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                                                     GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA
                                                    -vijećnicama i vijećnicima Gradskog vijeća-

Predmet: IZVJEŠTAJ O RADU GRADONAČELNIKA 

Poštovane  vijećnice,  poštovani  vijećnici  Gradskog  vijeća  Grada  Delnica,
odredbom  članka  62.  Statuta  Grada  Delnica  ("Službene  novine  Primorsko-
goranske županije" 28/09, 41/09, 11/13, 20/13-pročišćeni tekst, 6/15 i SN GD
1/18) propisana je obveza da gradonačelnik dva puta godišnje podnosi izvještaj
o  svom radu,  i  to  do  31.  ožujka  tekuće  godine  za  razdoblje  srpanj-prosinac
prethodne godine, i do 30. rujna, za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine.
Slijedom  navedenog  podnosim  Vam  izvješće  o  najvažnijim  aktivnostima  i
pitanjima kojima sam se bavio u izvještajnom razdoblju od  1. siječnja do 30.
lipnja 2018. godine.

Početak  izvještajnog  razdoblja,  a  to  su  i  neuobičajene  vremenske  prilike
najavljivale, počeo je doista mirno! 
Uobičajeno  za  početak  kalendarske  godine,  započeli  smo  s  pripremama  za
provedbu  javnog  natječaja  za  uslugu  održavanja  javne  rasvjete  za  novo
četverogodišnje razdoblje, nakon kojeg je, kao najpovoljnija, izabrana ponuda
dosadašnjeg poslovnog partnera Elektroinstalaterskog obrta “Šporčić” iz Brod
Moravica.
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Nastavno,  a  kao  rezultat  povlačenja  europskih  sredstava  za  uređenje  ostatka
Lovačke  ulice,  pripremani  su  materijali  za  javni  natječaj  za  odabir  izvođača
radova  na  kojem  je  kasnije,  kao  najpovoljnija,  izabrana  ponuda  TD  Goran
graditeljstvo d.o.o. iz Delnica u ukupnom iznosu od 2.150.624,01, bez PDV-a,
odnosno 2.688.280,02 kn s PDV-om, a za nadzornog organa je izabrano TD DE-
KOM d.o.o. iz Delnica. 

     
Također  smo pokrenuli  i  postupak  za  izradu  projekta  oborinske  odvodnje  u
Lučicama koji je okončan izborom projektanta iz Rijeke, a ukupni trošak izrade
projekta iznosio je 55.500,00 kuna. Nastavno, pokrenuli smo postupak ishođenja
energetskog certifikata za kuglanu kako bi istu prijavili u veljači na natječaj za
energetsku učinkovitost. Na žalost, natječaj je bio odmah po otvaranju zatvoren
pa nije bilo moguće prijaviti projekt, no prijavili smo ga na natječaj Ministarstva
regionalnog razvoja i fondova Europske unije a iznos potpore koji smo ostvarili
iznosio je svega 230.000,00 kn, što će biti samo udio u troškovima financiranja
sanacije  krovišta  kuglane,  čiji  trošak je  procijenjen  na cca  750.000,00 kuna.
Ostatak ćemo morati namaknuti iz proračuna, odnosno kroz druge javne izvore
koji će biti u međuvremenu otvoreni.

