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GRAD DELNICE

GRADONAČELNIK

Delnice, 28. travnja 2015. godine

ZAPISNIK 

sa 4. sjednice Koordinacije Načelnika i Gradonačelnika jedinica lokalnih samouprava
Gorskog kotara koja je održana u Delnicama, u ponedjeljak 27. travnja 2015. godine, u
Maloj vijećnici, s početkom u 10,00 sati.  

NAZOČNI: 

Ivica Padavić, načelnik Općine Mrkopalj,  Toni Štimac, načelnik Općine Lokve,  Anđelko
Florijan, načelnik Općine Ravna Gora, Marinko Kauzlarić, načelnik Općine Fužine,Damir
Grgurić,  načelnik  Općine  Skrad,Dragutin  Crnković,  načelnik  Općine  Brod  Moravice,
Kristijan Rajšel, gradonačelnik Grada Čabra, Dražen Mufić, gradonačelnik Grada Vrbovsko
i Ivica Knežević, gradonačelnik Grada Delnica.

OSTALI NAZOČNI:

Matija  Laginja,  načelnik  Općine  Klana,  Jure  Turković,  gradonačelnik  Grada  Ogulina,
Ivana Vlašće, pročelnica JUO Općine Klana, Miran Androić i Nataša Kozlica, predstavnici
IEC  Processus  montanus  i  Udruge  Lujzijana  Delnice,  Mladen  Šćulac,  zapovjednik
Vatrogasne  zajednice  PGŽ-a,  Marinko  Puškarić,  načelikPolicijske  postaje  Delnice,
ŠtefkoOsvald,  Komadina i  Milošević-prezenteri  sustava  videonadzora,  predstavnici
medija:Miro Pleše, Marinko Krmpotić i Nenad Lučić;

Nakon što je Ivica Knežević pozdravio sve nazočne i utvrdio da su na sjednici Koordinacije
nazočni  svi  načelnici  i  gradonačelnici  goranskih  lokalnih  samouprava,  prije  utvrđivanja
dnevnog reda sjednice, gradonačelnik Grada Vrbovsko Dražen Mufić je predložio da točka 3-
c. postane točka 2. što je jednoglasno prihvaćeno. Nakon tako prihvaćene izmjene, a budući
nije bilo drugih izmjena odnosno dopuna dnevnog reda, Koordinacija je jednoglasno utvrdila
sljedeći 

 

 

 



DNEVNI RED:
1. Verifikacija zapisnika sa 3. sjednice Koordinacije održane 17. veljače  2015. 

godine.
Izvjestitelj: Ivica Knežević, gradonačelnika Grada Delnica;

2. Povećanje sastava JVP Delnica kao javno-vatrogasne postrojbe Gorskog
  kotara,
Izvjestitelj: Dražen Mufić, gradonačelnik Grada Vrbovsko;

3. Zamolba načelnika Općine Klana i gradonačelnika Grada Ogulina za 
predstavljanje Općine i Grada kao mikro regije sa svim obilježjima Gorskog 
kotara,

Izvjestitelj: načelnik Općine MatijaLaginja i gradonačelnik Grada Ogulina Jure
Turković;

4. Prezentacije:
- Povijesni putovi i ceste Gorskog kotara-kulturni turizam Gorskog kotara,
Izvjestitelji:Miren Androić i Nataša Kozlica;

- Video nadzor i edukacija na daljinu,
Izvjestitelji: Osvald, Komadina, Milošević;

5. Rasprava o nacrtu prijedloga Zakona o Gorskom kotaru.
Izvjestitelj: Ivica Knežević, gradonačelnik Grada Delnica; 

6. Razno;

AD-1. Verifikacija zapisnika sa 3. sjednice koordinacije održane u srijedu, 17. veljače
2015. godine.

Budući  nitko  od  Načelnika  i  Gradonačelnika  nije  imao primjedbi  na predloženi  zapisnik,
Koordinacija je jednoglasno donijela sljedeću

ODLUKU

1. Verificira  se  zapisnik  sa  3.  sjednice  Koordinacije  goranskih  načelnika  i
Gradonačelnika održane 17. veljače 2015. godine.

