ali je propustio to učiniti. 
 

MARTIN MATOŠEVIĆ : 
Gospodine predsjedniče, gospodine Župane, kolegice  i kolege vijećnici ! 

 Prije otprilike dvadesetak dana  Uprava  Hrvatskih pošta donijela je  odluku  da će  
poštanski uredi u Baderni, Karojbi, Savudriji, Svetom Lovreču , Svetom Petaru u  Šumi, 
Vižinadi, od  ranije  još u  Livadama i Grožnjanu , raditi samo  3 sata dnevno, od  7,00 do 
10,00  sati.  Vama je  svima poznato što to znači . Mi, recimo, u Svetom Lovreču imamo 
samo  poštanski ured. Nemamo nikakvu banku, nikakvu drugu instituciju, i sve što nam treba 
radimo  preko tog ureda. Normalno da  nam sada to  radno vrijeme  ne odgovara. Međutim, 
bilo bi dobro  da i na tome ostane. Međutim, kruže glasine da će se navodno svi ti  poštanski 
uredi zatvoriti. U tom slučaju  bit će daleko većih problema.  U ime građana  Općine Sveti 
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Lovreč molim  gospodina  Župana i Poglavarstvo Istarske županije   da razmotre to pitanje i 
da se  na  neki  način sa Hrvatskom poštom to pitanje  nekako  riješi, jer ako ostanemo bez  
tih pošta, stvarno  će biti dodatnih  novih problema. 
 Evo, samo toliko. 
 

ANTON PERUŠKO : 
 Hvala. 
 Riječ ima  gospodin župan Ivan Jakovčić. 
 

IVAN JAKOVČIĆ : 
 Gospodine predsjedniče ! 
 Mogu vas izvijestiti da smo razgovarali  s Hrvatskom poštom nedavna . Gospodin 
Marin Brkarić je razgovarao  na njihov zahtjev. Oni  objektivno  gube posao u konkurenciji  
sa  drugim privatnim  tvrtkama i  imaju problema.  Ono  što mi  želimo  reći, ono  što mi  
želimo pomoći, je  sugestija, i ovdje  javno pozivamo općine i gradove u Istarskoj  županiji, 
naročito općine gdje je pošta  u   najamnim odnosima, dakle  kao u Svetom Lovreču,  gdje 
znam da ima jedan problem, pošta je u prostorijama Općine, neka  nađu rješenja zajedno  
Općina i Pošta. Građani trebaju imati poštanske urede u malim mjestima, jer je  to dodatna 
usluga. Zato je vrlo važno da Pošta i poštanski uredi ostanu  barem u svakom sjedištu  
općina u Istarskoj  županiji. Negdje ih  čak možda i nema, ali  gdje ih ima zaista trebaju 
ostati. 
 Uputiti ću takav apel  našim  općinskim načelnicima i gradonačelnicima.  
 Gospodine predsjedniče, moram reći da  neki poštari igraju golf, pa ako treba da 
sada kažem nešto i na tu  temu  gospodinu Rupniku ili ne !? 
 

ANTON PERUŠKO : 
Ja bih vas molio, ostavimo  se toga  sada. Morat ću paziti izričito na Poslovnik.  

 Još imamo dva  vijećnika za postavljanje vijećničkog pitanja, gospodina Borisa 
Vareška i  Klaru Grahovac. 
 

BORIS VAREŠKO : 
 Gospodine predsjedniče,  gospodine Župane , dame i gospodo vijećnici ! 
 Moje pitanje bit će upućeno   Vatrogasnoj zajednici Istarske županije. 
 Molio bih  da nam se za  slijedeću sjednicu Skupštine  Istarske županije dostave 
financijski pokazatelji poslovanja Vatrogasne zajednice  Istarske županije za  2005. godinu. 
 To tražimo iz  razloga što  Vatrogasna zajednica Istarske županije to nije dostavila 
ovoj Skupštini, a radi se o sredstvima izdvojenim iz  proračuna gradova i općina i županije. 
 Hvala lijepa. 
 

