REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

GRAD DELNICE
GRADONAČELNIK
Delnice, 05. veljače 2015. godine

ZAPISNIK
Sa 2. sjednice Koordinacije Načelnika i Gradonačelnika jedinica lokalnih samouprava
Gorskog kotara koja je održana u Skradu, u srijedu 04. veljače 2015. godine, u Vijećnici
Općine Skrad, s početkom u 09,50 sati.
NAZOČNI:
Damir Grgurić, načelnik Općine Skrad, Ivica Padavić, načelnik Općine Mrkopalj, Toni
Štimac, načelnik Općine Lokve, Anđelko Florijan, načelnik Općine Ravna Gora, Marinko
Kauzlarić, načelniki Općine Fužine i Dragutin Crnković, načelnik Općine Brod Moravice,
Kristijan Rajšel, gradonačelnik Grada Čabra, Dražen Mufić, gradonačelnik Grada
Vrbovskog i Ivica Knežević, gradonačelnik Grada Delnica.
Nakon što je Ivica Knežević pozdravio nazočne načelnike i gradonačelnike, uz napomenu da
se zbog vremenske oskudice točka 3.: Prezentacija projekta Goranskog centra za kulturu,
skine s dnevnog reda, predložio je sljedeći
DNEVNI RED:
1. Verifikacija zapisnika sa 1. sjednice koordinacije održane u srijedu, 14. siječnja
2015. godine.
Izvjestitelj: Ivica Knežević, gradonačelnika Grada Delnica;
2. Rasprava o nacrtu prijedloga Zakona o Gorskom Kotaru.
Uvodničar: Ivica Knežević, gradonačelnik Grada Delnica;
3. Razno;

Budući nitko od nazočnih nije imao primjedbi ni dopuna na tako izmijenjeni prijedlog, dnevni
red je jednoglasno prihvaćen.

AD-1.
Budući nitko od Načelnika i Gradonačelnika nije imao primjedbi na predloženi zapisnik,
Koordinacija je jednoglasno donijela sljedeću
ODLUKU
1. Verificira se zapisnik sa 1. sjednice Koordinacije goranskih načelnika i
Gradonačelnika održane 14. siječnja 2015. godine.
2. Zapisnika sa 1. sjednice Koordinacije od 14. siječnja 2015. godine sastavni je dio
ove Odluke.

AD-2.
Uvodno, kratak presjek razloga i okolnosti zbog kojih je inicirana izrada nacrta prijedloga
Zakona o Gorskom kotaru iznio je gradonačelnik Delnica Ivica Knežević, izrazio je stav da
isti predstavlja dobru osnovu za konačni prijedlog teksta zakona, uz konkretne dopune i
dorade koje će se napraviti na budućim sastancima Koordinacije, te je pohvalio materijal i
zahvalio se Povjerenstvu na učinjenom trudu, nakon čega je Tomislav Mrle, predstavnik
Grada Delnica u Povjerenstvu za izradu Nacrta prijedloga Zakona prezentirao radni materijal
nacrta prijedloga Zakona.
Nakon prezentacije, otvorena je rasprava po predloženom materijalu.
Opći stav Načelnika i Gradonačelnika je bio da pohvaljuju prezentirani materijal, uz
konkretne dopune, dorade i prijedloge koji su izneseni sljedećim redoslijedom:
- Dražen Mufić, Gradonačelnik Grada Vrbovsko:
Podržava radni materijal koji je produkt i osobnog angažmana koji je dao sa stručnim
predstavnicima Grada Vrbovsko, te smatra da su do konačnog prijedloga akta potrebne
minimalne dorade;
- Ivica Padavić, Načelnik Općine Mrkopalj:
Podržava radni prijedlog uz napomenu da se u konačni prijedlog akta pokušaju ugraditi
odredbe, odnosno pronaći rješenja koja će omogućiti nesmetanu realizaciju projekata, u
sadašnjoj situaciji skijališta Čelimbaša, ali i drugih, kada treba rješavati pitanje, odnosno
odnose sa privatnim vlasnicima zemljišta bez kojih se projekti ne mogu zaokružiti;
- Anđelko Florijan, Načelnik Općine Ravna Gora:
Podržava predloženi radni materijal. Postavlja pitanje kriterija temeljem kojih se došlo do
iznosa od 15.000,00 kn na ime pomoći za čišćenje nerazvrstanih cesta po kilometru,
navodeći da uvjeti pa ni ti troškovi kod svih nisu jednaki, te predlaže da se troškovi
priznaju temeljem stvarnog računa koje za tu uslugu podnosi izabrani koncesionar ili
komunalno društvo.;