2. Zapisnika sa 3. sjednice Koordinacije sastavni je dio ove Odluke.



AD-2. Povećanje sastava JVP Delnica kao javno-vatrogasne postrojbe Gorskog kotara,

Uvodno izlaganje podnio je Dražen Mufić, gradonačelnik Vrbovskog, naglasivši da se o ovom
problemu u kratkom vremenu razgovaralo u dva navrata, te da je na posljednjem sastanku
održanom u Vrbovskom, na kojem su bili  prisutni zapovjednik Javnovatrogasne zajednice
PGŽ-a,  gospodin  Šćulac,  predsjednik  Zajednice,  gospodin  Gauš,  gradonačelnik  Grada
Vrbovskog,  gradonačelnik  Grada  Delnica,  gradonačelnik  Grada  Čabra,  zapovjednik  JVP
Grada  Delnica,  te  predsjednik  DVD  Vrbovsko,  podržana  inicijativa  da  se  ide  prema
Koordinaciji  goranskih  načelnika  i  gradonačelnika  s  prijedlogom  za  povećenje  broja
pripadnika JVP Grada Delnica sa 13 na 21, na način da bi gradovi Vrbovsko, Čabar i Delnice
bile suosnivači te nove postrojbe, da bi dio te postrojbe bio raspoređen u Grad Vrbovsko, dio
u Grad Čabar, a većina bi (13), kao i do sada, bila smještena u Gradu Delnice. Prijedlog je da
to  povećanje  financira  Republika  Hrvatska  po  istom modelu  kao  i  sadašnju  postrojbu,  a
materijalne  troškove  bi  financirali  gradovi  suosnivači  razmjerno  broju  stacioniranih
pripadnika JVP na svojem području.  Razlog za povećanje postrojbe se nalazi u podizanju
protupožarne sigurnosti što je od posebne važnosti zbog velikog prostora Gorskog kotara koji
pokriva sadašnji broj ljudi u postrojbi.

Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali  zapovjednik Vatrogasne zajednice PGŽ-a,  gospodin
Mladen Šćulac, gradonačelnik Grada Čabra, gospodin Kristijan Rajšel, načelnik Općine Brod
Moravice, gospodin Dragutin Crnković i načelnik Općine Skrad, gospodin Damir Grgurić,
jednoglasno je usvojen sljedeći 

ZAKLJUČAK

1. Podržava se inicijativa za povećanjem protupožarne sigurnosti na području
Gorskoga kotara da sve jedinice lokalne samouprave budu suosnivači  JVP
Delnice  (javna  ustanova)  sa  sjedištem  u  Delnicama  i  ispostavama  u
Vrbovskom  i  Čabru  te  promjenom   statusa  profesionalne  vatrogasne
postrojbe „vrsta 1“ s 13 zaposlenika na slijedeću veću formaciju „vrsta 2“ s
21  zaposlenikom postrojbe.  Zbog  podizanja  standarda  zaštite  od  požara  i
vatrogasne djelatnosti na području Gorskog kotara predlaže se profesionalna
vatrogasna postrojba formacija „vrsta 2“  s dva vozača u smjeni.

2. Usklađivanjem  Procjene ugroženosti i Plana zaštite od požara i tehnoloških
eksplozija  jedinica  lokalne  samouprava,  područje  djelovanja  JVP Delnice
cijelo je područje Gorskoga kotara, s većinskim osnivačkim udjelom Grada
Delnica,  Grada  Vrbovskoga  i  Grada  Čabra  (prema  broju  djelatnika  u
vatrogasnoj postrojbi) a općine su osnivači postrojbe s 1%  udjela. 

3. U  slučaju  pozitivnog  nalaza  revizije  dokumenata  zaštite  od  požara,  uz
suradnju s Vatrogasnom zajednicom Primorsko-goranske županije, uputiti će
se nadležnim tijelima zahtjev za povećanjem JVP Delnice i ispostavama na
području gradova suosnivača te pristupiti izmjenama pravnih dokumenata o
osnivanju JVP Delnice.



AD-3.  Zamolba načelnika Općine Klana i gradonačelnika Grada Ogulina za 
predstavljanje Općine i Grada kao mikro regije sa svim obilježjima Gorskog kotara;