ANTON PERUŠKO : 
 Hvala lijepa. 
 I posljednja je za postavljanje vijećničkog pitanje kolegica vijećnica  Klara Grahovac. 
 

KLARA GRAHOVAC : 
 Poštovani gospodine Župane,  predsjedniče Županijske skupštine, cijenjene kolegice 
i kolege vijećnici ! 
 Želim dati informaciju o uspjesima  Nogometnog kluba iz Pule, jedinog nogometnog  
prvoligaša sa područja Istarske županije. 
 Sa radošću mogu konstatirati vezano za vijećničko pitanje koje sam postavila još 
prije tri sjednice  da je u dogovoru sa pulskim Gradonačelnikom , kojeg ovom prilikom i 
pozdravljam,  jer je prisutan na današnjoj sjednici,  i  HNS krenula  realizacija projekta 
rekonstrukcije  nogometnog stadiona  Aldo Drozina u Puli, koji je ujedno i uvjet  o nastavku 
igranja  prvoligaškog  nogometa u našemu Gradu. 
 U međuvremenu  pulski nogometni klub  polučio je odlične rezultate. Pulska momčad 
trenutno je  po osvojenim bodovima na četvrtom mjestu, iza Dinama, Rijeke, Varteksa, iako 
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igra ligu za ostanak. U proljetnom dijelu prvenstva nakon zimske  stanke NK Pula  
najuspješnija je po usvojenim  bodova od svih klubova u  I. Ligi. 
 Pulska momčad  definitivno je  sa dnevnoga  reda  skinula pitanje ostanka u ligi. 
Selekcioniranju ove momčadi   velike zasluge ima i bivši  trener Igor Pamić, a za sadašnje 
rezultatne uspjehe uz  izvrsne nogometaše zaslužni su treneri Bračun , sadašnji trener  
Jurčić, kao i Uprava kluba. 
 Htjela bih posebno naglasiti da  samo profesionalni pogon ima  27 igrača i 3 trenera, 
a gro  angažiranih igrača i sportskih  kadrova  je u omladinskom pogonu  koji broji  180 
igrača.  
 Rezultati potvrđuju  da Puljani imaju iznimno perspektivan mlad i kvalitetan igrački 
kadar koji  ćemo teško zadržati na  istarskom području  ukoliko se  ne podmire dugovanja   
te se ne stabilizira financijska situacija Verudeža.  
 Ne smijemo zaboraviti da je najtraženiji hrvatski proizvod na  svjetskom  tržištu  
sportski proizvod, a  da je  najvažnija sporedna stvar na svijetu  nogomet, a mi  priznali to ili  
ne.  
 

ANTON PERUŠKO : 
 Ja bih  vas pustio da govorite još  15 minuta, ali  ne smijem. 
 /K. Grahovac :Ali  imam još jedno vijećničko pitanje/. 
 Ali nemate više  vremena.  Žao mi je. 
 Hvala.   
 Riječ ma  župan Ivan Jakovčić. 
 

IVAN JAKOVČIĆ : 
 Koristim priliku da  čestitam NK Pula – Staro  česko na zaista sjajnim rezultatima. 
Imao sam prilike razgovarati  sa njihovim predsjednikom i sa  drugima  i izrazio sam 
zadovoljstvo.  Razgovarao sam s Gradonačelnikom Grada Pule, gospodinom Valterom 
Drandićem, u više navrata o tome  kako pomoći Klubu i neke konkretne  pomake smo 
napravili , uspjeli smo na  neki način pomoći Klubu, što su me  posebno zadnjih  mjeseci  
obradovali njihovi uspjesi i treba čestitati Klubu na tome . Nadam se da će Pula,  na čelu s 
Gradonačelnikom Drandićem, naći rješenje  za  stadion,  da ćemo imati prilike gledati  
prvoligaški nogomet, ne samo zbog  prvoligaškog nogometa, već  prije svega zbog mladih 
ljudi koji  žele igrati nogomet, koji se  žele baviti sportom. 
 

