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GRAD DELNICE

GRADONAČELNIK

Delnice, 01. srpnja 2015. godine

ZAPISNIK 

sa 6. sjednice Koordinacije Načelnika i Gradonačelnika jedinica lokalnih samouprava
Gorskog kotara koja je održana u Delnicama, u utorak, 30. lipnja 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,
gospodin Bukovac, predstavnik Općine Skrad, Kristijan Rajšel, gradonačelnik Grada Čabra,
Dražen  Mufić,  gradonačelnik  Grada  Vrbovsko  i  Ivica  Knežević,  gradonačelnik  Grada
Delnica.

ODSUTNI: Dragutin Crnković, načelnik Općine Brod Moravice, opravdao svoj izostanak;

OSTALI NAZOČNI:

Siniša  Topalović  i  Zrinko  Amerl,  predstavnici  Horwath  HTL Zagreb  i  Mladen  Šćulac,
zapovjenik Vatrogasne zajednice PGŽ;

Nakon što je Ivica Knežević pozdravio sve nazočne i utvrdio da je na sjednici Koordinacije
nazočna većina načelnica i gradonačelnika goranskih lokalnih samouprava, a budući nije bilo
prijedloga  izmjena  odnosno  dopuna  dnevnog  reda,  Koordinacija  je  jednoglasno  utvrdila
sljedeći
 

DNEVNI RED:
1. Verifikacija zapisnika sa 5. sjednice Koordinacije održane 26. svibnja  2015. 

godine,
            izvjestitelj: Ivica Knežević, gradonačelnika Grada Delnica;

 

 

 



2. Utvrđivanje konačnog teksta Nacrtu prijedloga Zakona o Gorskom kotaru,
                izvjestitelj: Ivica Knežević, gradonačelnik Grada Delnica;

3. Donošenje odluke o izradi Master plana turizma Gorskog kotara,
                izvjestitelj: Ivica Knežević, gradonačelnika Grada Delnica;

4. Donošenje novog zaključka o povećanju pripadnika JVP,
          izvjestitelj: Ivica Knežević, gradonačelnika Grada Delnica;

5. Razno;

AD-1. Verifikacija zapisnika sa 5. sjednice koordinacije održane u utorak, 26. svibnja
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  5.  sjednice  Koordinacije  goranskih  načelnika  i
gradonačelnika održane 26. svibnja 2015. godine.

2. Zapisnika sa 5. sjednice Koordinacije sastavni je dio ove Odluke.

AD-2. Utvrđivanje konačnog teksta Nacrta prijedloga Zakona o Gorskom kotaru, 

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 se do 08. lipnja 2015. godine dostave primjedbe i prijedlozi na
predloženi materijal. Nastavno, upoznao je prisutne da je u otvorenom roku javio načelnik
Općine Brod Moravice koji se izjasnio da nema primjedbi i prijedloga na predloženi tekst, a
da  drugih  dopuna  nije  bilo.  Nakon  rasprave  u  kojoj  je  sudjelovao  gradonačelnik  Grada
Vrbovskog Dražen Mufić,  koji  je potvrdio da se radi  o  dobroj  polaznoj  osnovi  za izradu
budućeg Zakona o  Gorskom kotaru,  te  da  se  predloženi  tekst  dopuni  sa  onim prirodnim
fenomenima i drugim važnim infrastrukturnim objektima koji su izostavljeni u predmetnom
tekstu, kao i Gradonačelnik Grada Delnica Ivica Knežević koji se založio da se predmetni
materijal  javno  objavi  na  web  portalima  općina  i  gradova  Gorskog  kotara  kako  bi  svi
zainteresirani mogli dati svoj doprinos u njegovu poboljšanju, jednoglasno je usvojen sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se konačni tekst Nacrta prijedloga Zakona o Gorskom kotaru.
2. Konačni tekst Nacrta prijedloga Zakona o Gorskom kotaru uputit će se prema 

nadležnom ministarstvu, odnosno prema nadležnoj službi Sabora Republike 
Hrvatske, najkasnije u rujnu 2015. godine.



3. Konačni tekst Nacrta prijedloga Zakona o Gorskom kotaru objavit će se na web 
portalima općina i gradova Gorskog kotara, za što se zadužuju načelnici i 
gradonačelnici goranskih JLS-a. 

AD-3.  Donošenje odluke o izradi Master plana turizma Gorskog kotara,

Nakon  uvodnog  obrazloženja  koje  je  dao  gradonačelnik  Delnica  Ivica  Knežević,  te
pojašnjenja  predloženih  materijala  koje  je  dao  predstavnik  Horwath  HTL,  gospodin
Topalović, u raspravi, gradonačelnik Delnica Ivica Knežević izrazio je svoj stav da izrada
jednog  sveobuhvatnog  dokumenta  kao  što  je  Master  plan  turizma  Gorskog  kotara  nema
alternative, da s tim već kasnimo, no neoprostivo bi bilo ne poduzeti ništa. Naveo je da je
neprijeporno  da  Gorski  kotar  kao  destinacija  ima  svoje  nesumnjive  sadržaje,  da  ih  tim
dokumentom treba prepoznati kao proizvod, valorizirati i približiti potencijalnim ulagačima,
kako bi njihova vrijednost bila osnova uspješnog poslovanja, ali i važan čimbenik društvenog
razvoja Gorskog kotara i  njegovih lokalnih zajednica,  te  da u tom smislu ovakav projekt
smatra kapitalnim za cijeli Gorski kotar! U tom smislu podržao je prijedlog o potrebi izrade
takvog  dokumenta  uz  naglasak  da  jedini  problem vidi  u  financijskoj  konstrukciji  troška
njegove izrade. Nastavno, načelnik Općine Fužine, Marinko Kauzlarić, je podržao diskusiju
gradonačelnika Delnica, založio se za izradu Master plana turizma Gorskog kotara čime bi se
Gorski kotar u tom segmentu harmonizirao, napomenuvši da treba hitno djelovati,  o tome
prije ljetne stanke razgovarati u resornom ministarstvu i na taj  način pokušati  naći put za
financiranje projekta u cijelosti ili  u najvećem djelu.   Isti stav podržao je i gradonačelnik
Grada Čabra, nakon čega je jednoglasno usvojen sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Načelnici i gradonačelnici Gorskog kotara izražavaju jedinstven stav o potrebi 
izrade razvojno orijentiranog Master plana turizma Gorskog kotara, kao 
kapitalnog projekta od posebne važnosti za cijeli Gorski kotar.