- Toni Štimac, Načelnik Općine Lokve:
Podržava predloženi materijal te sugerira da bi bilo dobro da se u uvodnom djelu odredbi
naglasi gospodarski aspekt učinaka predloženog Zakona pred socijalnom komponentom,
koja je također vrlo važna!
- Kristijan Rajšel, Gradonačelnik Grada Čabra:
Podržava prijedlog nacrta zakona uz napomenu da bi u daljnjem tijeku postupka trebalo
uključiti i predstavnike Županije budući se i od nje očekuje konkretna materijalna pomoć,
pa bi bilo u redu da i njihov predstavnik sudjeluje u radu Povjerenstva.
- Damir Grgurić, Načelnik Općine Skrad:
Podržava predloženi materijal, kao i prijedlog da se u rad Povjerensta uključi i Županija sa
svojim predstavnikom, te izražava potrebu da se u prijedlog pojačano naglase sve
specifičnosti odnosno posebnosti Gorskog kotara!
- Marinko Kauzlarić, Načelnik Općine Fužine:
Podržava izrađeni prijedlog nacrta, naglašava potrebu da se u materijal stave najsvježiji,
aktualni statistički podaci i pokazatelji, da se iz prijedloga zakona maknu odredbe koje
govore o prihodima o kojima odlučuju jedinice lokalne samouprave, te da se glavni akcent
u prijedlogu zakona stavi na sve one površine koje su korištene za razno-razne
infrastrukturne objekt koji nas opterećuju, dakle izraziti ih u površini kilometru, kubiku, i
slično.
- Dragutin Crnković, Načelnik Općine Brod Moravice:
Također podržava predloženi materijal, smatra da u rad Povjerenstava treba uključiti i
predstavnika Županije, naglašava kako je svaka goranska samouprava specifična, da će
biti vrlo teško sve staviti pod jednaki nazivnik, te da će biti potrebno razmišljati i o
prijelaznim rješenjima.
Nakon rasprave, Koordinacije je jednoglasno donijela sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Obvezuju se Načelnici i Gradonačelnici da u najkraćem roku, a najkasnije do
sljedeće sjednice Koordinacije, svoje pisane amandmane na predloženi nacrt
prijedloga Zakona o Gorskom kotaru dostave koordinatoru Ivici Kneževiću,
Gradonačelniku Delnica, koji će ih proslijediti Povjerenstvu, odnosno svim
goranskim čelnicima.
2. Zakazuje se 3. sjednica Koordinacije goranskih Načelnika i Gradonačelnika za
utorak, 17. veljače 2015. u 10,00 sati.
Sjednica će se održati u Delnicama, u Maloj vijećnici-I kat.

3. Zaključa dostaviti Povjerenstvu za izradu nacrta prijedloga Zakona o Gorskom
kotaru i Županu Primorsko-goranske županije, gospodinu Zlatku Komadini.

AD-3.
Načelnik Općine Fužine je podsjetio nazočne na studijskom putovanju u Munchen na
inicijativu ministra Darka Lorencina, za zajedničku organizaciju studijskog putovanja predstavnika s
područja Gorskog kotara u Bavarsku krajem mjeseca veljače 2015. Cilj tog studijskog putovanja je
razmjena znanja, vještina i iskustava u razvoju proizvoda kontinentalnog turizma, u čemu Bavarska u
mnogim aspektima može biti uzor za budući turistički razvoj Gorskog kotara.
Okvirni program studijskog putovanja je sljedeći:
21.02.2015. – polazak autobusom iz Rijeke/Gorskog kotara u jutarnjim satima i dolazak u München u
popodnevnim satima
22.02.2015. – cjelodnevni boravak na najvećem bavarskom turističkom sajmu F.re.e uz bilateralne
sastanke s pojedinim predstavnicima bavarskih turističkih destinacija
23.02.2015. – sastanak u bavarskom državnom ministarstvu za gospodarstvo, medije, energiju i
tehnologije u jutarnjim satima, zatim odlazak u terenski obilazak jedne ili dvije destinacije i
prezentacija praktičnih primjera dobre prakse
24.02.2015. – nastavak terenskog obilaska i povratak u Rijeku/Gorski kotar u kasnim popodnevnim
satima
S njemačke strane sugeriran nam je optimalan broj sudionika navedenog studijskog putovanja od
okvirno 20 osoba. Predlaže se da u sastavu sudionika bude jedan predstavnik PGŽ, jedan predstavnik
TZ Kvarner, gradonačelnici i načelnici općina s područja Gorskog kotara, te direktori turističkih ureda
TZ-ova s područja Gorskog kotara.
S Glavnim uredom Hrvatske turističke zajednice je dogovoreno da će troškove puta i smještaja
sudionika studijskog putovanja u cijelosti snositi Hrvatska turistička zajednica.
Glavni cilj putovanja jest mogućnost prezentacije gotovih turističkih projekata.

Budući pod ovom točkom nitko nije bilo drugih prijedloga za raspravu, Ivica Knežević je
zaključio sjednicu Koordinacije
Dovršeno u 10,55 sati.

za Koordinaciju:
Gradonačelnik
Grada Delnica
Ivica Knežević, dipl. iur., v. r.