ANTON PERUŠKO : 
 Hvala.  
 Time smo iscrpili  točku  2. - Vijećnička pitanja, prijedlozi i informacije. 
 
 AD – 3  

a) PRIJEDLOG RJEŠENJA O  RAZRJEŠENJU  ČLANICE KOMISIJE  ZA 
PITANJA I ZAŠTITU  PRAVA AUTOHTONE TALIJANSKE 
NACIONALNE ZAJEDNICE 

b) PRIJEDLOG RJEŠENJA O  IMENOVANJU  ČLANICE KOMISIJE  ZA 
PITANJA I ZAŠTITU PRAVA AUTOHTONE TALIJANSKE 
NACIONALNE ZAJEDNICE 

 
Uvodno obrazloženje za ovu i narednu 4. točku  dnevnoga  reda dala je  LAURA 
ŠUPERINA, predsjednik Komisije za izbor i imenovanje. 

nacionalne zajednice, i istovremeno prijedlog Rješenja  o imenovanju    članice  Komisije za  
 Skupština je bez  rasprave  sa 28 glasova «ZA», bez glasova «PROTIV» i bez  
«SUZDRŽANIH»  glasova, donijela  
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a) R J E Š E N J E 
      I. 
 Gordana Restović razrješava se  članstva u Komisiji za pitanja i zaštitu  prava 
autohtone talijanske  nacionalne  zajednice. 
     II. 
 Ovo Rješenje stupa  na snagu  danom donošenja, a objavit  će se u  «Službenim 
novinama» Istarske županije. 
 

   b) R J E Š E  N J E 
I. 

 
Za članicu Komisije za pitanja i zaštitu  prava autohtone talijanske  nacionalne  

zajednice izabire se  vijećnica  TAMARA BRUSSICH iz Medulina, Katikulić 86. 
    II. 
Ovo Rješenje stupa  na snagu  danom donošenja, a objavit  će se u  «Službenim 

novinama» Istarske županije. 
 
AD – 4  

a) PRIJEDLOG RJEŠENJA O  RAZRJEŠENJU  ČLANICE  ODBORA  ZA 
MEĐUŽUPANIJSKU  I  MEĐUREGIONALNU  SURADNJU, TE ODNOSE 
S ISELJENIŠTVOM 

b) PRIJEDLO RJEŠENJA O IMENOVANJU ČLANICE ODBORA ZA 
MEĐUŽUPANIJSKU  I  MEĐUREGIONALNU  SURADNJU, TE ODNOSE 
S ISELJENIŠTVOM 

 
Uvodno obrazloženje  za ovu točku  dnevnoga  reda dala je LAURA ŠUPERINA, 

predsjednik Komisije za izbor i imenovanje u  sklopu  prethodne točke dnevnoga reda.  
Skupština je bez  rasprave sa 28 glasova «ZA», bez glasova «PROTIV» i bez  

«SUZDRŽANIH»  glasova, donijela  
 

a) R J E Š E N J E 
      I. 
 Gordana Restović razrješava se  članstva u Odboru za međužupanijsku  i 
međuregionalnu  suradnju, te odnose  s iseljeništvom 
 
     II. 
 Ovo Rješenje stupa  na snagu  danom donošenja, a objavit  će se u  «Službenim 
novinama» Istarske županije. 

 
b) R J E Š E N J E        

      I. 
 Za članicu Odbor za međužupanijsku  i međuregionalnu  suradnju, te odnose  s 
iseljeništvom izabere se  vijećnica  MICHELA BLAGONICH iz Buzeta, Goričica 33.  
 