2. Gorski kotar, kao turistička destinacija, ima nesumnjive vrijednosti koje treba 
valorizirati na način da budu osnova za opravdana investicijska ulaganja 
zainteresiranih investitora (domaćih i inozemnih), a što treba rezultirati 
stvaranjem realnih predispozicija za održivu budućnost stanovnika Gorskog 
kotara – turizam kao važna poluga budućeg društvenog razvoja. U svemu tome 
važno je prepoznati i geoprometni položaj Gorskog kotara kao destinacije koja je
u neposrednom zaleđu obale i time dostupna velikom broju ciljanih gostiju na 
moru, ali i njegove mikroklimatske uvjete i posebnosti koje omogućuju turističke 
aktivnosti svih 12 mjeseci u godini.

3. Načelnici i Gradonačelnici su suglasni da o financijskom modelu izrade tako 
važnog dokumenta treba žurno razgovarati u resornom ministarstvu i pokušati 
pronaći model da se financiranje pokrije putem Ministarstva turizma, o čemu će 
ovisiti i pojedinačni ulozi svake JLS Gorskog kotara.

AD-4. Donošenje novog zaključka o povećanju pripadnika JVP, 



Uvodno  izlaganje  o  točci  je  podnio  gradonačelnik  Delnica  Ivica  Knežević,  a  detaljno
pojašnjenje razloga,  osnove i  koristi  za sve jedinice lokalnih samouprava Gorskog kotara,
iznio je zapovjednik Vatrogasne zajednice PGŽ, gospodin Mladen Šćulac. 
U svom pojašnjenju je naglasio da bi sjedište JVP bilo u Delnicama, a u Vrbovskom i Čabru
ispostave sa dogovorenim brojem pripadnika JVP. Naveo je da bi osnivači postrojbe bile sve
lokalne  samouprave  Gorskog  kotara,  da  to  ne  bi  predstavljalo  dodatno  financijsko
opterećenje, te da bi materijalne troškove postrojbe snosile JLS sjedišta odnosno ispostava,
prema broju pripadnika. Povećani broj pripadnika JVP bi omogućio i manji broj pripadnika
DVD-a. Nastavno, naveo je da bi osnova za povećanje pripadnika bila nova procjena požarne
opasnosti koju će trebati usvojiti na općinskim, odnosno gradskim vijećima, kao i o odluku o
suosnivanju JVP Grada Delnica.   

Nakon rasprave  u  kojoj  su  sudjelovali  načelnik  Općine  Mrkopalj  Ivica  Padavić,  načelnik
Općine Ravna Gora Anđelko Florijan te gradonačelnik Delnica Ivica Knežević,  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-5. Razno;
- Gradonačelnik Grada Čabra Kristijan Rajšel je apelirao da sve JLS Gorskog kotara

podrže  stav  da  se  ne  podrži  predložena  izmjena  i  dopuna  mreže  primarne
zdravstvene zaštite, koju predlaže resorno ministarstvo, a kojom se Gorskim kotar
ponovno dovodi u bitno nepovoljniji položaj, o čemu se negativno već očitovala i
Županijska skupština PGŽ-a. Gradonačelnik Grada Vrbovskog je naglasio da se



Grad Vrbovsko u tom smislu već očitovao posebnim dopisom, te je predložio da to
bude zajednički stav svih općina i Gradova Gorskog kotara, s čime su se svi složili,
uz obvezu Koordinatora da dopis preoblikuje i potpiše kao zajednički stav svih
općina i gradova Gorskog kotara. Dopis je sastavni dio ovog zapisnika. 

- Nastavno,  gradonačelnik  Delnica  Ivica  Knežević  je  podsjetio  na  stav  oko
međusobnog poštovanja i  uvažavanja a  vezano za  odziv  na  svečane sjednice  i
druga  važna  događanja  u  općinama  i  gradovima  Gorskog  kotara.  Smatra
neprimjerenim  da  se  na  takva  događanja  ne  pojavljuju  predstavnici  općina  i
gradova,  ako  je  načelnik  ili  gradonačelnik  spriječen,  da  je  to  neprimjereno
ponašanje i da stog osnova svatko može očekivati onoliko poštovanja koliko ga
sam iskazuje prema drugim kolegama!

- Na kraju, gradonačelnik Vrbovskog se zahvalio Ivici Kneževiću na predsjedanjem
Koordinacijom u proteklom periodu!  

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

Dovršeno u 11,40 sati.

                                                                                                      za Koordinaciju:
Gradonačelnik Grada Delnica

Ivica Knežević, dipl. iur.
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