
 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 

      

   GRAD DELNICE 

       GRADONAČELNIK 

Delnice, 15. siječnja 2015. godine 

ZAPISNIK 

Sa 1. sjednice koordinacije Načelnika i Gradonačelnika jedinica lokalnih samouprava 

Gorskog kotara koja je održana u Delnicama, 14. siječnja 2015. godine, u Maloj vijećnici 

Grada Delnica, s početkom u 13,00 sati.   

NAZOČNI:  

Damir Grgurić, načelnik Općine Skrad, Ivica Padavić, načelnik Općine Mrkopalj, Toni 

Štimac, načelnik Općine Lokve, Anđelko Florijan, načelnik Općine Ravna Gora, 

Kristijan Rajšel, gradonačelnik Grada Čabra, Dražen Mufić, gradonačelnik Grada 

Vrbovskog i Ivica Knežević, gradonačelnik Grada Delnica. 

ODSUTNI: 

      Marinko Kauzlarić, načelniki Općine Fužine i Dragutin Crnković, načelnik 

      Općine Brod Moravice-opravdali svoj izostanak. 

Nakon što je Ivica Knežević pozdravio nazočne načelnike i gradonačelnike, obavijestio da 

načelnici Općina Fužine i Brod Moravice iz opravdanih razloga neće prisustvovati današnjoj 

sjednici koordinacije, zahvalio se na preuzimanju predsjedavanja koordinacijom goranskih 

čelnika te ih pozvao na suradnju kako bi što uspješnije i kvalitetnije prionuli rješavanju 

mnogih problema koji ih očekuju, predložio je sljedeći   

  

DNEVNI RED: 

1. Izvršenje obveze dostave podataka o visini šumskog doprinosa i zimske službe, 

  izvjestitelj: Ivica Knežević;  

2. Imenovanje Povjerenstava za izradu nacrta prijedloga Zakona o Gorskom 

kotaru, 

  izvjestitelj: Ivica Knežević; 

 

3. Razno; 

 

 

 

 

  

   
 

 



Budući nitko od nazočnih nije imao primjedbi ni dopuna, predloženi dnevni red je 

jednoglasno prihvaćen. 

 

AD-1. 

Uvodno, Ivica Knežević je podsjetio na sastanak koji je 18. prosinca 2014. godine održan 

u Zagrebu, u Ministarstvu regionalnog razvoja i europskih fondova, na kojem je između 

ostalog dogovoreno, a radi daljnjih razgovora oko načina pronalaženja rješenja koja bi 

trebala ublažiti posljedice gubitka brdsko planinskog statusa, da jedinice lokalnih 

samouprava ministarstvu dostave podatke o visini šumskog doprinosa u zadnjih pet 

godina, te podatke o troškovima zimske služe, također u zadnjih pet godina. 

Kako navedeni dogovor nisu izvršile sve lokalne samouprave Gorskog kotara, nakon 

rasprave u kojoj su sudjelovali svi nazočni čelnici, suglasno je dogovoreno da se do 

petka, 16. 01. 2015., dostave traženi podaci i to uz dopunu da se pored troškova zimske 

službe dostave podaci i o troškovima održavanja nerazvrstanih cesta, kao i podaci o 

dužini lokalnih cesta za svaku JLS. 

 

AD-2. 

Vezano za već spomenuti sastanak u ministarstvu, uz napomenu da je zamjenik ministra, 

gospodin Puljiz naveo da bi bilo dobro da goranske lokalne samouprave, po uzoru na Zakon o 

otocima, izrade svoj prijedlog Zakona o Gorskom kotaru, Ivica Knežević je predložio 

formiranje povjerenstva koje bi izradilo takav prijedlog. 

Budući su se svi čelnici složili s prijedlogom, Koordinacija je donijela sljedeći 

  

ZAKLJUČAK 

1. Imenuje se Povjerenstvo za izradu Nacrta prijedloga Zakona o Gorskom kotaru, 

u sljedećem sastavu: 

 

- Tomislav Mrle, predstavnik Grada Delnica, 

- Marina Tonković, predstavnica Grada Vrbovskog, 

- Petar Vujnović, predstavnik Grada Vrbovskog, 

- Ljubomir Cindrić, predstavnik Grada Vrbovskog, 

- Maja Žuteg, predstavnica Grada Vrbovskog, 

- Alen Lipovac, predstavnik Grada Čabra, 

- Sanja Čop, predstavnica Općine Lokve, 

- Ivana Radočaj, predstavnica Općine Rana Gora, 

- Snježana Grgurić Toplak, predstavnica Općine Mrkopalj, 

- Ivan Crnković, predstavnik Općine Skrad, 

- Marijan Šokac, predstavik Općine Fužine, i 

- Renata Brajdić, predstavnica Općine Brod Moravice; 

 



2. Zadužuje se Povjerenstvo da do 31. siječnja 2015. godine izradi prvi radni 

materijal prijedloga koji će se raspravljati na koordinacija goranskoj načelnika i 

gradonačelnika, koja se zakazuje za srijedu, 04. veljače 2015. godine. 

 

3. Zaključak se dostavlja svim imenovanim predstavnicima te načelnicima i 

gradonačelnicima goranskih lokalnih samouprava. 

 

AD-3. 

Budući pod ovom točkom nitko nije imao prijedloga za raspravu, Ivica Knežević je zaključio 

sjednicu koordinacije 

 

 Dovršeno u 13,50 sati. 

 

 

                                                                                                      za Koordinaciju: 

Gradonačelnik 

Grada Delnica                                                                                                                                                                                                 

Ivica Knežević, dipl. iur., v. r. 