     II. 
 Ovo Rješenje stupa  na snagu  danom donošenja, a objavit  će se u  «Službenim 
novinama» Istarske županije. 
 
 AD – 5 RASPRAVA I GLASANJE  PO PODNESENOJ INTERPELACIJI  O 
                         RADU  ŽUPANIJSKOG POGLAVARSTVA  ISTARSKE  ŽUPANIJE 
                          
 
 Predsjednik ANTON PERUŠKO naglašava da se prilikom  rasprave  o interpelaciji 
vezanoj za nabavku vatrogasnih vozila koju su svojim potpisom podnijeli propisani broj 
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vijećnika, 11 vijećnika Županijske  skupštine Istarske županije, primjenjuju  odredbe 
Poslovnika Skupštine  Istarske županije od  članka  102. do  106.  i  članak  52. stavak  3. 
 Interpelaciju  grupe kolega vijećnika  u skladu s Poslovnikom dostavio je  
Županijskom poglavarstvu u propisanom  roku i  Županijsko poglavarstvo je također 
sukladno  Poslovniku očitovalo se vezano za podnesenu interpelaciju. 
 Na sjednicu je pozvao i predsjednika Vatrogasne zajednice Istarske županije, 
gospodina Valtera Drandića. 

Predstavnik predlagatelja ima pravo da obrazloži interpelaciju u trajanju od  10 
minuta,  iza toga  na deset minutnu  raspravu ima pravo predstavnik Poglavarstva, te 
predsjednik  Vatrogasne zajednice  Istarske županije. Potom slijede rasprave  predstavnika 
ili predsjednici klubova  vijećnika, zatim pojedinačna rasprava. Nakon toga ponovno imaju 
pravo na deset minutnu  raspravu prije  glasanja : predstavnik  predlagača, te predstavnik 
Poglavarstva . 
 U  raspravi su sudjelovali : DAMIR RADNIĆ, u ime predlagača, IVAN JAKOVČIĆ, u 
ime Poglavarstva, ORIANO BULIĆ, ispravak krivog navoda, VALTER DRANDIĆ, 
predsjednik Vatrogasne  zajednice Istarske županije, DAMIR RADNIĆ, ispravak krivog 
navoda, NTON PERUŠKO, dodjeljuje  opomenu  Damiru Radniću za tvrdnju da Valter 
Drndić laže, koja se unosi u zapisnik, FABIO  JELIČIĆ,  u ime Odbora za 
gospodarstvo, financije i proračun,  DINO KOZLEVAC, u ime Kluba vijećnika  SDP-ea, 
ORIANO BULIĆ, ispravak krivog  navoda, DAMIR RADNIĆ, u ime Kluba vijećnika IDF-
a,TEDI  CHIAVALON, traži  5 minutnu pauzu u ime Kluba vijećnika IDS-a, / PAUZA/, 
TEDI CHIAVALON, ORIANO  BULIĆ, ORIJANA LUKIĆ, ORIANO BULIĆ, TEDI  
CHIAVALON, MARINO ROCE , ispravak krivog navoda, DAMIR RADNIĆ, ROMANO  
ČERNJUL, SILVANO HRELJA, TEDI  CHIAVALON, dva ispravka krivog navoda, 
SILVANO HRELJA, MARINO ROCE, u ime Klub vijećnika  HDZ-ea, DINO  KOZLEVAC, 
ispravak netočnog navoda, TEDI  CHIAVALON, ispravak netočnog navoda  Marina 
Roce, te u pojedinačna raspravi sudjeluju : ORIANO BULIĆ, DAMIR RADNIĆ, TEDI  
CHIAVALON, ispravak krivog navoda, ROMANO  ČERNJUL, VLADIMIR  GAŠPARINI, 
DAMIR RADNIĆ, ispravak krivog navoda, LINO DOBRILA, MARINO ROCE, TULLIO 
PERSI, TEDI  CHIAVALON, ispričava se svim  vijećnicima oporbe koji su se našli 
uvrijeđeni njegovim istupom, jer misli da su krivo interpretirali ono što je htio reći 
kada je riječ o poljoprivrednom zemljištu, DAMIR RADNIĆ, ispravak krivog  navoda, 
ANTON PERUŠKO, oduzima riječ  Damiru Radniću, DINO KOZLEVAC, MARINO ROCE, 
ispravak krivog navoda, SILVANO  HRELJA, FABIO JELIČIĆ, ORIANO BULIĆ, DAMIR 
RADNIĆ, TEDI  CHIAVALON, ispravak netočnog navoda, ANTON PERUŠKO , DAMIR 
RADNIĆ, TEDI  CHIAVALON , ispravak krivog navoda  Damira Radnića. 