U  uvodnoj  riječi,  obrazlažući  svoju  zamolbu,  načelnik  Općine  Klana  Matija  Laginja  i
gradonačelnik Grada Ogulina Jure Turković istaknuli  su zainteresiranost za uključivanje u
izradu zakonskog akta kojim goranske lokalne samouprave žele izboriti pogodnosti i olakšice
koje bi ublažile teške uvjete života na brdsko-planinskom području, navodeći da su i Klana i
Ogulin  po  zemljopisnim  karakteristikama  vrlo  slični  Gorskom  kotaru.  Potvrdili  su  to  i
iznošenjem argumentiranih podataka, a gubitak statusa brdsko-planinskog područja imao je
gotovo identičan efekt kao i na područjima goranskih lokalnih samouprava.
Nakon rasprave u kojoj  su argumentirano i  kritički  govorili  gradonačelnik Grada Delnica
Ivica Knežević, gradonačelnik Grada Čabra Kristijan Rajšel, gradonačelnik Grada Vrbovsko
Dražen Mufić, načelnik Općine Brod Moravice Dragutin Crnković, načelnik Općine Lokve
Toni  Štimac i  načelnik  općine  Fužine  Marinko Kauzlarić,  zauzet  je  jedinstven stav da  je
inicijativa legitimna, da nije sporno da postoje mnoge dodirne točke koje potvrđuju postojanje
većine onih razloga zbog koji su i sve goranske lokalne samouprave u podređenom položaju,
no da se unatoč svemu postavlja  i  pitanje  regionalne opravdanosti  zahtjeva s  obzirom na
predznak u nazivu zakona koji  pripremaju Gorani,  no koji  isto  tako može imati  itekakav
negativan utjecaj kod izglasavanja statusa ukoliko tu posebnost neće prepoznati većina koja
treba izglasati takav propis. Zakon o brdsko planinskim područjima je svojevremeno prošao,
no ispravljanje svih propusta koji su u njemu učinjeni najskuplje su platili Gorani pa je i to
jedan od razloga radi kojeg, možda, treba razmišljati uže regionalno. 

AD-4. Prezentacije:

- Povijesni putovi i ceste Gorskog kotara-kulturni turizam Gorskog kotara;

Uvodno  izlaganje  o  projektu  Povijesni  putovi  i  ceste  Gorskog  kotara-kulturni  turizam
Gorskog kotara podnio je gospodin Miren Androić  koji je naglasio da je cilj projekta razviti
mrežu kulturno-turističkih putova koje definiraju materijalna i nematerijalna kulturna baština
sadržana u četiri osnovna pravca, to: Rimski limes, Frankopanski putovi, Karolina i Lujzijana.
Konačni cilj projekta je stalno zaposliti nekoliko ljudi, a osnovni proizvod projekta bi bio
pojedinačni  i  grupni  touring sa ključnim točkama na tim rutama u što bi  se  uklapali  već
postojeći objekti i sustavi od turističko-ugostiteljskih i planinarskih, ali bi se gradili i novi
sadržaji poštujući tradicijske vrijednosti kraja. Za realizaciju projekta su potrebna europska
sredstva pa je namjera nositelja projekta isti prijaviti na predstojeći natječaj kroz mjeru 7.4
ruralnog razvoja. 
Nastavno, gospođa Nataša Kozlica je pojasnila da je u tom smislu potrebna i suradnja jedinica
lokalnih samouprava Gorskog kotara i to na način da taj projekt treba biti ugrađen u strateške
planove razvoja svake jedinice lokalne samouprave Gorskog kotara, u dijelu koji se odnosi na
turizam, te da jedinice lokalnih samouprava trebaju potpisati izjavu da je taj vid kulturnog
turizma sadržan u njihovim strateškim dokumentima, a koju će nositelj projekta priložiti uz
svu ostalu natječajnu dokumentaciju prilikom aplikacije projekta. 

Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali gradonačelnik Grada Delnica Ivica Knežević, načelnik
Općine Lokve Toni Štimac, načelnik Općine Ravna Gora Anđelko Florijan,  gradonačelnik
Grada Vrbovsko Dražen Mufić, načelnika Općine Fužine Marinko Kauzlarić, načelnik Općine



Mrkopalj  Ivica  Padavić  i  načelnik  Općine  Skrad  Damir  Grgurić,  jednoglasno  je  usvojen
sljedeći 

ZAKLJUČAK

1. Načelnici i gradonačelnici goranskih lokalnih samouprava podržavaju 
projekt:Povijesni putovi i ceste Gorskog kotara kao važan dio kulturnog turizma 
Gorskog kotara.

2. Načelnici i gradonačelnici se obvezuju da će u svoje strateške razvojne planove 
ugraditi ovaj projekt kao važan dio turističkih sadržaja koji će se ostvarivati na 
području općina i gradova Gorskog kotara, te da će u zavisnosti od završetka 
izrade strateških planova moći dati i potpisati izjavu koja je nositelju projekta 
potrebna za aplikaciju za financiranje projekta iz europskih sredstava. 

