
REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA-PRIJEDLOG-

GRAD DELNICE

GRADONAČELNIK

Delnice, 27. svibnja 2015. godine

ZAPISNIK 

sa 5. sjednice Koordinacije Načelnika i Gradonačelnika jedinica lokalnih samouprava
Gorskog kotara koja je  održana u Delnicama, u utorak, 26.  svibnja 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:

Svjetlana  Kasunić  Jedriško,  voditeljica  LAD-a  Gorski  kotar,  Branko  Bogunović,
predstavnik  Horvath  HTL,  predstavnici  medija:  Barbara  Renka,  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,  budući  nije  bilo
prijedloga  izmjena  odnosno  dopuna  dnevnog  reda,  Koordinacija  je  jednoglasno  utvrdila
sljedeći 

DNEVNI RED:
1. Verifikacija zapisnika sa 4. sjednice Koordinacije održane 29. travnja  2015. 

godine.
            Izvjestitelj: Ivica Knežević, gradonačelnika Grada Delnica;

2. Nacrt prijedloga Zakona o Gorskom kotaru-konačan stav,
            Izvjestitelj: Ivica Knežević, gradonačelnik Grada Delnica;

 

 

 



3. Upoznavanje s mogućnostima interesnog prekograničnog povezivanja kao dijela 
projekta 3. Razvojne prometne osi Ljubljana-Kočevje-Delnice-Rijeka,

      Izvjestitelji: Ivica Knežević;

4. Prezentacija Pisma namjere za mogućnosti definiranja Master plana turizma 
Gorskog kotara,

      Izvjestitelj: Branko Bogunović, Horwath HTL;

5. Razno;
- Informacija o pripremama LAG-a za novo programsko razdoblje,

Izvjestiteljica: Svjetlana Kasunić-voditeljica LAG-a Gorski kotar ;

AD-1.  Verifikacija  zapisnika  sa  4.  sjednice  koordinacije  održane  u  ponedjeljak,  27.
travnja 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  4.  sjednice  Koordinacije  goranskih  načelnika  i
gradonačelnika održane 27. travnja 2015. godine.

2. Zapisnika sa 4. sjednice Koordinacije sastavni je dio ove Odluke.

AD-2. Nacrt prijedloga Zakona o Gorskom kotaru-konačan stav,

Uvodno izlaganje podnio je gradonačelnik Delnica Ivica Knežević podsjetivši da se o ovoj
problematici  raspravlja već duže vrijeme,  kao i  na činjenicu da je na posljednjoj  sjednici
Koordinacije zauzet stav da će se konačni prijedlog definirati nakon sastanka sa Županom i
Predsjednicom Republike. Nastavno, gradonačelnik Vrbovskog, Dražen Mufić, iznio je bitne
elemente sa sastanka kod Predsjednice Republike, koji je održan 06. svibnja 2015. godine, a
na kojem je potpredsjednik Vlade Branko Grčić potvrdio da se priprema izmjena i dopuna
Zakona o brdsko planinskim područjima koja će prepoznati posebnosti Gorskog kotara kroz
konkretne kompenzacijske mjere za kapitalne projekte, dodatnim povećanjem udjela u porezu
na dohodak od 4% koji je bio namijenjen Županiji, povećanjem šumskog doprinosa sa 5 na
7%, formiranjem posebnog nenamjenskog fonda za financiranje  svih potreba u proračunu
osim plaća, preuzimanjem troškova zimske službe od cca 10,5 milijuna kuna, produljenjem
prijelaznog perioda prilagodbe sa 3 na 5 godina, itd. Naglasio je da će Zakon biti u proceduri
ovoga ljeta, da bi njegova primjena bila od 01. 01. 2016. godine.
Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali gradonačelnik Grada Čabra Kristijan Rajšel, načelnik
Općine Brod Moravice Dragutin Crnković, načelnik Općine Skrad Damir Grgurić, načelnik
Općine Lokve Toni Štimac, načelnik Općine Fužine Marinko Kauzlarić i načelnik Općine
Ravna Gora Anđelko Florijan, jednoglasno je usvojen sljedeći



ZAKLJUČAK

1. Načelnici i Gradonačelnici Gorskog kotara podržavaju predloženi nacrt 
prijedloga Zakona o Gorskom kotaru uz obvezu da će do 05. lipnja 2015. godine 
dati na pojedine njegove odredbe konkretne primjedbe radi poboljšanja 
predloženog teksta.

2. Podržavaju se predložene kompenzacijske mjere za ublažavanje položaja 
Gorskog kotara kroz izmjene i dopune Zakona o brdsko planinskim područjima.

3. Načelnici i Gradonačelnici Gorskog kotara su suglasni da se sa prijedlogom 
Zakona o Gorskom kotaru ne ide u proceduru dok se ne pokrene procedura 
izmjene i dopune Zakona o brdsko planinskim područjima.  

