REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FUŽINE
Općinski načelnik
KLASA: 900-01/20-01/10
URBROJ: 2112/03-02-20-13
Fužine, 13.10.2020.

ZAPISNIK
sa 3. sjednice Koordinacije načelnika i gradonačelnika JLS Gorskog kotara
održane 13. listopada 2020. sa početkom u 11,00 sati

Sjednici prisustvuju:
- Ivica Knežević, gradonačelnik Grada Delnica
- Kristijan Rajšel, graodnačelnik Grada Čabar
- Damir Grgurić, načenik Općine Skrad
- David Bregovac, načelnik Općine Fužine
- Renata Brajdić, pročelnica JUO općine Brod Moravice
- Nada Milošević, pročelnica UO PGŽ za pomorsko dobro, promet i veze
- Eugen Gudac, savjetnik za promet i infrastrukturu PGŽ
- Višnja Gudac, stučni suradnik PGŽ
- Sergije Babić, tvrtka INTEA d.o.o., projektant
- Hrvoje Felker, Hrvatska pošta
- Slađana Srkoč, ravnateljica Srednje škole Delnice
Odsutni:
- Dražen Mufić, gradonačelnik Grada Vrbovsko
- Toni Štimac, načelnik Općine Lokve
- Mišel Šćuka, načelnik Općine Ravna Gora
- Josip Brozović, načelnik općine Mrkopalj

Sjednici prisustvuju:
- Predstavnici medija: Radio Gorski kotar, Radio Rijeka i Novi list