Nastavno,  1.  veljače,  od  strane  državne  tajnice  u  Ministarsvu  demografije,
socijalne politike i mladih, bio sam pozvan kako bi me informirali da je 6. 12.
2017. pred Državnim odvjetništvom u Varaždinu postignuta nagodba u sporu
između Ministarstva, kao investitora i Radnika d.d. iz Križevaca, kao izvođača
radova na domu u Delnicama,  po kojoj  su  Radniku d.  d.  priznati  razlikovni
troškovi  u  iznosu  800.000,00  kn,  po  kojoj  je  Radnik  d.d.  dužan  zamijeniti
neodgovarajuću  građevnu  stolariju,  a  pokrov  na  krovištu  će  se  zadržati  jer
zadovoljava  propisane  standarde.  Tako  postignuta  nagodba  bila  je  polazna
osnova za očitovanje Radnika d.d. da li prihvaća zaključenje aneksa ugovora za
nastavak radova uz već definirane projektno-troškovničke uvjete. Na žalost, u
međuvremenu, Radnik d.d. nije prihvatio uvjete nastavka suradnje, došlo je do
raskida  ugovora,  do  potrebe  definiranja  razlikovnih  troškovničkih  cijena  s
obzirom na  dopune  projekta,  a  sve  je  to  bila  podloga  za  provođenje  novog
postupka izbora izvođača radova, koji je u tijeku, a njegovi rezultati mi ovoga
časa nisu poznati. Ono što je poznato i izvjesno to je da radovi na dovršetku
doma ove godine sigurno neće biti gotovi, što žalosti tim više što treba provesti
postupak za uređenje okoliša kao i postupak za uređenje i opremanje prostora za
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što će uvelike pripomoći i  namjenska donacija pok. Janet  Majnarich koja  su
deponirana u Erste banci-Poslovnica u Delnicama.
Također, istoga dana, održao sam sastanak i u Hrvatskim cestama, s gospodinom
Tomislavom Dragovanom koji me informirao da je u tijeku postupak raskida
ugovora s Hidroelektrom te da se priprema dokumentacija za novi javni natječaj
za izbor novog izvođača radova. U međuvremenu natječaj je proveden, izabrana
je tvrtka Rudar d.o.o. iz Tounja, a radovi moraju biti dovršeni ove godine! To je
stav i ministra Butkovića i predsjednika Uprave Hrvatskih cesta, a za dovršetak
radova su osigurana i  financijska sredstva u iznosu od 5,5 milijuna kuna.  U
trenutku pisanja ovog izvješća na dijelu dionice su počeli radovi asfaltiranja!
 
S obzirom na to da nas je krajem prošle godine zadesilo veliko nevrijeme u vidu
vjetra  koji  je  izazvao  velike  štete  na  imovini,  sukladno propisanim uvjetima
prijave štete, po proglašenoj elementarnoj nepogodi, Županijskom povjerenstvu
za elementarne nepogode prijavili smo ukupnu štetu u iznosu od 40.612.244,79
kn,  od  čega  se  na  štetu  na  opremi  odnosi  5.953.420,00  kn,  na  štetu  na
građevinama 693.403,89 kn, na štetu na šumama 7.048.970,00 kn, odnosno na
štetu  na  šumama  Hrvatskih  šuma  26.806.356,94  kn.  O  ostvarenom  iznosu
kompenzacije nije vrijedno govoriti budući da ona ni iz bliza ne znači realnu
naknadu!
 
Nastavno, želeći što više pomoći i približiti se poduzetništvu, u maloj vijećnici
Grada  Delnica  je  otvoren detaširani  ured  PINS-a iz  Skrada koji  radi  svakog
posljednjeg  četvrtka  u  mjesecu  od  10,00  do  12,00  sati,  a  u  kojem  svatko
zainteresiran može dobiti informacije o prepoznavanju unapređenja poslovanja
poduzetnika,  pomoć  oko  izrade  poslovnih  ideja  i  projekata  te  pomoć  u
pronalaženju odgovarajućih natječaja i načina financiranja projekata i poslovnih
ideja,  a  sve  s  ciljem jačanja  opstojnosti  i  konkurentnosti  na  poduzetničkom
tržištu. 

