Drage Opatijke, dragi Opatijci!

Skupa gremo naprvo!

Posljednjih godina odgovornim upravljanjem nastavili smo sa investicijama i uređenjima diljem Opatije, a
poseban naglasak stavili na mjere za sve dobne skupine: od mladih, obitelji, poduzetnika do umirovljenika!
Danas svjedočimo vremenima gdje su ugroženi životni standard, sigurnost radnog mjesta i budućnost
obitelji. Potrebno je iskustvo i odlučnost kako bi se sačuvao visoki životni standard kojeg naš Grad pruža.
Volim ovaj Grad, imam neiscrpnu energiju i volju. Odlučio sam svoje iskustvo ponovno staviti na
raspolaganje i kandidirati se za novi mandat na izborima koji se uskoro održavaju - 16.svibnja ove godine.
Danas je naš grad primjer dobro uređene i razvoju okrenute sredine, koja se po realiziranim projektima,
socijalnim pravima te mjerama za građane i gospodarstvo nalazi na samom vrhu po kvaliteti života. Te
vrijednosti treba znati zadržati, ali i podići na još višu razinu - na korist svih Opatijki i Opatijaca. Besplatan
vrtić i jaslice za svu djecu, marenda za osnovnoškolce i povećanje novčane pomoći umirovljenicima sa
mirovinom do 4.000,00 kn samo su neke od mjera koje ćemo uvesti.
Za budućnost generacija koje dolaze imam želju postaviti jake temelje te u potpunosti digitalizirati gradsku
upravu i još više povećati učinkovitost službenika prema građanima. U svakom trenutku moći će se vidjeti
stanje zahtjeva ili predmeta te koji ga službenik rješava, kao i stanje svih uplata i isplata iz gradskog proračuna.
Također, putem sustava e-građani želim uvesti izravnu demokraciju u svaki dom.
Za svaki projekt, bilo da je riječ o infrastrukturi ili prodaji naših udjela dionica u LRH, mora se pitati upravo
Vas. Svaka važna odluka treba biti zajednička, a u njihovoj realizaciji gradonačelnik mora biti samo jedan
od Vas.
Drage Opatijke i Opatijci, želim Opatiju koja ostaje lider - otvorena, jaka, sa ponosnim građanima koji
sudjeluju u njezinom napretku i koja svoje bogatstvo dijeli sa svim svojim građanima!
Moja lista grupe birača dijeli istu viziju i cilj, a čine ju uspješni i stručni građani, dokazani u svome poslu i
koji Opatiji žele samo najbolje! Dali su mi povjerenje i svoj ugled, jer kao što i sami kažu - dokazao sam da
znam “kako naprvo” i da obećanja mogu biti ostvarena.
Možete računati da ću i ovoga puta ispuniti obećanja, a da bih u tome uspio potrebna mi je Vaša potpora
i Vaš glas!
Pozivam Vas da nas 16.svibnja podržite i da Skupa gremo naprvo, jer uz Opatiju i ljudi su bitni!

Ljudi su bitni!
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