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Svečanom sjednicom Gradskog vijeća u utorak, 18. lipnja, obilježen je nadolazeći 

spomendan Svetog Ivana Krstitelja, 24. lipnja, i Dan Grada Ivanca, te 623. obljetnica 

od prvog spominjanja imena Ivanca. Među gostima na svečanosti bili su i saborski 

zastupnik i izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića Josip 

Križanić, potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva Predrag Štromar, ujedno i 

izaslanik predsjednika Vlade Republike Hrvatske Andreja Plenkovića, saborski 

zastupnici Mario Habek i Božica Makar, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva, 

poduzetništva i obrta Mario Antonić, zamjenik varaždinskog župana i predsjednik 

Županijske skupštine Tomislav Paljak i Alen Runac, gradonačelnici i načelnici te 

gospodarstvenici i predstavnici udruga, ustanova i organizacija civilnog društva. 

Nakon obraćanja predsjednice Gradskog vijeća Ksenije Sedlar Đunđek, 

gradonačelnika Milorada Batinića, zamjenika župana Paljaka, državnog tajnika 

Antonića i potpredsjednika Vlade Štromara, Ivančanima je njihov dan čestitao 

saborski zastupnik i izaslanik predsjednika Sabora dr. sc. Josip Križanić, koji je 



istaknuo da nazočni saborski zastupnici na neki način podržavaju rad aktualne 

Vlade. 

– To nije slučajno, kao što nije slučajno i da Ivanec ima samo 2 posto nezaposlenih, 

što je jednako „nuli” jer to su oni koji i ne žele raditi. I ovdje je prepoznata stabilnost 

unutar države i unutar Vlade, a sigurnost prema van. To je ujedno razlog rastu 

kreditnog rejtinga, mogućnosti jeftinijeg zaduživanja i u konačnici jeftinog zaduživanja 

gospodarstvenika, kojima su na raspolaganju krediti s kamatom do 2 posto, što 

nikada nije bilo – poručio je Križanić koji je se osvrnuo i na teške odluke Vlade, 

vezane uz Uljanik ili Agrokor, ali i na promjenu zakona i mirovinsku reformu te 

projekte koji mogu doprinijeti i boljitku ovoga kraja i rastu standarda žitelja Ivanca i 

okolice. Tako je spomenuo izgradnju brze ceste Varaždin-Ivanec-Lepoglava, 

Aglomeraciju Ivanec, sektorski natječaj za izgradnju vrtića te pomoć u razvoju novih 

projekata tvrtke ITAS. 

Državni tajnik Antonić spomenuo je niz aktivnosti koje resorno ministarstvo i aktualna 

Vlada provode u nastojanju jačanja gospodarstva, jačanju proizvodnih aktivnosti i 

jačanju izvoza, a sve usmjereno prema visokokvalitetnim proizvodima i uslugama koji 

su potom i osnova za bolje plaće i rast gospodarstva. Pozvao je gospodarstvenike da 

se slobodno jave u Ministarstvo, jer će samo zajedničkom sinergijom stvoriti uvjete i 

za ostanak mladih ljudi tu gdje su se rodili. 

 

 

 