Na početku godine posebno važna tema u aktivnostima bilo je sudjelovanje u
radu Radne skupine za izradu Nacrta prijedloga Zakona o brdsko-planinskim
područjima, u koju sam imenovan uz kolege Dražena Mufića iz Vrbovskog i
Krstijana Rajšela iz Čabra.
Glavni  naglasak  s  naše  strane  bio  je  na  činjenici  da  se  kroz  konkretne
programske  mjere  u  Zakonu  osigura  konkurentnost  poduzetništva  na  našem
području,  kao  temelja  za  privlačenje  ulagača,  kao  i  konkretne  povlastice  i
olakšice fizičkim i  pravnim osobama zbog naročito  otegotnih uvjeta  života  i
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rada na nadmorskim visinama koje su kod nas prosječno 700 metara, te da se
unutar  područja  s  nazivnikom  brdsko-planinsko  izvrši  interna  kategorizacija
budući da nije isto živjeti i raditi u Zagorju, Bilogori ili Gorskom kotaru te da se
definiraju kriteriji i mjerila što je to uopće brdsko-planinsko područje budući da
je bilo niz primjera da su prostori uz more imali taj status, a materijalno su ga
jako,  jako  dobro  valorizirali!  Također  je  stavljen  naglasak  na  potrebu
valorizacije činjenice da bi Gorani trebali imati nešto i od silne infrastrukture
koja presijeca Gorski kotar, a od koje koristi imaju samo javna poduzeća koja
upravljaju tim sustavima! Zakon koji će biti donesen je načelan i općenit, no sve
ono što je ključ svega je Program mjera koji  se tek treba donijeti,  za koji  u
proračunu države treba osigurati potrebna sredstva i koji treba olakšati život na
našim prostorima.

I onda je došao početak veljače, pa ožujak, koji će biti zapamćeni po enormnim
količinama snijega koji je naš Grad okitio još jednim atributom, pa tako pored
atributa  Najviši  grad  u  Hrvatskoj,  nosimo  i  atribut  apsolutnog  rekordera  po
visini snijeg ikada izmjerenoj u Hrvatskoj, u naseljenom mjestu, od 182 cm! 
S obzirom na količine već napadalog snijega, 13. veljače, sazvao sam sjednicu
Kriznog  stožera  kako  bi  dogovorili  sve  potrebne  mjere  i  aktivnosti  zbog
okolnosti u kojima smo se našli. Na sjednicu je došao i zamjenik zapovjednika
Državne uprave za zaštitu i  spašavanje kao i  predstavnica Županijske uprave
koje  sam  upoznao  sa  situacijom  te  s  potrebom  traženja  pomoći  od  strane
Županijskog stožera, s čime su se apsolutno složili. Sljedećeg dana, bez da ih je
to itko tražio, ruku solidarnosti i pomoći nam je pružila i Hrvatska vojska iz
vojarne Drgomalj- Bojna za specijalna djelovanja, što je izazvalo posjet ministra
obrane Krstičevića sa suradnicima, a sutradan i predsjednika Vlade Plenkovića
sa suradnicima. Ne želeći ponavljati već sve izrečeno, o čemu su svakodnevno
izvještavali i mediji, bez obzira na neke neopravdane prijepore, osigurali smo da
Grad niti jednog časa nije bio u pogibelji, da niti jednog časa nije bila upitna
zdravstvena i  protupožarna i  svaka druga skrb te da je u tim uvjetima Grad
funkcionirao. Nastava za djecu je bila odgođena zbog preuskih prometnica, no
unatoč  tome,  Vrtić  je  radio  i  brinuo o  djeci  svakoga dana!  Sve  to  možemo
zahvaliti  nesebičnoj  i  velikoj  pomoći Grada Zagreba i  Zagrebačkog holdinga
d.o.o., Hrvatske vojske, naših vatrogasaca, Gorske službe spašavanja, “Risnjaka-
Delnice” d.o.o. i ljudi na javnim radovima koji su odradili nevjerojatan posao!
Veliko im hvala!!!  Naravno da su takvi ekstremni uvjeti prouzročili i ekstremne
financijske  troškove  koji  su  u  konačnici,  ne  računajući  ono  što  će  nam još
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donijeti studeni i prosinac ove godine, iznosili nešto manje od 4 milijuna kuna, a
u proračunu smo zimsku službu planirali iznos od 1.350.000,00 kn. S obzirom
na viđeno i  informacije  o  našim fiskalnim kapacitetima koje  sam im prenio
prilikom posjeta Delnicama, obećanja koja je dao premijer Plenković u cijelosti
su ispoštovana te nam je država, preko JP Hrvatske ceste, pokrila cijeli trošak
zimske  službe,  što  se  desilo  prvi  puta  u  povijesti  postojanja  lokalnih
samouprava, odnosno da nam je netko na taj način pomogao. Veliko hvala i
Vladi Republike Hrvatske i premijeru Plenkoviću! 