 MARIN BRKARIĆ, zamjenik  predsjednika Poglavarstva, u ime   Poglavarstva 
Istarske županije predlaže da se prihvati  Zaključak Poglavarstva koji  je vijećnicima 
dostavljen, te da se zaduži  Poglavarstvo Istarske županije da zajedno sa Vladom  RH  
iznađe mogućnost sufinanciranja i  programa Istarske  županije u dijelu povrat kredita, jer se 
radi o  kvalitetnom programu.  

Predsjednik ANTON PERUŠKO, po Poslovniku daje na glasanje  prijedlog 
Zaključaka  koje su podnijeli podnosioci interpelacije od točke  1 – 4 . 

Nakon  glasanja konstatira  da su 7  vijećnika  glasala «ZA», 26  vijećnika «PROTIV» 
i 1  vijećnik se «SUZDRŽAO» od glasanja. 

Vijećnik ORIANO BULIĆ traži ponovno  glasanje, jer  da nije  26 vijećnika  glasalo 
«PROTIV»  prijedloga Zaključaka. 

Nakon ponovnog  glasanja predsjednik ANTON PERUŠKO  utvrđuje da su 7  
vijećnika  glasala «ZA», 26  vijećnika «PROTIV» i 1  vijećnik se «SUZDRŽAO» od glasanja. 

Zatim predsjednik  ANTON PERUŠKO daje na glasanje  prijedlog Zaključka 
Poglavarstva  koji je dostavljen uz materijale za sjednicu nadopunjen sa amandmanom  
kojega je predložio predstavnik Poglavarstva MARIN BRKARIĆ. 

Nakon  glasanja utvrđuje da je Skupština sa 27  glasova «ZA», ni jednim glasom  
«PROTIV» i  1 «SUZDRŽANIM» glasom, usvojila Zaključak  Poglavarstva nadopunjen sa  
amandmanom kojeg je predložio  predstavnik Poglavarstva. 
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AD – 6  PRIJEDLOG ZAKLČJUČKA O  DAVANJU SUGLASNOSTI NA 
             ZADUŽIVANJE LUČKE UPRAVE RABAC 
 
Prijedlog akta vijećnici su dobili  uz poziv za sjednicu. 
Raspravu je održao  matični Odbor. 
Predsjednik ANTON PERUŠKO daje na glasanje prijedlog Zaključka o  davanju 

suglasnosti za  zaduživanje  Lučke uprave  Rabac prema prijedlogu  akta kojeg su vijećnici 
dobili, te nakon  glasanja utvrđuje da je Skupština sa  28 glasova «ZA», bez glasova 
«PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH»  glasova, donijela 

 
   Z A K L J U Č A K 
      
    o davanju suglasnosti  na zaduživanje Lučke uprave  Rabac 

 
 AD – 7    

a) Prijedlog  Odluke  o utvrđivanju visine godišnje lovozakupnine za 
Zajednička lovišta  u Istarskoj  županiji, 

b) Prijedlog Ugovora o zakupu prava lova u zajedničkim  lovištima na 
području Istarske  županije 

 
Predsjednik ANTON PERUŠKO naglašava da je ova  točka naknadno uvrštena u 

dnevni red, ali da su  vijećnici materijale dobili elektronskom poštom. 
Raspravu je  održao matični Odbor za  gospodarstvo, financije i proračun, čije je 

Izvješće  podnio  FABIO JELIČIĆ, predsjednik Odbora. 
U ime  Poglavarstva Istarske županije zamjenik  predsjednika  Poglavarstva  MARIN  

