
Obiljeţen Dan općine Vinica 

U subotu 21. travnja je Općina Vinica svečanom sjednicom obiljeţila svoj dan. Tom 

prigodom je AnĎelko Stričak izaslanik predsjednika Vlade RH, saborski zastupnik i 

predsjednik Ţupanijske organizacije poručio da je Vinica mala, ali skladna općina, koja 

opravdava povjerenje graĎana i govori u prilog tome da su općine opravdale svoje postojanje.  

Svečanoj sjednici vezanoj uz Dan općine Vinica nazočili su i drţavni tajnik Mario Šiljeg, 

pomoćnik ministra poljoprivrede Damir TuĎan, pomoćnik ministra graditeljstva i prostornog 

ureĎenja Milan Rezo, varaţdinski ţupan Radimir Čačić, general Mladen Markač te brojni 

načelnici susjednih općina i predstavnici tvrtki. 

Načelnik Marijan Kostanjevac na početku svog govora okupljene je ukratko podsjetio na 

bogatu povijest općine koja je osnovana 1886. godine iako prvi pisani trag Vinice datira iz 

1334. iz rimskog doba kada se zvala Vinea. 

- Protekla je godina bila izborna godina, no izuzetno uspješna za općinu. Lani smo imali 

ukupne investicije od 10 milijuna kuna. Dugoočekivano zacjevljenje cestovnih jaraka, 

izgradnja nogostupa i proširenje ceste u Gonjem Ladanju konačno je završeno čime je riješen 

problem najopasnije prometnice na području općine. Investiciju ukupne vrijednosti 6,5 

milijuna kuna, sufinancirali su MUP s 3,3 milijuna kuna, Hrvatske vode s 1,6 milijuna kuna, 

ŢUC sa 1,1 milijuna kuna, dok je Općina osigurala 300.000 kuna. Dionicu ceste u ponedjeljak 

je obišao i ministar unutarnjih poslova Davor Boţinović - rekao je Kostanjevac. 

- Za djecu i mlade izdvajamo više od milijun kuna, a brinemo i za udruge, vatrogasce i sve 

ostale mještane. Pred nama je pak početak radova na projektu Aglomeracije vrijednom 36 

milijuna kuna koji bi na području naše općine trebao započeti početkom svibnja. To će biti 

najveća komunalna investicija u Vinici od njenog osnutka. Što se tiče ostalih projekata, neki 

su već prijavljeni, a drugi čekaju na prijavu. To su primjerice izgradnja dječjeg vrtića, 

proširenje kino-dvorane, adaptacija vatrogasnog doma u Vinici u vatrogasni centar, završetak 

kurije Patačić i vile u Arboretumu. Sa Ţupanijom pak moramo pripremiti dokumentaciju za 

izgradnu primjerene školsko-sportske dvorane. Usto, revitalizacija arboretuma kroz projekt 

centra kompetentnosti u poljoprivredi kojeg će kandidirati Ţupanija i gdje smo mi kao Općina 

konačno postali partner takoĎer je izuzetno velika stvar za nas - naglasio je Kostanjevac  

http://varazdinske-vijesti.hr/nasim-krajem/foto-ministar-unutarnjih-poslova-obisao-cestu-u-g-ladanju-i-najavio-dolazak-dogodine-23705/


Povelja počasnog graĎanina uručena je generalu Mladenu Markaču koji se okupljenima 

obratio u ime dobitnika javnih priznanja. 

- Hvala svima koji su glasali za ovogodišnje dobitnike, oni su to i zasluţili jer rade za 

dobrobit zajednice. Prepoznali ste to, njihov rad i nagradili ih. Takvi ljudi vode naše društvo 

naprijed, ţele stvoriti bolji ţivot za sve nas, ne štede svoje vrijeme i znanje već ga ulaţu u 

napredak društva - poručio je Markač. 

U svom je govoru pohvalio aktualnu ţupanijsku i općinsku vlast. 

- U ovoj općini i ţupaniji imamo saborskog zastupnika sudionika Domovinskog rata. Imamo 

ţupana sudionika Domovinskog rata, a imamo i načelnika koji je sudionik Domovinskog rata. 

Znali su nas voditi u ratu i pobjeĎivati, a vidimo iz ovih izvješća da pobjeĎuju i u miru.  

Ţupanijska organizacija HDZ-a Varaţdinske ţupanije svim mještanima općine Vinica čestita 

njihov dan. 

 



 

 



 

 

 


