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Odgovor Hrvatskih šuma Draženu Mufiću

HŠ ne smije silom
ući u svoj pogon

VRBOVSKO - Na izjave
gradonačelnika Vrbovskog
Dražena Mufića, koji je nedavno na ovim stranicama
kritizirao reakciju Hrvatskih
šuma na situaciju s talijanskom tvrtkom Europal koja već oko godinu dana ne
radi, ne isplaćuje radnicima plaće te ne plaća HŠ-u
najamninu, reagirala je ova
državna tvrtka:
»Hrvatske šume d.o.o
pokrenule su prisilnu naplatu svojih potraživanja
od tvrtke Europal iz Vrbovskog, u vlasništvu talijanskog državljanina, a koji je
u najmu prostora i pilane
u vlasništvu HŠ d.o.o. i to
zbog dugotrajnog neplaćanja svojih obveza koje
su dosegnule 2 milijuna
kuna. Uslijed pandemije
COVID-19, donesene su
posebne izmjene ovršnog
zakona i rokovi su tekli po
novim pravilima.

Neuspješni razgovori
Pravna osoba Europal Vrbovsko d.o.o. blokirana je
za vrijeme posebnih okolnosti, u listopadu 2020. godine, tako da će 120 dana
neprekidne blokade, odnosno uvjet za otvaranje
stečajnog postupka sukladno odredbi čl. 110 st. 1 Stečajnog zakona, za pravnu
osobu Europal Vrbovsko
nastupiti 15. veljače ove godine. Ako će i tada Europal
biti blokiran, Fina će nadležnom Trgovačkom sudu
podnijeti prijedlog za otvaranje stečajnog postupka.
Trenutačno HŠ d.o.o. putem još jedne ovrhe (pilanskih strojeva) pokušavaju
naplatiti svoja potraživanja.
Nijedni razgovori s Europalom, čak ni posljednji kojem
su prisustvovali predstavnici Veleposlanstva Republike
Italije, nisu urodili plodom,
možda i zato što su Europal
svaki put zastupali drugi
predstavnici.
Gradonačelnik Mufić bi
trebao znati i da Hrvatske
šume d.o.o. ne smiju silom ući u svoj pogon u Vrbovskom koji je u najmu
Europala do 2022. godine.

Upravo takav scenarij priželjkuje najmoprimac kako
bi imao razloga za tužbu i
medijsku kampanju. Nakon
15. veljače očekujemo povoljniju situaciju jer će HŠ
d.o.o. tad moći pregovarati
sa stečajnim upraviteljem.
Sveeuropski problem
Što se tiče gradonačelnikovih pritužbi da sanacija
vjetroizvala iz 2017. godine nije bila dovoljno brza
te se na sortimentima nije
ostvarila dovoljno dobra cijena, a time je i iznos šumskog doprinosa koji dobiva
grad Vrbovsko manji, podsjećamo da je u oluji te godine (u samo jednoj noći!)
na šumariji Vrbovsko bilo
izvaljeno 290.000 m3 bruto mase, što je 5 do 6 godišnjih etata šumarije. Odmah
se pristupilo radovima sanacije koliko su god to vremenske prilike dopuštale, a
u startu je bilo jasno da se
takav obiman posao neće
moći završiti u jednoj godini, pa čak niti u dvije. Na
to se nadovezala i zima s 1,5
metara snijega, a dodatne
otežavajuće okolnosti prilikom plasmana sortimenta
su bile i ogromne vjetroizvale u Italiji, gdje je porušeno
oko 15 milijuna »kubika«, a
također i ogromne štete od
napada potkornjaka u gotovo svim zapadno i srednjoeuropskim državama.
Došlo je do potpunog poremećaja konjunkture drvnih
sortimenata na tržištu cijele Europe i gubitka mogućnosti plasmana ogromnog
i nenadanog viška naših
sortimenata, a isti su problem imale baš sve europske zemlje. Stoga je naprosto zlonamjerno optuživati
Hrvatske šume za to što su
u takvoj situaciji ostvarile
nižu cijenu od one koju je
očekivao gradonačelnik Vrbovskog, piše u ime Uprava Hrvatskih šuma d.o.o.
Ana Juričić Musa, dodajući
da u HŠ-u razumiju da će s
ciljem skupljanja bodova u
predizbornoj kampanji biti
sve više različitih »razmišljanja«. (M. K.)

Općina Fužine objavljuje

JAVNI POZIV
Za podnošenje zahtjeva za kupnju stana sukladno Odluci
o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stana iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS) na području Općine Fužine
Puni tekst javnog poziva, kao i uvijeti i način podnošenja
zahtjeva za kupnju stana dostupni su na službenoj stranici
www.fuzine.hr .
Zahtjevi se podnose do 13. travnja 2021. godine
OPĆINA FUŽINE

M. KRMPOTIĆ

Uvjet za otvaranje stečajnog
postupka nastupit će 15. veljače ove
godine i tada će HŠ moći pregovarati
sa stečajnim upraviteljem

Sadašnja ekipa programa »Zaželi« s područja Općine Fužine

EU SOCIJALNI FOND Nastavak programa zapošljavanja žena

U Skradu druga faza,
u Fužinama »Zaželi«
još uvijek tek – želja
Baš kao što je bio slučaj s prvom fazom, i drugu je u goranskom
području prva započela Općina Skrad. Općina Fužine još nema
(vremenski) uvjet za prijavu, a strahuje hoće li, zbog velikog
interesa, uspjeti »uhvatiti vlak« za željeni nastavak programa
Marinko KRMPOTIĆ
SKRAD/FUŽINE - Prva od
goranskih lokalnih samouprava koja je krenula u drugu fazu realizacije programa
»Zaželi« je Općina Skrad, koja
je svojedobno bila i prva goranska općina koja je počela
s prvom fazom ovog, na goranskom području odlično
prihvaćenog, projekta. Pod
nazivom »Zaželi za Skrad«
novi program zapošljavanja
žena krenuo je početkom ovog
tjedna, govori nam Ana Begić,
voditeljica projekta i dodaje:

