
Obilježen dan Općine Bednja 
 

10.05.2018. 

U četvrtak 10. svibnja svečanom sjednicom Općinskog vijeća obilježen je Dan 

Općine Bednja i blagdan svetog Izidora. 

 

Svečanoj sjednici nazočili su saborski zastupnici AnĎelko Stričak, Josip Križanić i 

Milorad Batinić, počasni graĎanin Bednje Ivan Jarnjak, državni tajnik Zdravko Jakop, 

načelnici i gradonačelnici  te brojni drugi gosti. 

 

 

 

Poljak: „Vrtić kao preduvjet ostanka mladih“ 

 

Načelnik Općine Bednja Damir Poljak kao najveći projekt izdvojio je izgradnju dječjeg 

vrtića u Bednji. 

 

– Iz europskih fondova povukli smo 4,79 milijuna kuna za projekt koji smo godinama 

očekivali. Niz godina prijavljivali smo vrtić na različite natječaje, ali iz raznih razloga 

nije prolazio. Sada će Bednja dobiti vrtić za ostanak mladih obitelji – kazao je 



načelnik Poljak te istaknuo još neke projekte – u cestogradnji, na održavanju 

vodotoka, energetskoj obnovi. 

 

– O našim problemima s elementarnim nepogodama, klizištima, odronima, mrazom, 

tučom, ne treba govoriti. Zahvaljujem na potpori županiji i saborskom zastupniku 

Josipu Križaniću te Vladi koji su za ublažavanje štete osigurali 2,3 milijuna kuna – 

dodao je Poljak koji je spomenuo i ulaganja u javnu rasvjetu i energetske obnove 

škola u Bednji i Cvetlinu te podršku poduzetništvu i inicijativama u turizmu. Na kraju 

je spomenuo suradnju s braniteljima i najavio da će Bednja uskoro dobiti spomen 

park branitelja. 

 

 

 

U ime načelnika i gradonačelnika Dan Općine Bednja čestitao je Goran Kaniški, 

načelnik Općine Gornji Kneginec, istaknuvši da je veliki teret i posao na općinskoj 

vlasti u nastojanjima da ožive ovaj kraj. 



 

 

Čestitao je i počasni graĎanin Ivan Jarnjak 

– Čestitam na projektima za čovjeka, životnim projektima. Badava ćemo praviti ceste, 

vrtiće i brzi internet ako ne bude djece, mladih. To nije samo problem Bednje i 

Hrvatske nego i Europe. Moramo se potruditi za natalitet – poručio je Jarnjak. 

 

 



 

Stričak: „Varaždinska županija nikad nije bila veće gradilište“ 

 

 

 

Čestitku je uputio i AnĎelko Stričak, izaslanik premijera i predsjednika Sabora. 

- Prije same svečane sjednice, obišli smo mjesto Meljan te otvorili novo asfaltiranu 

cestu. Ugodno je bilo družiti se sa žiteljima toga mjesta i s njima podijeliti tu radost. 

Potom smo odali počast poginulim hrvatskim braniteljima kod spomenika u Cvetlinu 

na samoj granici sa Republikom Slovenijom.. Ružno je bilo za vidjeti svega 50 

metara od spomenika žilet žicu.  Naši branitelji sigurno nisu ginuli da bi mi danas bili 

okruženi žicama. Stoga naglašavam da je jedan od prioriteta aktualne Vlade 

predvoĎene HDZ-om ulazak u schengenski prostor tj. pomaknuti schengensku 

granicu na istočnu granicu naše domovine. MeĎu prioritetima tj. ciljevima kad 

govorimo o Europskoj uniji je i uvoĎenje eura, a naravno i što bolje korištenje 

europskih fondova. Pojedini „stručnjaci“ zagovaraju izlazak iz Europske unije. Sada 

kada trebamo honorirati sav onaj trud i muku iz zaista teških pregovora za ulazak u 

EU, kada su nam na raspolaganju milijarde iz fondova EU-a za razvoj gospodarstva, 

poljoprivrede, zaštitu okoliša, izgradnju komunalne infrastrukture, unaprjeĎenje 

zdravstva i sl., ti „stručnjaci“ predlažu izlazak. Oni samim time doslovno predlažu da 



ostanemo bez svega toga i na toj politici dobivaju začuĎujuću potporu. Ankete 

govore, ovisno o sredini u kojoj se provode, od 10 do 20 posto podrške. Naša 

županija upravo zahvaljujući europskim fondovima, ali i financijskim sredstvima iz 

državne,  postaje jedno veliko gradilište. Izuzetak naravno nije ni Općina Bednja i 

zahvaljujući entuzijazmu i  marljivosti načelnika Poljaka, njegovog zamjenika Hrenića, 

predsjednice Općinskog vijeća, gospoĎe Kolačko, naravno i svih vijećnika,  provode 

brojne projekte kao što su izgradnja cesta, rekonstrukcija električne mreže, čišćenje 

potoka i rijeke, energetska obnova škole, ureĎenje trga i sl.- rekao je Stričak, 

napomenuvši da upravo ovaj veliki odaziv državnih dužnosnika, gradonačelnika, 

načelnika, predstavnika državnih tvrtki i institucija dovoljno govori o uspješnom i 

kvalitetnom radu općinskog vodstva Općine Bednja. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


