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Na konferenciji za novinare održanoj 19. lipnja predsjednik Gradskog vijeća Damir 

Habijan osvrnuo se na rad u proteklih godinu dana.  Naime, prošla je godina dana od 

kada je, 19. lipnja 2017. godine, na konstituirajućoj sjednici Gradskog vijeća Grada 

Varaždina jednoglasno izabran za predsjednika Gradskog vijeća 

 

 

 

- Još prije godinu dana, prilikom preuzimanja svojih dužnosti, naglasio sam da 

funkcija predsjednika Gradskog vijeća nije samo protokolarna već ista sa sobom nosi 

obveze prema našem gradu, odnosno prema Varaždinkama i Varaždincima. 

Sjednice Gradskog vijeća u posljednjih su godinu dana napokon počele ispunjavati 

svoju svrhu kao „sredstvo“ svih građana grada Varaždina. U okviru zakonskih i 



statutarnih ovlasti, u prvih godinu dana kao predsjednik Gradskog vijeća, nastojao 

sam pokrenuti određene inicijative te proaktivno i objektivno djelovati na sjednicama 

Gradskog vijeća – rekao je Habijan te podsjetio na neke od važnijih inicijativa 

pokrenutih u posljednjih godinu dana. 

 

- Uz iznimnu podršku Vlade Republike Hrvatske i resornih ministarstava, u Varaždinu 

smo uspjeli provesti velike i značajne investicije. Projekt Aglomeracije Varaždin u 

vrijednosti većoj od 850 milijuna kuna jedna je od najvećih investicija u povijesti 

postojanja grada Varaždina koja će omogućiti svim građanima našeg grada priključak 

na javnu kanalizaciju. Zatim je tu Opća bolnica Varaždin u koju je investirano više od 

300 milijuna kuna. S obzirom na to da se u OB Varaždin, unatoč svim investicijama, 

sve više povećava problem odlaska liječnika i zdravstvenih djelatnika, na prijedlog 

vijećnika HDZ-a smo na sjednici Gradskog vijeća usvojili Preporuku kojom je 

određeno da se sastavi lista slobodnih gradskih stanova koji bi se dali na korištenje 

mladim liječnicima OBV. Temeljem te Preporuke, četiri gradska stana na području 

Hrašćice su uređena i dana na korištenje liječnicima – rekao je predsjednik Gradskog 

vijeća, spomenuvši i brojne prometne investicije: 

 

- Riječ je o investicijama poput gradnje nekoliko rotora, uređenja nadvožnjaka Vilka 

Novaka te već najavljene i planirane daljnje prometne rekonstrukcije. U suradnji s 

Hrvatskim vodama pokrenuli smo investiciju uređenja nasipa i pješačko-biciklističke 

staze na području toka rijeke Plitvice, u vrijednosti većoj od 5 milijuna kuna, čime će 

Varaždinke i Varaždinci dobiti novu uređenu šetnicu i mjesto za rekreaciju. 

Habijan je spomenuo i kontinuirano održavanje radnih sastanaka s državnim tajnikom 

Tomislavom Bobanom u Ministarstvu državne imovine. 

 

- Sastanci su bili vezani za povrat imovine u vlasništvu Republike Hrvatske, a 

rezultirali su velikim pomacima u tom pogledu. Zasad je u postupku povrata dio 

nekretnina u Optujskoj ulici na području bivše vojarne na kojem će se, u sklopu 

projekta MAPS, urediti novi urbani sadržaji. Također se rješavaju imovinsko-pravni 

odnosi za područje „Beli Kipi“, te imovinsko-pravni odnosi nekretnine u 

Preradovićevoj ulici gdje bi se smjestio prostor gradskog arhiva – otkrio je Habija. 

Spomenuo je i činjenicu da je u listopadu prošle godine varaždinsko Gradsko vijeće 

donijelo odluku o kupnji bivše Varteksove robne kuće na Franjevačkom trgu u koju će 



se premjestiti Gradska knjižnica i čitaonica, kao i povratak dopisiništva HRT-a 

Varaždinu. 

 

- Smatram da je godinu dana istovremeno puno i malo vremena za sve što nastojimo 

promijeniti i poboljšati u našem Gradu – ističe Damir Habijan, predsgednik Gradskog 

vijeća i dodaje: 

 

- Dobra suradnja s Vladom i našim ministarstvima rezultirala je velikim promjenama u 

Varaždinu i zato je nezaobilazno spomenuti veliku potporu koju nam u svim našim 

nastojanjima i inicijativama daju naši saborski zastupnici Anđelko Stričak i Josip 

Križanić. Varaždin je na prekretnici. Vrijeme koje je pred nama, posebno idućih 12 

mjeseci, moramo iskoristiti na najbolji mogući način da grad Varaždin ponovo bude 

primjer drugim gradovima i sredinama u Republici Hrvatskoj. 

 

Uz Habijana, na pressici je bila i potpredsjednica varaždinske Gradske organizacije 

HDZ-a Lana Vukalović Velimirović koju je Habijan posebno pohvalio kao ravnateljicu 

varaždinskog Pučkog otvorenog učilišta. 

 

 



 


