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U srijedu je u Bednji upriličena svečanost otvaranja spomen parka braniteljima 

Domovinskog rata općine Bednja. 

U nazočnosti šestorice generala, među njima izaslanika predsjednice Republike 

Hrvatske umirovljenog generala Mladena Markača, zatim izaslanika predsjednika 

Hrvatskog sabora, saborskog zastupnika Anđelka Stričaka, izaslanika predsjednika 

Vlade, ministra branitelja Tome Medveda, izaslanika potpredsjednika Vlade i ministar 

obrane, državnog tajnika Zdravka Jakopa, ratnog ministra Ivana Jarnjaka, zamjenika 

varaždinskog župana Tomislava Paljka, predsjednika Županijske skupštine Alena 

Runca, načelnika Općine Bednja Damira Poljaka, zamjenika Ivice Hrenića, 

predsjednika Općinskog vijeća Vladimira Kramarića i predsjednika Udruge hrvatskih 

branitelja Bednja Stjepana Galinca, spomen park su otvorili članovi obitelji poginulih 

hrvatskih branitelja. 



Predsjednik Udruge hrvatskih branitelja Bednja Stjepan Galinec naglasio je da je s 

područja Bednje u Domovinskom ratu sudjelovalo 375 hrvatskih branitelja, a njih 

šestorica dala su živote za domovinu. 

– Koliko je njihova žrtva velika i koliko nam znači svjedoči ovaj spomen park. Mjesto 

na kojem se danas nalazimo bila je zelena površina, nefunkcionalna. Sada je u 

samom centru Bednje, uz glavnu državnu cestu prema Trakošćanu mjesto gdje će 

ljudi moći prošetati, pomoliti se, sjesti i sjetiti se onih kojima dugujemo zahvalnost za 

našu domovinu – rekao je načelnik Bednje Damir Poljak. 

Zamjenik župana Tomislav Paljak istaknuo je da, bez obzira na to koliko je velika 

konačna ratna pobjeda bila kao što je bila Oluja, i bez obzira koliko vremena prošlo 

od te pobjede, poraz u miru se uvijek može dogoditi, a događa se zaboravom. Dodao 

je da u Bednji i diljem županije ljudi znaju da se to ne smije dogoditi i neće se 

dogoditi zbog ovakvih spomen-obilježja. 

– Općina Bednja ima manje od četiri tisuće stanovnika, a kada bi zbrojili i druge koji 

su se prijavili u Domovinski rat, a porijeklom su iz Bednje, onda je više od 400 ljudi 

otišlo u Domovinski rat. To je više od 10 posto ukupnog stanovništva. A od vojno 

sposobnog stanovništva to je svaki drugi koji se borio za Hrvatsku – rekao je ratni 

ministar Ivan Jarnjak i poručio da su hrvatskih branitelji zaslužili svoj spomen park u 

Bednji. 

Državni tajnik Zdravko Jakop kazao je da je moderna hrvatska država stvarana i 

obranjena u Domovinskom ratu, koji je njezin temelj, a hrvatski branitelji kamen 

temeljac. Dodao je da svi zajedno moramo raditi na njezinom razvoju. Podsjetio je na 

doprinos branitelja s područja Bednje, Varaždinske županije i sjevera Hrvatske u 

obrani i oslobađanju domovine, od zaustavljanja prvih tenkova koji su krenuli na 

Sloveniju, preko oslobođenja Varaždina, do obrane Vukovara i pobjede u Oluji s 

hrvatskom zastavom u Kninu. 

– Neka ovo spomen-obilježje bude putokaz, svjetionik, neka na s uvijek podsjeća na 

domoljublje, na ljubav prema bližnjemu, na iskrenu žrtvu koju su hrvatski branitelji 

položili na oltar domovina. Kao društvu nam je obveza skrbiti o našim hrvatskim 

braniteljima, njihovim obiteljima, o svim stradalnicima domovinskog rata i biti im 

potpora. Stoga Vlada svojim aktivnostima i strateškim ciljevima čuva istinu i sjećanje 

na sve ponosne hrvatske branitelje – poručio je ministar Tomo Medved. 

Stričak, izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora, podsjetio je da su od kraja rata 

prošle 24 godine, što smo i prije tjedan dana svećeno obilježili. 



– Obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluja za nas ne predstavlja samo majku 

svih bitaka već i pobjedu u Domovinskom ratu i uspostavu mira i u RH, a potom i u 

BiH. Trebale su očito proći 24 godine da Ivan Keder, Ivan Čižić, Adam Oreški, Slavko 

Smiljan, Krešo Šmintić i Josip Štefanec dobiju u svom najljepšem kemaučeku svijeta 

trajni spomen. Spomenik koji će sve podsjećati na njihovu, ali i žrtvu hrvatskog 

naroda u cjelini za svojom domovinom, slobodom i demokracijom. Nakon što smo 

stvorili svoju državu, uveli ju u najprestižnije integracije današnjice, NATO savez i 

Europsku uniju, pred nama je da stvorimo što kvalitetniji život za svakog hrvatskog 

čovjeka. Na tom putu inspiracija nam trebaju biti vrline naših branitelja: hrabrost, 

odlučnost, marljivost, požrtvovnost. Vjerujem da aktualno općinsko vodstvo krase 

upravo te vrline – kazao je Stričak. 

Na kraju je izaslanik predsjednice Kolinde Grabar Kitarović, umirovljeni general 

Mladen Markač istaknuo da je Domovinski rat bio politički opravdan. 

– Poduzeli smo sve mjere da pokušamo razgovorima riješiti taj problem, a taj 

problem razgovorima nismo mogli riješiti. A kada kažemo da je vojno bio 

besprijekoran to nam danas prizna čitav svijet. I treće, da je bio moralan i čist, to je 

ono najvažnije – rekao je Markač dodavši da je to morao priznati i međunarodni sud. 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 