BRKARIĆ pozitivno  se očitovao na prijedlog Odluke o utvrđivanju visine godišnje 
lovozakupnine za Zajednička     lovišta     u   Istarskoj  županiji, kao i prijedlog Ugovora o 
zakupu prava lova u zajedničkim  lovištima na području Istarske  županije. 
 U  raspravi su sudjelovali : MARINO ROCE , u ime Kluba vijećnika  HDZ-ea, te u 
pojedinačnoj  raspravi : FRANKO UDOVIČIĆ : 
 Predsjednik  ANTON PERUŠKO zaključuje raspravu i daje na glasanje prijedlog 
Odluku  o utvrđivanju visine godišnje lovozakupnine za Zajednička     lovišta     u   Istarskoj  
županiji i prijedlog Ugovora o zakupu prava lova u zajedničkim  lovištima na području 
Istarske  županije, te nakon  glasanja  utvrđuje da je  Skupština sa 26 glasova  «ZA», bez 
glasova  «PROTIV» i  2 «SUZDRŽANA»  glasa, donijela 
 a) 
    O D L U K U  
 
 o utvrđivanju visine godišnje lovozakupnine za Zajednička     lovišta     u   Istarskoj  županiji 
 b) 
     U G O V O R 
  
o zakupu prava lova u zajedničkim  lovištima na području Istarske  županije. 
 
  AD – 8 

a) Prijedlog Godišnjeg obračuna  Proračuna Istarske županije za  
2005. godinu, 

b) Prijedlog Godišnjeg  obračuna  Fonda  za razvoj  poljoprivrede i  
agroturizma Istre za  2005. godinu, 

c)  Prijedlog  Konsolidiranog Godišnjeg obračuna Proračuna 
Istarske županije za  2005. godinu , 

 
Uvodno obrazloženje za ovu točku dnevnoga  reda dala je SILVANA KOSTEŠIĆ, 

pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije  Istarske županije. 
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U  raspravi  je sudjelovao SANDRO JURMAN, u ime Kluba vijećnika   HNS-a, 
SHSLS i Zelenih. 

Predsjednik ANTON PERUŠKO, zaključujem raspravu  i daje na glasanje Prijedlog 
Godišnjeg obračuna  Proračuna Istarske županije za  2005. godinu, te nakon  glasanja  
utvrđuje da  je Skupština sa 26 glasova  «ZA», bez glasova «PROTIV» i 1 «SUZDRŽANIM»  
glasom,   prihvatila pod 

 a)  
   GODIŠNJI  OBRAČUN 

 Proračuna Istarske županije za  2005. godinu 
 
sa 27  glasova «ZA», bez glasova  «PROTIV» i  2 «SUZDRŽANA glasa 
 b) 
   GODIŠNJI OBRAČUN  
 Fonda  za razvoj  poljoprivrede i  agroturizma Istre za  2005. godinu, 
 
sa 28  glasova  «ZA», bez  glasova «PROTIV» i 1 «SUZDRŽANIM» glasom 
c)  

KONSOLIDIRANI GODIŠNJI OBRAČUN 
                       Proračuna Istarske županije za  2005. godinu  

 
Ad – 9 prijedlog  zaključka o prihvaćanju  izvješća o  radu  stručne 
            Službe 
 
Skupština je bez  rasprave  sa  29  glasova «ZA», bez glasova  «PROTIV» i bez  

«SUZDRŽANIH» glasova, donijela 
 
    Z A K L J U Č A K 

 
o  prihvaćanju Izvješća o radu Stručne službe za poslove  Skupštine i  Poglavarstva za  
2005. godinu.    
 