S obzirom da je to bila tema na zboru građana u Brodu na Kupi, na kojem sam
sudjelovao, bez obzira na to što se radi o sustavu u okviru Doma zdravlja PGŽ-a
te da još uvijek nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi između Hrvatskih šuma,
kao sljednika, i Doma zdravlja PGŽ-a, javno sam zatražio da se hitno poduzmu
potrebne mjere ulaganja kako bi se ambulanta u Brodu na Kupi dovela u stanje
dostojno uvjeta pacijenata koji koriste njenu uslugu, kao i liječničkog tima koji u
njoj pruža uslugu primarne zdravstvene zaštite. Pročelnica, Đulija Malatestinić,
je obećala da će izvidjeti konkretnu situaciju te da će poduzeti potrebne mjere i
aktivnosti kako bi se prostor doveo u odgovarajuće stanje.  

Nastavno,  a  kao  posljedica  donošenja  Zakona  o  lokalnoj  i  područnoj
(regionalnoj) samoupravi: “Lex sheriff”, i određeni rok za usklađenje, odredbe
Statuta  Grada  Delnica  usklađene  su  sa  zakonom,  a  te  izmjene  je  usvojilo
Gradsko vijeće na 7. sjednici održanoj 15. veljače.  Sukladno tim izmjenama,
usklađene  su  i  pojedine  odredbe  Poslovnika  o  radu  Gradskog  vijeća  Grada
Delnica.

Nastavno, 12. 4. pred Saborskim odborom za regionalni razvoj i fondove EU, te
16. 4. pred Saborskim odborom za lokalnu i regionalnu (područnu) samoupravu,
na  kojem  su  bili  i  veleposlanici  Švicarske  i  Francuske  te  ataše  Republike
Austrije za poljoprivredu, koji  su uvodno prenijeli  njihova iskustva o odnosu
prema njihovim planinskim područjima, u ime goranskih lokalnih samouprava
prezentirao  sam  problematiku  uvjeta  i  specifičnosti  života  i  privređivanja  u
goranskim  planinama.  Prezentaciji  je  nazočila  i  pomoćnica  ministrice
regionalnog  razvoja  i  fondova  Europske  unije,  gospođa  Katica  Mišković  sa
suradnicima,  a  to  je  bio još jedan doprinos u prepoznavanju  svih posebnosti
Gorskog kotara u odnosu na ostala brdsko-planinska područja kod izrade novog
Zakona o brdsko-planinskim područjima.
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Na Koordinaciji  načelnika  i  gradonačelnika  Gorskog  kotara,  koja  je  također
održana  u  travnju,  između  ostalog  sam se  založio  za  zajedničku  prijavu  na
otvoreni europski natječaj namijenjen projektu edukacije stanovništva o nužnosti
i  važnosti  odvojenog prikupljanjj  otpada.  Uz suglasnost  svih predstavnika taj
projekt će prijaviti PINS iz Skrada, a koordinator pripremnih aktivnosti će biti
komunalno društvo Komunalac d.o.o. Delnice. Vrijednost sredstva koja se mogu
povući je 500.000,00 kn, a prijaviti se mogu udružene JLS s minimalno 10.000
stanovnika. Cilj i interes je formirati dvije grupe prijavitelja kako bi se povukao
dupli iznos potpore.

