
ŽIVOTOPIS
Rođen sam 03. lipnja 1956. godine u Rijeci, a do 7. godine sam živio u Lučicama gdje su u

drvnoj industriji, kao radnici, radili moji roditelji. 1963. smo se preselili u Delnice gdje sam pohađao
osnovnu školu i gimnaziju. Poslije mature, 1975. godine, upisao sam se na Pravni fakultet Sveučilišta
u Zagrebu na kojem sam diplomirao 1979. godine.

Poslije  fakulteta,  kao  stipendist,  počeo  sam  raditi  u  pravnoj  službi  DIP-a  Delnice,  nekad
velikog delničkog i goranskog poduzeća.

 U Delnicama sam se i oženio za Lidiju Rački-Miletovu, a zbog obiteljskih razloga 1983. odlazim
u Zagreb. Otac sam dvije kćeri, Ivane i Tene, a i ponosan djed Matije Muhvića.

U Zagrebu sam u trgovačkom društvu Čistoća obnašao različite dužnosti - od šefa i direktora
pravne službe, do pomoćnika i zamjenika generalnog direktora. Od 1985. do 1990. godine radio sam
na radnom mjestu  Sekretara za opću upravu i budžet u tadašnjoj Općini Trešnjevka, gdje sam stekao
iskustvo i puno znanja u vođenju raznih poslova u lokalnoj samoupravi.

Od 1999. godine raspoređen sam u Direkciju Zagrebačkog holdinga d.o.o. kao rukovoditelj za
statusno pravo i normativu cijelog Holdinga.

Kao dobar poznavatelj  problematike gospodarenja otpadom, 2009.  godine sam izabran za
predsjednika Udruženja komunalnog gospodarstva Hrvatske pri Hrvatskoj gospodarskoj komori , na
kojoj dužnosti sam bio sve do izbora za Gradonačelnika Grada Delnica.

Gotovo cijelog života nastojao sam biti aktivno uključen i u događanja u Gorskome kotaru i
Delnicama, koje zapravo nikad nisam napustio. Osim stalnih dolazaka u Delnice i uključivanja u brojne
društvene i humanitarne akcije, također sam i brojnim donacijama želio dati svoj doprinos razvoju
našega  Grada.  Kako  se  čovjek  ne  smije  sam  hvaliti,  ovdje  i  neću  navoditi  sva  ona  materijalna  i
duhovna dobra koja sam prikupio i donirao Gradu, komunalnim poduzećima i ustanovama te raznim
civilnim udrugama u Delnicama. Građani i pojedinci sigurno to pamte.

Kroz  brojne projekte i aktivnosti u Društvu Goranin iz Zagreba, također sam nastojao dati svoj
doprinos kako bi i Gorski kotar i Grad Delnice mogli otkriti i pokazati svoje prirodne ljepote i turističke
privlačnosti,  kako  građanima  Zagreba  (Manifestacije  Gorski  kotar  u  Metropoli,  Međunarodni
festivali heligonki u Lisinskom), Hrvatske (Zeleno srce - u Zadru, Karlovcu i Osijeku) ali i ljudima izvan
granica naše domovine (Bruxelles i Sopron-Mađarska). 

Naročito  sam  ponosan  na  svečanu  akademiju  povodom  obilježavanja  230-e  obljetnice
proglašenja Gorskoga kotara 2008. godine u Delnicama, koju sam u cijelosti organizacijski i scenski
osmislio i realizirao uz pomoć brojnih Gorana, a zbog svega navedenog,  2009. mi je dodijeljeno i
javno priznanje Počasnog građanina Grada Delnica.

                                                                                                                                    Ivica Knežević, v. r.  