Više zaposlenih
– Itekako smo zadovoljni
početkom druge faze u kojoj
je zaposleno osam žena, dvije
više nego u prethodnoj fazi, a
broj krajnjih korisnika prešao
je već broj 50. Projekt »Zaželi
za Skrad« traje godinu dana,
sve do siječnja 2022., ukupna
vrijednost mu je 698.587,20
kuna te je sto posto financiran iz Europskog socijalnog
fonda, Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. U ukupnom iznosu podmirene su
minimalne plaće djelatnica,
njihovi putni troškovi, paketi za čišćenje kućanstava te
plaća administrativnog vodstva. Općina Skrad sigurno
ima potrebu za provedbom
ovog projekta jer iz dana u
dan shvaćamo koliko je pomoć starijima i nemoćnima
potrebna i koliko je socijalna
podrška važna. Zato se svi nadamo da će projekt zaživjeti

na dulje staze i postati stalan
oblik brige o starijima i nemoćnima, rekla je Ana Begić.
I dok su u Skradu presretni
jer je počela druga faza projekta, u Fužinama se tek nadaju
da će se to i njima dogoditi,
govori nam Marina Tomić,
voditeljica istog projekta na
području Općine Fužine.
– Na natječaj koji je bio
otvoren prošlog mjeseca nismo imali pravo prijave jer
još ne ispunjavamo određene vremenske rokove. No pri
narednoj prijavi – a ona bi
trebala biti, pretpostavlja se,
u travnju – imat ćemo pravo
javiti se na natječaj i to ćemo
učiniti. Naravno, nadamo se
uspješnoj kandidaturi, premda nas pomalo brine činjenica da je natječaj u siječnju zatvoren nakon samo dva dana
zbog velikog broja prijava. I iz
toga je jasno da je riječ o projektu nužnom u brojnim hrvatskim sredinama, posebno
ruralnim kakva je naša, govori

»

Iz dana u dan
shvaćamo
koliko je pomoć starijima
i nemoćnima potrebna
i koliko je socijalna
podrška važna. Zato se
svi nadamo da će projekt
zaživjeti na dulje staze i
postati stalan oblik brige
o starijima i nemoćnima
Ana Begić, Skrad

Tomić dodajući da potvrđuje
realizacija dosadašnjeg dijela
projekta u Fužinama.
Nova obitelj
– Krenuli smo sa svega 32
korisnika, ali ubrzo smo dostigli dvostruko veći broj što
nam je jednim dijelom i stvaralo probleme jer smo imali
puno korisnika, a malo zaposlenih žena. Kao voditeljica,
mogu reći da se nisam nadala da će u veoma kratkom
vremenskom razdoblju toliko ljudi početi ovisiti o nama. Naše zaposlenice postale
su dio svakodnevice brojnih
starijih ljudi s ovog područja, praktički članovi njihovih
obitelji. Tim je ljudima često
dovoljan njihov pozdrav ujutro i »čašica« razgovora. Iz dana u dan raste broj upita što
za zapošljavanje, što za nove
korisnike programa.
Naravno, razmatrali smo s
načelnikom Općine Fužine
mogućnost da se putem Općine zaposli još neka žena, ali
financijski to zasad nije moguće. Zbog svega toga, mi se
nadamo proširenju projekta,
odnosno zapošljavanju još
nekoliko žena kako bismo u
program mogli uključiti ljude
koji su sada na listi čekanja, a
voljeli bi biti korisnici naših
usluga. U prosjeku se svaka
naša zaposlenica trenutačno
brine o deset korisnika tako
da bi s novim natječajem i njih
rasteretili. Nadamo se da bi se
natječaj mogao otvoriti i prije,
jer u lipnju sadašnje zaposlenice ponovo odlaze na Zavod

za zapošljavanje, a to bi značilo
da na području naše Općine
broj nezaposlenih neće opadati, nego rasti. Također, kada
bi došlo do dugotrajnijeg prekida projekta, to bi stvorilo velike probleme ne samo Općini
Fužine već i članovima obitelji krajnjih korisnika. Na neki
su način oni ovako sigurni da
će njihovi djedovi i bake svaki
dan dobiti svježe namirnice,
da će u zimskim danima imati
ogrijeva u kući, da će na vrijeme dobiti potrebne lijekove,
jednom riječju da će ih svaki
dan, ako ništa, netko obići i
vidjeti kako su.
Neupitna podrška
Podršku imamo sa svih strana, uključujući cjelokupnu
Općinu Fužine, od strane načelnika Davida Bregovca. Također nam je velika podrška
državna tajnica Majda Burić,
koja je spremna pomoći cjelokupnom Gorskom kotaru.
Zadovoljna sam s radom djelatnica, a naravno da bih bila
još zadovoljnija i sretnija kada
bi njihova plaća ipak bila veća
od minimalne plaće. To zasad
nije moguće ostvariti, ali mi se,
kao i svi, nadamo nekim boljim vremenima, kaže Marina
Tomić napomenuvši da sadašnju ekipu programa »Zaželi«
na području Općine Fužine čine Dubravka Mihaljević, Nada
Kovačević, Suzana Šubat, Kosa
Radošević, Radmila Kaloper,
Goranka Kovačević, Martina
Starčević i Milica Blašković
Mihaljević te administrativna referentica Iva Bolf.