Nastavno, vrlo aktivno smo pratili  i  sve druge otvorene natječaje pa smo na
natječaju  koji  je  raspisala  Primorsko-goranska  županija  povukli  sredstava  za
Interpretacijski  centar  u  Crnom  Lugu  u  iznosu  od  150.000,00  kn,  a  od
Ministarstva turizma, za istu namjenu, 270.900,00 kn. Također smo od Županije,
za Idejni  projekt  uređenja  sportsko-rekreacijske zone Potok dobili  sredstva u
iznosu od 70.000,00 kn. Nastavno, od Hrvatske turističke zajednice povukli smo
sredstva u iznosu od 200.000,00 kn na ime izgradnje tri baze za E-punionice za
električne  bicikle  koje  će  biti  postavljene  u  Crnom Lugu,  Brodu  na  Kupi  i
Delnicama. Na natječaju Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske
unije povukli smo sredstva u iznosu od 800.000,00 kn za uređenje nerazvrstane
ceste prema Razlogama, a na natječaju Ministarstva rada i mirovinskog sustava
smo povukli 2.003.000,00 kn za project UKLJUČENE u okviru Nacionalnog
programa  ZAŽELI  namijenjenog  ženama  50+.  Na  natječaj  koji  je  raspisala
Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju prijavili smo
izradu Strateškog plana razvoja turizma Grada i za to dobili 112.500,00 kuna. 

Na  žalost,  u  izvještajnom  razdoblju  smo  zaprimili  i  pravomoćnu  presudu
Visokog trgovačkog suda u Rijeci kojom je Grad na ime nepodmirenih troškova
izgradnje Ledene dvorane bio obvezan na plaćanje  4,2 milijuna kn glavnice,
zateznih  kamata  i  sudskih  troškova,  što  je  u  cijelosti  poremetilo  poslovanje.
Naime,  da bi  spriječili  daljnje  zatezne kamate išli  smo u hitnu ovrhu prema
Ministarstvu obrane zbog neplaćene komunalne naknade,  čime smo osigurali
sredstva  za  glavnicu  i  dio  troškova,  a  uskratom  sredstava  GSC-u  za
administrativni trošak, osigurali smo sredstva za podmirenje sudskih troškova.
Uvjet  plaćanja  sudskih troškova bio je potpisani  sporazum koji  je  odobrilo i
Gradsko vijeće, koji je prihvatio i vjerovnik Beton Lučko, a koji je omogućio da
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se  zatezne  kamate  plate  u  daljnjem  roku  od  30  mjeseci.  Na  taj  način  smo
djelomično ustabilili proračun no svakog mjeseca nam ostaje neplanirani trošak
od cca 70.000,00 kn koji ćemo isplaćivati sljedećih mjeseci, odnosno ukupno
2,2 milijuna kuna!  Na ovome neću stati  već ću protiv odgovornih pokrenuti
kaznene  prijave  i  odgovarajuće  postupke  kako  bi  barem djelomično  zaštitili
interese Grada, a o poduzetom ću Vas izvijestiti u sljedećem izvještaju.

Na  naše  uporno  inzistiranje,  nadležno  povjerenstvo  Hrvatske  gospodarske
komore  -  Županijske  komore  u  Rijeci  donijelo  je  odluku  o  izvanrednom
usklađenju autobusne linije na relaciji Lokve-Delnice-Brod na Kupi i obratno i
to  na  način  da  će  moći  primate  i  putnike  iz  Delnica  i  za  Delnice,  odnosno
Lokava, što je mala ali bitna pomoć svim stanovnicima Gorskog kotara, prije
svega onih u bližem okruženju koji  trebaju iz  nekog razloga putovati  prema
brodskoj dolini i obratno.