Predsjedavajući Koordinacije, David Bregovac otvara sjednicu te predlaže sljedeći dnevni red
sa dvije nadopune (točke 5. i 6.):
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Dnevni red:
1. Verifikacija zapisnika sa 2. sjednice Koorodinacije načelnika i gradonačelnika JLS
Gorskog kotara
2. Izrada početne mreže linija, rasprava
3. Anketa o zainteresiranosti djece za upis u nove srednjoškolske programe u Srednjoj
školi Delnice
Izvjestitelj: Slađana Skroč, ravnateljica Srednje škole Delnice
4. Hrvatska pošta - Uvođenje platnog prometa za pravne osobe u poštanske urede
- Ugovorne uplate- sufinanciranje naknade za platni promet računa
izdanih od strane Grada/Općine/Komunalnog društva a koji bi se
plaćali u lokalnom poštanskom uredu.
5. Radiolog Doma zdravlja u Delnicama
6. Osnivanje Turističke zajednice Gorskog kotara – rasprava
- dogovor za sajam u Munchenu
7. Obavještavanje Radia Gorski kotar i stanju sa pandemijom
Predsjedavajući kontatira da na sjednici Koordinacije nije prisutna većina, te se zapisnik ne
daje na verifikaciju.
Točka 2.
Predsjedavajući iznosi da je druga točka dnevnog reda „Izrada početne mreže linija”, te riječ
daje Pročelnici UO PGŽ za pomorsko dobro, promet i veze, Nadi Milošević
Pročelnica Milošević iznosi prijedlog (u prilogu Zapisnika), te obrazlaže sam prijedlog.
Također upoznala je prisutne sa osnovanom radnom skupinom na razini Minstarstva, koja
temeljem kriterija prihvaćati prijedloge, te uspostaviti sustav javnog linijskog prijevoza kako
bi se u Proračunu RH za isto osigurala sredstva.
Pročelnica riječ daje izrađivaču osnovne mreže županijskog linijskog prijevoza, gosp. Babiću
(Intea d.oo.).
Projektant Babić iznosi prijedlog mreže linija, u raspravu su se uključili načelnik općine
Skrad i pročelnica općine Brod Moravice sa upitom zašto su te dvije Općine izbačene iz
mreže linija. Projektant je dao odgovor da niti jedna Općine i Grad nisu izbačene iz mreže,
već da je jedan dio uspostavljen kroz glavnu mrežu, a općine i gradovi koji se nalaze izvan
pravca autoputa na pomoćnoj mreži, koja se spaja sa glavnom. Odnosno nećete imati direktnu
liniju prema Rijeci, već ćete biti povezani sa nekim od sjedišta, i tamo se presjeda za Rijeku.
Načelnik Bregovac smatra da je najbitnije spojiti Gorski kotar sa Rijekom, da u jutarnjim
satima postoji linija da ljude i učenike odveze na posao ili školu, te da ih u poslijepodnevnim
satima vrati kući.
Gradonačelnik Knežević smatra da je autobusni prijevoz životno važan za stanovnike
Gorskog kotara, te ustrajemo da to bude kako smo mi predložili.
Proelnica Milošević konstatirala je da ukoliko postoji još neki prijedlog ili izmjena, moli da se
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u vrlo kratkom roku, par dana, isti dostave izrađivaču mreže. Nije smisao gomilati sastanke,
već biti operativni. Danas ništa novo nismo dobili, ali ako ima potrebe za izmjenama, molim
iste što prije dostaviti, kako bi mogli sa konačnim prijedlogom krenuti prema prijevoznicima.
Točka 3.
Predsjedavajući iznosi da je treća točka dnevnog reda Anketa o zainteresiranosti djece za upis
u nove srednjoškolske programe u Srednjoj školi Delnice, te riječ daje ravnateljici Srednje
škole Delnice, Slađani Skroč.
Ravnateljica Slađana Srkoč iznosi rezultate ankete provedene u svim osnovnim školama
Gorskog kotara, a vezano uz zainteresiranost djece za upis u program šumarski tehničar.
Anketirana su djeca od 5-8 razreda. Rezulati ankete nalaze se u prilogu Zapisnika.
Ravnateljica je konstatirala da je za otvaranje novog smjera dovoljno 7 učenika, obzirom da je
škola sa brdsko-planinskim statusom. Ministartvo je produžilo rok podnošenja zahtjeva do
kraja studenog, te ćemo isti i podnijeti. Dalje ovisi o Ministarstvu da li će odobriti uvođenje
ovog smjera. Ravnateljica je zamolila da se napiše pismo potpore koje bi priložila zahtjevu.
Gradonačelnik Knežević uključio se u raspravu te konstatirao da je ovakva inicijativa od
izuzetne važnosti, te ukoliko je potrebno zbog uvođenja novog programa, odustati od nekog
postojećeg, smatra da to ne bi trebao biti problem, uzveši u obzir broj upisane djece u
pojedine programe. Također, smatra da kadrovski resursi ne bi trebali biti problem, te da
imamo punu potporu Županije i Pročelnice Stilin. Također, opstanak šumarske djelatnosti na
ovim prostorima uvelike ovisi o stvaranju vlastitih kadrova, te ukoliko je ne bude, postoji
mogućnost da se ista ugasi, a ta djelatnost jest sama po sebi podrazumijeva ako 85% teritorija
čini šuma onda je logično da je i šumarstvo jedno od temeljnih djelatnosti ovog područja.
Načelnik Bregovac iznosi kako bi mogli djecu potaknuti na upisivanje smjera šumarskog
tehničara 100%-tnim stipendiranjem, što će Općina Fužine svakako uzeti u obzir.
Načelnik Grgurić također smatra da je vraćanje ovog smjera od izuzetne važnost, jer će kroz
4-5 godina biti itekakva potražnja u našim šumarijama za šumarskim tehničarima.
Točka 4.
Predsjedavajući iznosi da je četvrta točka dnevnog reda Hrvatska pošta - Uvođenje platnog
prometa za pravne osobe u poštanske urede i Ugovorne uplate- sufinanciranje naknade za
platni promet računa izdanih od strane Grada/Općine/Komunalnog društva a koji bi se plaćali
u lokalnom poštanskom uredu, te daje riječ predstaviku Hrvatske pošte, gosp. Felkeru.
Gosp. Felker predstavio je projekt Hrvatske pošte u suradnji Hrvatske poštanske banke.
Intencija je da svi poštanski uredi ostanu u funkciji, te se upravo ovim novim projektom daje
dodatan posao svakom od njih. Sa HPB-om je sklopljen ugovor o platnom prometu za pravne
osobe gdje poštanski uredi postaju uredi kao banka, odnosno sve usluge koje su se do sada
mogli obaviti samo u bankama, moći će se obavljati i u poštanskim uredima. Pilot projekt
krenuo je u općini Brod Moravice. Kada bi općine ili njihove firme, udruge pokazale intenciju
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za takvu vrstu suradnje, mogli bi pokrenuti takvu vrstu usluge i u tim JLS-ima. Predstavnik
HPB-a kontatirao je da je ovakav projekt i od društvene koristi gdje ćete svojim mještanima
omogućiti još jednu uslugu, zbog koje bi možda inače morali u veća središta. Također,
zadržati će se postojeći poštanski uredi, sa možda produljenim radnim vremenom. Sa svim
lokalnim samoupravama održati će se informativni sastanak, na kojem će se detaljno
prezentirati cijeli projekt.
Točka 5.
Predsjedavajući iznosi da je peta točka dnevnog reda, ujedno i nadopuna
gradonačelnika Kneževića problem radiologa u Doma zdravlja Delnice.
Gradonačelnik Knežević iznosi obzirom da stanovnici imaju potrebu za ovakvu vrstu
zdravstvene usluge, a u Domu zdravlja postoji suvremena i kvalitetna oprema, žalosno je da je
do ovoga došlo. Gosp. Svetličić je već prije nekoliko godina najavljivala svoj odlazak u
mirovinu, i sada Dom zdravlja PGŽ, ispostava Delnice nema radiologa. Smatra da je potrebno
na sjednicu Koordinacije pozvati pročelnicu Malatestinić i iznijeti joj problem, obzirom da je
PGŽ osnivač Doma zdravlja, smatra da je to njihova obveza. Ali i JLS Gorskog kotara će taj
dio morati rješavati kroz svoje proračune, da dok se ne osigura stalni radiolog, potpiše neki
ugovor o sufinaciranju troška radiologa minimalno dva puta mjesečno.
Zaključak
Dogovoriti sastanak sa pročelnicom UO PGŽ za zdravstvo, izv.prof.dr.sc. Đulija Malatestinić,
dr.med.