AD - 10 Prijedlog Zaključka o  prihvaćanju Izvješća o radu 
             Upravnog odjela  za lokalnu  samoupravu i upravu za 2005. 
             godinu,     

 
 Skupština je  bez  rasprave  sa 23 glasova «ZA», bez  glasova «PROTIV» i  2 
«SUZDRŽANA GLASA, donijela 
 
    Z A K L J U Č A K  
 
o prihvaćanju Izvješća o radu  Upravnog odjela za  lokalnu samoupravu i upravu za  2005. 
godinu 
 

AD - 11 Prijedlog Zaključka o  prihvaćanju Izvješća o radu  Upravnog 
              odjela za proračun i  financije  za  2005. godinu,      

 
 Skupština je  bez  rasprave  sa 24 glasova «ZA», bez glasova  «PROTIV» i  1 
«SUZDRŽANIM» glasom, donijela 
 
    Z A K L J U Č A K 
 
o prihvaćanju Izvješća o radu  Upravnog odjela za proračun i financije za  2005. godinu  
 

AD - 12 Prijedlog Zaključka o  prihvaćanju Izvješća o radu  Upravnog 
             odjela za  gospodarstvo za  2005. godinu,     
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Skupština je  bez  rasprave sa 24 glasova «ZA», 1 glasom «PROTIV» i 1 

«SUZDRŽANIM»  glasom, donijela 
  
    Z A K L J U Č A K 
 

o prihvaćanju Izvješća o radu  Upravnog odjela za  gospodarstvo za  2005. godinu 
 

AD - 13 Prijedlog Zaključka o  prihvaćanju Izvješća o radu  Upravnog 
             odjela za turizam i trgovinu za  2005. godinu,     
 
 U raspravi po ovoj točci dnevnoga  reda sudjelovali su : KLARA GRAHOVAC i 

JOSIP ANTON RUPNIK. 
 Skupština je  sa  24 glasova «ZA», 1 glasom  «PROTIV» i 2 «SUZDRŽANA» glasa,  

donijela  
    Z A K L J U Č A K 
 

o prihvaćanju Izvješća o  radu Upravnog odjela za  turizam i trgovinu za  2005. godinu  
 
AD - 14 Prijedlog Zaključka o  prihvaćanju Izvješća o radu  Upravnog 
              odjela za  prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu  okoliša  
              za  2005. godinu 
 
 Izvješće Odbora za  prostorno  uređenje, zaštitu okoliša i graditeljstvo Županijske 

skupštine podnio je  LINO DOBRILA, predsjednik Odbora, koji je izvijestio da Odbor  
podržava  Zaključak o prihvaćanju  Izvješća o radu  Upravnog odjela  za prostorno uređenje, 
graditeljstvo i  zaštitu  okoliša, te sugerira Skupštini Istarske županije da zaduži Poglavarstvo 
Istarske županije da  razmotri  zapošljavanje  još jedne osobe  u Odsjeku  za zaštitu okoliša 
pri Upravnom  odjelu za  održivi razvoj , kako je i sistematizirano Pravilnikom.  

 Skupština je sa  25 glasova  «ZA»,  bez glasova  «PROTIV» i  3 «SUZDRŽANA» 
glasa, donijela 

    Z A K L J U Č A K  
 

o prihvaćanju Izvješća o radu Upravnog odjela  za  prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu 
okoliša za  2005. godinu 
 

AD - 15 Prijedlog Zaključka o  prihvaćanju 
a) Izvješća o radu  Upravnog odjela za poljoprivredu, 

šumarstvo, lovstvo, ribolov i  vodoprivredu za  2005. godinu, 
b) Izvješće o radu  Posebnog računa  Županijskog poglavarstva 

«Fond za  razvoj poljoprivrede i  i agroturizma Istre za 2005. 
godinu»,     

 
U  raspravi po ovoj točki dnevnoga reda  sudjelovali su : JOSIP ANTON RUPNIK,  

MILAN ANTOLOVIĆ, odgovori na  postavljena pitanja, JOSIP ANTON RUPNIK,  replika. 
Skupština  je  sa 23 glasova «ZA» bez glasova «PROTIV» i  1 «SUZDRŽANIM»  

glasom ,  donijela  
   Z A K L J U Č A K 

o prihvaćanju : 
a) Izvješća o radu  Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, 

lovstvo, ribolov i  vodoprivredu za  2005. godinu, 
b) Izvješće o radu  Posebnog računa  Županijskog poglavarstva 