Od  14.  do  17.  svibnja,  u  suradnji  s  Udrugom  Point  iz  Opatije  i  našim
komunalnim trgovačkim društvom Risnjak-Delnice d.o.o., organizirali smo već
tradicionalnu manifestaciju cvijeća pod nazivom “Cvjetna priča Grada Delnica”
koja je  privukla mnoštvo posjetitelja  i  zaljubljenika u cvijeće,  ali  i  uljepšala
Grad tih nekoliko dana!

U drugoj polovici svibnja imali smo čast biti domaćinima 21. sportskih igara
veterana Domovinskog rata, koje su okupile preko 800 sudionika i koje su pored
druženja, odmjeravanja vještina spretnosti i sportskih vrijednosti, bile prilika za
prezentaciju i promociju našeg Grada i na taj način lijepa pozivnica da mnogi od
njih sa svojim obiteljima i u buduće navraćaju u naš Grad. 

S prvim lijepim lipanjskim danima, u sklopu projekta sanacije dijela državne
ceste od Delnica od Rogoznog, od strane Hrvatskih cesta je započela izgradnja i
pješačkog  kolnika  do  skretanja  za  Lučice,  u  sklopu  kojeg  je  izgrađena
infrastruktura za javnu rasvjetu koja će biti realizirana sljedeće godine. Time će
itekako  biti  osigurana  sigurnost  svih  pješaka  koji  već  desetljećima  tom
državnom  cestom  iz  Lučica  dolaze  u  Delnice  i  obrnuto,  a  svakako  će  se
podignuti i urbana razina standarda koji je uobičajen za naselja kakav je i naš
Grad!
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Sukladno planiranim sredstvima u proračunu za 2018. godinu Gradsko vijeće
Grada  Delnica  je  24.  svibnja  2018.  godine  donijelo  Program  poticanja
zapošljavanja i razvoja poduzetništva na području Grada Delnica u 2018. godini.
Programom  su  utvrđeni  svrha,  ciljevi,  korisnici,  nositelji  provedbe  mjera,
područja  Programa,  sredstva  za  realizaciju  mjera  te  provedba  mjera  koje
predstavljaju potporu male vrijednosti, a svrha programa je stvaranje povoljnog
poduzetničkog okruženja za djelovanje poduzetnika, zapošljavanje nezaposlenih
osoba i razvijanje opće poduzetničke klime te osiguranja preduvjeta za rast i
razvoj poduzetništva na području Grada Delnica.
Ciljevi  ovog  Programa  su  jačanje  konkurentnosti  poduzetnika  na  tržištu,
stvaranje  povoljnije  poduzetničke  klime,  poticanje  pokretanja  gospodarskih
aktivnosti,  smanjenje  nezaposlenosti  i  uključivanje  žena  u  poduzetničke
aktivnosti.
Korisnici  mjera  iz  ovog  programa  mogu  biti  postojeći  i  novi  mikro  i  mali
poduzetnici sa sjedištem na području Grada Delnica te obrtnici s prebivalištem
na području Grada Delnica izuzev trgovačkih društava kojima je osnivač Grad
Delnice.
Programom  su obuhvaćena sljedeća područja:
Mjera 1.1.
Naziv Subvencioniranje  nabave  i  ugradnje  strojeva  i  opreme  i

unapređenja poslovnog prostora
Ciljevi Poticanje  konkurentnosti  poduzetnika  kroz  unapređenje

tehnoloških postupaka, poboljšanja kvalitete ili proširenja ponude
te  poticanje  novog  zapošljavanja  i  očuvanja  radnih  mjesta
proširenjem ponude proizvoda ili usluga.

Nositelj Grad Delnice
Korisnici Mikro i  mali  poduzetnici  koji  imaju sjedište  na području Grada

Delnica  te  obrtnici  koji  imaju  prebivalište  na  području  Grada
Delnica

Provedb
a

Subvencija  nabave  i  ugradnje  novih  strojeva  i  opreme  za
poslovanje kao i radova na uređenju poslovnog prostora u visini od
20.000,00 kn po zahtjevu za pet (5) poduzetnika

Mjera 1.2.
Naziv Poticaji za zapošljavanje nezaposlenih osoba
Ciljevi Poticanje  zapošljavanja  nezaposlenih  osoba  na  području  Grada

Delnica te smanjenje stope nezaposlenosti.
Nositelj Grad Delnice
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Korisnici Mikro poduzetnici i obrtnici koji imaju sjedište ili prebivalište na
području Grada Delnica.