Točka 6.
Predsjedavajući iznosi da je šesta točka dnevnog reda Osnivanje Turističke zajednice
Gorskog kotara, te odlazak na sajam u Munchen.
Skupština TZ Općine Mrkopalj u ovom trenutku riješava pitanje pridruživanja TZ Gorskog
kotara. Ukoliko se Mrkopalj ne odluči smatra da bi trebali bez njih krenuti u osnivanje TZ
Gorskog kotara. TZ grada Delnice počeo je sa pripremanjem Statuta TZ Gorskog kotara.
Dobivena je informacija da je prijedlog Statuta dostavljen Ministartvu turizma na provjeru.
Predsjedavajući daje riječ direktoru TZ grada Delnice, gosp. Petru Hrgu.
Gosp. Hrg iznosi da je Statut definiran, no dva članka su tema za ovu Koordinaciju, a to su čl.
17. u kojem se navode udjeli članova između JLS, te čl. 31. koji će reći na koji će se način
turističkom zajednicom predsjedati, tj. kojom dinamikom će se direktori mjenjati.
Gradonačelnik Knežević navodi da ukoliko smo prihvatili sufinanciranje u postotku
ostvarenih prihoda, onda bi se to isto trebalo poštivati i kod broja predstavnika.
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Načelnik Bregovac zatvara raspravu, te konstatira da će se nakon informacije TZ općine
Mrkopalj, krenuti dalje sukladno naputcima Ministarsstva turizma.
Također, poziva gđu. Sobol da predstavi sudjelovanje na sajmu u Munchenu.
Gđa. Silvija Sobol iznosi detaljne informacije oko sudjelovanja na sajmu u Munchenu. Gosp.
Hrg iznio je stanje promotivnog materijala dostupnog za prezentiranje u Munchenu.
Također, gosp. Hrg konstatirao je da danas do kraja radnog dana svi članovi Koordinacije
dobiju na uvid tekst Statuta kao i stanje promotivnog materijala i video razglednice.
Načelnik Bregovac smatra da dostava promotivnog materijala nije potrebno, već bi to trebali
odrediti ljudi od struke, odnosno oni koji se za isto pripremaju. Također, dostaviti koliko bi
trebalo izdvojiti za sajam i koji bi to sve troškovi bili.
Točka 7.
Predsjedavajući iznosi da je šesta točka dnevnog reda, ujedno i nadopuna, a vezano uz
pravovremeno izvješćivanje Radia Gorski kotar o broju novooboljelih na području JLS.
Obzirom da se Gorski kotar kao regija više u izvješćima neće izdvajati, pa RGK više nema
pravovremene informacije o pandemiji, direktor RGK, gosp. Pleše zamolio je da se
informacije o eventualno novooboljelima dostavlja, kako bi oni pravovremeno mogli
obavijest dostaviti svim slušateljima. Postoji mogućnost da Županija direktno dostavlja
obavijesti RGK, ili da svaka JLS pojedinačno dostavlja informacije.
Graodnačelnik Knežević smatra da bi informacija prvo trebala doći do svakog grada i općine,
jer ispada kao da mi ne značimo ništa.
Načelnik Bregovac moli sve načelnike i gradonačelnike da pravovremeno dostavljanju
tražene informacije.
Predsjedavajući zaključuje sjednicu Koordinacije.
Sjednica Koordinacije završena u 13:20 sati.

Predsjedavajući
David Bregovac, v.r.

Sastavila:
Maja Starčević, v.r.
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