«Fond za  razvoj poljoprivrede  i agroturizma Istre za 2005. 
godinu»,     
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AD - 16 Prijedlog Zaključka o  prihvaćanju Izvješća o radu  
             Upravnog odjela za zdravstvo i  socijalnu  skrb  
             za 2005. godinu 
 
U  raspravi po ovoj točki dnevnoga  reda sudjelovao je  TEDI  CHIAVALON. 
Skupština  je  sa  23 glasova «ZA», ni jednim glasom «PROTIV» i  1 

«SUZDRŽANIM»  glasom, donijela 
 
  Z A K L J U Č A K 

 
o prihvaćanju Izvješća o radu  Upravnog odjela  za zdravstvo i socijalnu skrb za  2005. 
godinu  
     

AD -17 Prijedlog Zaključka o  prihvaćanju Izvješća o radu  Upravnog 
             odjela za prosvjetu  i kulturu za  2005. godinu 

 
 Skupština je bez rasprave sa 23 glasova «ZA», bez glasova «PROTIV» i  1 
«SUZDRŽANIM»  glasom, donijela  
 
   Z A K L J U Č A K 
 
o prihvaćanju Izvješća o radu  Upravnog odjela  za  prosvjetu i kulturu za  2005. godinu 
     

AD - 18 Prijedlog Zaključka o  prihvaćanju Izvješća o radu  
             Upravnog odjela za pomorstvo, promet i  veze za   
             2005. godinu 
 
U  raspravi po ovoj točki dnevnoga  reda sudjelovali su : ROMANO ČERNJUL, 

MARIN BRKARIĆ, odgovori na postavljena pitanja. 
Skupština je sa 27 glasova «ZA», bez glasova «PROTIV» i bez  «SUZDRŽANIH»  

glasova, donijela  
   Z A K L J U Č A K 
 

o prihvaćanju Izvješća o radu  Upravnog odjela za  pomorstvo, promet i veze za  2005. 
godinu 

    
AD - 19 Prijedlog Zaključka o  prihvaćanju Izvješća o radu 
             Upravnog odjela za talijansku   nacionalnu zajednicu 
             i druge  etničke  skupine za  2005. godinu 
 
Skupština je  bez  rasprave sa  26 glasova  «ZA», bez glasova «PROTIV» i bez  

«SUZDRŽANIH»  glasova, donijela 
 
   Z A K L J U Č A K 

 
o  prihvaćanju  Izvješća  o radu  Upravnog odjela za  talijansku  nacionalnu zajednicu i druge  
etničke skupine za  2006. godinu 
 

AD - 20 Prijedlog Zaključka o  prihvaćanju Izvješća o radu Kabineta 
              župana za  2005. godinu. 

 
  U  raspravi po ovoj točki dnevnoga reda sudjelovali su  LINO DOBRILA  i TULLIO 
PERSI. 

 Skupština je sa  26 glasova «ZA», bez  glasova  «PROTIV» i  2 «SUZDRŽANA»  
glasa, donijela   
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Z A K L J U Č A K 
 

o prihvaćanju  Izvješća o radu  Kabineta  župana za  2005. godinu. 
  
 Ovime je iscrpljen  dnevni  red i predsjednik  Skupštine  ANTON PERUŠKO 
zaključuje  15. sjednicu Skupštine Istarske županije. 
 Sjednica je zaključena u  22, 42 sata. 
 
 
 
 
 SKRAĆENI ZAPISNIK  VODIO :    PREDSJEDNIK SIŽ : 
 
  IVAN KLARIĆ      ANTON  PERUŠKO 
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SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
S K R A Ć E N I  Z A P I S N I K 

 
       15. SJEDNICA 

  održana 24. travnja  2006. godine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PAZIN, TRAVANJ 2006. GODINE 
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