Provedb
a

Sufinanciranje  troškova  neto  plaće  po  novozaposlenoj  osobi  na
neodređeno  vrijeme  u  iznosu  od  5.000,00  kn  za  pet  (5)
poduzetnika.

 

Mjera 1.3.
Naziv Program razvoja ženskog poduzetništva
Ciljevi Uključivanje  žena  u  poduzetničke  aktivnosti  kroz  promicanje  i

poticanje  ženskog  poduzetništva  kao  i  ostvarivanje  rodne
ravnopravnosti kroz ekonomsko osnaživanje žena

Nositelj Grad Delnice
Korisnici Žene poduzetnice s prebivalištem ili sjedištem na području Grada

Delnica
Provedb
a

Poticaji  za  ulaganja  u  projekte  ženskog  poduzetništva  kroz
sufinanciranje nabavke informatičke opreme, uređenja poslovnog
prostora, nabave opreme ili sufinanciranja troškova čuvanja djece
ženama u iznosu od 5.000,00 kuna za pet (5) žena poduzetnica

Javni  poziv  je  bio  objavljen  4.  6.  na  web  stranici  Grada  Delnica
http://www.delnice.hr/ i dnevnom tisku i bio je otvoren do 29. 6. 2018. godine

Nastavno,  u  organizaciji  Znanstveno-tehnologijskog park Sveučilišta  u  Rijeci
(STEP RI), uz potporu Veleposlanstva Sjedinjenih Američkih Država Zagreb,
pokrenut  je  projekt Women in Finance (WIF)  kojeg su  podržali Grad Krk,
Grad Delnice,  Grad Vrbovsko,  Grad Buzet  te  LAG Vinodol  i  Poduzetnički
centar  Vinodol,  a  projekt  je  usmjeren na  poboljšanje financijske  pismenosti
žena poduzetnica i onih koje to žele postati. Cilj WIF-a je poboljšati njihovo
znanje iz različitih financijskih područja, potaknuti osnivanje novih poduzeća,
povećati stopu preživljavanja postojećih te potaknuti njihov razvoj.
Za vrijeme trajanja projekta Step Ri će u razdoblju od svibnja do studenoga
2018. godine organizirati  po  četiri  besplatne  radionice u  pet  hrvatskih
gradova, a Delnice su to organizirale svakog četvrtka tijekom mjeseca lipnja,
odnosno 7., 14., 21. i 28. lipnja! 
Bilo je 15-tak prijavljenih od kojih je većina bila izvan Delnica, a neke čak iz
Rijeke!
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Teme radionica:
- Kako pročitati financijske izvještaje;
-   Osnovno financijsko upravljanje poduzetničkim
     aktivnostima;
-   Cijena, jedini izvor prihoda;
-   Pristup izvorima financiranja – Kako napisati uspješnu projektnu
    prijavu;

Završni  susret  će  se  održati  u  Rijeci  u  prosincu  2018.  gdje  će  biti
predstavljeni  rezultati  projekta  kao i  najbolje  prakse  iz  SAD-a vezano za
poticanje ženskog poduzetništva.

Naravno,  tijekom  izvještajnog  razdoblja  obavio  sam  i  niz  sastanaka  u
Županiji,  u ministarstvima,  ali  i  s  građanima po najrazličitijim temama, a
posjetio sam i sve novo rođene male sugrađanke i sugrađane, te sudjelovao u
informativnim emisijama Radija Gorski kotar “Na kavi s gradonačelnikom”.

     S poštovanjem,

GRADONAČELNIK
Ivica Knežević, dipl. iur.
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