 

AD-3.  Upoznavanje s mogućnostima interesnog prekograničnog povezivanja kao dijela 
projekta 3. Razvojne prometne osi Ljubljana-Kočevje-Delnice-Rijeka,

U uvodnom obrazloženju gradonačelnik Delnica Ivica Knežević je podsjetio da se o ovoj temi
već  raspravljalo  na  jesen  2013.  godine  u  Opčini  Kostel,  uz  nazočnost  i  nekih  goranskih
čelnika  te  visokih  predstavnika  sa  slovenske  strane,  kao  i  predstavnika  Županije  i  Grada
Rijeke. Kao glavni razlog povezivanja na toj osi naglašen je gospodarsko-ekonomski interes
zbog luke Rijeka, ali i turistički, budući je to mnogim Slovencima najbliži pravac do našeg
mora.
Nastavno na taj sastanak, županica Opčine Kostel, gospođa Lilijana Butina je sazvala sastnak
koji je održan 15. svibnja 2015. godine u Fari, a nazočili su mu župani Opčina Grosuplje i
Škofljica, te gradonačelnik Delnica Ivica Knežević. Na sastanku je potvrđena potreba daljnje
međugranične  suradnje  iz  već  navedenih  razloga,  na  način  da  bi  se  okupio  tim  koji  bi
prepoznao zajedničke infrastrukturne interese te ih izravno kandidirao na europska sredstva,
dakle bez posredovanja resornih ministarstava obiju strana. 
Župan Opčine  Grosuplje  dr.  Peter  Verlič,  koji  je  ujedno i  visoki  predstavnik  Slovenije  u
tijelima Europske unije,  preuzeo je obvezu izrade kratke promemorije u obliku vodiča za
daljnje aktivnosti, o čemu bi bili upoznati predstavnici sa goranske strane, a na temelju čega
bi dogovorili eventualne daljnje korake suradnje. 

Goranski Načelnici i Gradonačelnici su prihvatili informaciju i iskazali su suglasnost za
daljnju suradnju u navedenom projektu.

(U 11,00 sati, zbog daljnjih obveza, sjednicu je napustio načelnik Općine Brod Moravice 
Dragutin Crnković.)

AD-4. Prezentacija Pisma namjere za mogućnosti definiranja Master plana turizma 
Gorskog kotara,

Uvodno izlaganje o mogućem projektu izrade Master plana turizma Gorskog kotara putem
LAG-a Gorski kotar, iznio je predstavnik Horwath HTL Zagreb, gospodin Branko Bogunović.



(U 11,30 sati,  zbog daljnjih obveza, sjednicu je napustio gradonačelnik Vrbovskog Dražen
Mufić.)

Nakon  rasprave  u  kojoj  su  sudjelovali  načelnik  Općine  Fužine  Marinko  Kauzlarić,
gradonačelnik Delnica Ivica Knežević i voditeljica LAG-a Gorski kotar Svjetlana Kasunić
Jedriško,  usvojen je sljedeći

ZAKLJUČAK

Predstavnik Horwath HTL, uz koordinaciju voditeljice LAG-a Gorski kotar,  izradit 
će projektni zadatak u nekoliko varijanti mogućih rješenja, sa financijskim okvirom 
i rokovima, te ga dostaviti svim Općinama i Gradovima na području Gorskog 
kotara.  

AD-5. Razno;
Informacija o pripremama LAG-a za novo programsko razdoblje,

Voditeljica LAG-a Gorski kotar upoznala je nazočne sa daljnjim aktivnostima LAG-a, ali i sa
problemima koji  bi  mogli  nastati  a  odnose se i  na samu opstojnost  LAG-a u budućnosti.
Naime, kako sadašnja pravila zahtijevaju drugačiji statusno formalni oblik nastanka, preuzela
je  obvezu  sastaviti  kratki  naputak,  sa  formalnim  radnjama  koje  je  potrebno  provesti  u
jedinicama  lokalnih  samouprava  osnivača  kako  bi  se  kroz  odluke  na  gradskim  odnosno
općinskim vijećima potvrdio legitimitet LAG-a.
Načelnici i gradonačelnici su se složili da važnost LAG-a Gorski kotar nije upitna, te da
će sa svoje strane poduzeti  sve potrebno, uz naglasak da se vodi računa o rokovima
održavanja sjednica vijeća prije ljetne stanke. 

Budući  pod ovom točkom nije  bilo  drugih tema za raspravu,  Ivica Knežević je zaključio
sjednicu Koordinacije

Dovršeno u 12,40 sati.

                                                                                                      za Koordinaciju:
Gradonačelnik Grada Delnica

Ivica Knežević, dipl. iur.


	REPUBLIKA HRVATSKA
	PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA-PRIJEDLOG-