- Video nadzor i edukacija na daljinu;

Nakon kratkih  uvodnih  informacija  o  važnosti  i  potrebi  video-nadzora  kao  dijela  sustava
tehničke  preventivne  zaštite,  koje  je  iznio  načelnik  policijske  postaje  Delnice  Marinko
Puškarić  i  prezentacijetehničko-tehnoloških i  financijskih pretpostavki  instaliranja sustava
video nadzora,  kao  i  njegove sigurnosne važnosti,  koju  su  na  primjeru  Grada  Delnica  te
općenito,  iznijeli  gospoda  Osvald,  Komadina  i  Milošević,  eventualne  daljnje  potrebe  i
realizacija  sustava  u  svakoj  općini  odnosno  gradu,  rješavat  će  se  na  razini  pojedinačnih
kontakata sa prezentantima.

AD-5.Rasprava o nacrtu prijedloga Zakona o Gorskom Kotaru.

Uvodno, gradonačelnik Grada Delnica Ivica Knežević, napomenuo je da je svima dostavio
očitovanje Povjerenstva u kojem izražavaju da su dosada napravljenim materijalom dostigli
maksimum  te  da  njihove  sposobnosti  i  znanje  nisu  na  nivou  koji  bi  omogućio  daljnju
pripremu akta da bi mogao biti proslijeđen u proceduru prema Vladi i Saboru. Naglasio je da
je svjestan kako se radi  o vrlo složenoj  i  kompliciranoj  materiji  koja  iziskuje poznavanje
mnogih zakonskih i podzakonskih akata kako ne bi došlo do suprotnosti odnosno negiranja
pojedinih  odredni,  te  da  do  sada  urađeno  svakako  zaslužuje  pohvale.  Naglasio  je  da
Povjerenstvo  nije  dopunilo  nacrt  prijedloga  zakona  s  elementima  koji  se  odnose  na
katastarske podatke o infrastrukturi koja presijeca Gorski kotara a koji bi trebali poslužiti kao
osnova  za  ostvarenje  naknade  goranskih  lokalnih  samouprava  zbog  devastiranja  prostora
njihovom izgradnjom.
U raspravi u kojoj su sudjelovali svi goranski čelnici zauzet je jedinstven stav da ovoga časa
nije  ključno  robovati  nazivu  propisa  već  argumentirano  i  uvjerljivo  progovoriti  o  svim
specifičnostima koje otežavaju život i rad na prostoru Gorskog kotara, pa i u drugim sličnim
dijelovima Hrvatske, gdje je nadmorska visina, gustoća naseljenosti i  dužina prometnica o
kojima brinu goranske lokalne samouprave, upravo ta posebnost koja se mora prepoznati i
uvažiti. Istaknuto je također da sastanak sa Županom i njegovim timom, koji će se održati u
srijedu, 29. travnja,   treba iskoristiti  za upoznavanje sa ovom problematikom, budući je u



pitanje doveden opstanak Gorskog kotara, te zatražiti da nam konkretno financijski pomognu
oko troškova  zimske  službe.  Također  su  svi  podržali  potrebu hitnog nastavka sastanka u
Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova europske unije a vezano za predloženih 6 mjera za
premoštenja  financijske  situacije  gubitkom statusa  brdsko  planinskog  područja  te  gubitka
prihoda s osnova mini porezne reforme. 

Nakon rasprave, Koordinacija je jednoglasno donijela sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Obvezuje se stručno Povjerenstvo da izvrši dopunu predloženog materijala s 
katastarskim  podacima  o  infrastrukturi  izgrađenoj  na  području  Gorskog
kotara, koje im je dostavio načelnik Općine Ravna Gora Anđelko Florijan, i to
najkasnije do05. svibnja 2015. godine.

2. Dopunjeni prijedlog akta dostaviti predsjednici Republike Hrvatske, gospođi
Kolindi Grabar Kitarović.

3. Zatražiti hitan sastanak u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova europske
unije vezano za predloženih 6 mjera pomoći Gorskome kotaru.

4. Daljnje  mjere  i  aktivnosti  u  svezi  s  predmetnom inicijativom dogovorit  će  se
nakon sastanka sa Županom, koji  će se  održati  u srijedu 29. travnja i  nakon
sastanka sa Predsjednicom Republike, koji će se održati u srijedu, 06. svibnja
2015. godine, u Zagrebu.

AD-6 Razno;

Budući pod ovom točkom nitko nije bilo prijedloga za raspravu, Ivica Knežević je zaključio
sjednicu Koordinacije

Dovršeno u 13,10 sati.

                                                                                                      za Koordinaciju:
GradonačelnikGrada Delnica

Ivica Knežević, dipl. iur.
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