
Obilježen Dan Općine Vidovec 
 
16.06.2018. 
 
Svečanom sjednicom Općinskog vijeća u Osnovnoj školi Vidovec obilježen je Dan 

Općine Vidovec, blagdan zaštitnika sv. Vida i blagdan zaštitnika naselja Tužno sv. 

Antuna Padovanskog. 

 

 

Goste na svečanoj sjednici pozdravio je predsjednik Općinskog vijeća Zdravko Pizek, 

a načelnik Bruno Hranić poželio im je dobrodošlicu u „Europsku prijestolnicu zelja“. 

Hranić je istaknuo da su glavne aktivnosti u općini na pomoći poljoprivrednicima, 

provoĎenju nekoliko europskih projekata, započetoj kanalizaciji, a problem ostaje 

izgradnja dječjeg vrtića, za koji je dobiveno tek 1,2 milijuna kuna te se priprema 

prijava na natječaj. započeli napokon kanalizaciju, problem nam je jedino dječji vrtić, 

dobili 1,2 milijuna kuna, javit ćemo se na natječaj. Dodao je da je vrtić jedini način da 

se pomogne ljudima da ostanu u svom kraju. Zahvalivši na pomoći i suradnji 

saborskim zastupnicima i Varaždinskoj županiji, Hranić je najavio pojačanje aktivnosti 



sukladno povećanju općinskog proračuna, koji je zakonskim promjenama s 4,8 

milijuna kuna povećan za 66 % u izvornim prihodima. 

– Borimo se s odlaskom ljudi i zapošljavanjem. Svi zajedno moramo raditi na 

otvaranju radnih mjesta s adekvatnim plaćama. Ne smijemo zaboraviti niti da se kod 

nas 30 % ljudi bavi isključivo poljoprivredom – kazao je Hranić te zahvalio i udrugama 

i pojedincima na razvoju društvenog života u općini Vidovec jer „moramo imati dobre 

odnose bez obzira na politiku i treba raditi na meĎuljudskim odnosima“. 

 

Čestitke povodom Dana Općine Vidovec uputio je i izaslanik predsjednika Sabora, 

zastupnik AnĎelko Stričak. On je naglasio da je vidljivo da pomaci u posljednjih 

nekoliko godina postoje. 

 

– Naša je županija veliko gradilište, 1,5 milijardi kuna ulaže se u zdravstvo, školstvo, 

aglomeraciju, zahvaljujući Vladi i fondovima EU-a. Političari su tu da daju nadu i 

svjetlo, a ne da plaću, ne da izazivaju i govore kako je dobro izaći iz EU, da se ne 

treba cijepiti, a biser Jadrana ima epidemiju ospica. Dobri političari svojim 



sugrađanima žele dobro – poručio je Stričak, a nakon njega Vidovčanima je čestitala 

državna tajnica Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nikolina 

Klaić, izaslanica premijera. 

 

– Vlada radi na preduvjetima za istinski dobar život svi građana Hrvatske. Nije lako i 

ne ide preko noći. Nije dovoljno donijeti nekoliko odluka i poteza, već planski 

razmišljati s demografskim, socijalnim i gospodarskim mjerama, da čovjek u svom 

kraju može zaradit za pristojan život. To radi Vlada – kazala je Klaić i za Vidovec 

dodala da uspješno povlači nacionalna i europska sredstva te da može biti primjer 

drugima. 

 

Na svečanosti u Vidovcu bili su i eurozastupnik Davor Ivo Stier, predsjednik 

Županijske skupštine Alen Runac, zamjenik župana Tomislav Paljak te brojni 

načelnici i gradonačelnici. 

 


