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U petak je održan središnji dio godišnje proslave nebeske zaštitnice svete Elizabete 

Ugarske – Dana Općine Jalžabet. 

 

 

Nakon što su u četvrtak priredbu održali najmlađi – djeca iz Dječjeg vrtića Potočić 

povodom 10. godišnjice rada, u petak je položen vijenac kod spomenika hrvatskim 

braniteljima i, u suradnji s Družbom „Braća Hrvatskog Zmaja“, otkrivena spomen-

ploča povodom 200. godišnjice rođenja Kolomana Bedekovića, velikog župana 

Varaždinske županije, ministra i bana Trojedne kraljevine Hrvatske, Slavonije i 

Dalmacije, rođenog u Jalžabetu 1818. godine. Otvorena je i izložba „Koloman 

Bedeković u svjetlu obiteljskog arhiva“, a potom je u Domu kulture u Jalžabetu 

održana svečana sjednica Općinskog vijeća. 



 

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća i saborski zastupnik Josip Križanić podsjetio je na 

bogatu povijest i da Općina obilježava 25 godina ponovnog statusa općine. 

– Nakon osnivanja hrvatske države razvojem gradova, Općina Jalžabet počela je 

zaostajati. Prije 15-ak godina jedna grupa entuzijasta krenula je vratiti Općinu 

Jalžabet na mjesto koje joj pripada. Krenuli smo u realizaciju velike gospodarske 

zone, na vratima Varaždina. Mi smo sada jaki, stabilni, jedni od najboljih u 

Varaždinskoj županiji. Drugi smo u županiji po izvozu, treći po bruto prihodu, među 

prvih pet po broju zaposlenih i po dobiti, računajući i gradove. Sama gospodarska 

zona zapošljava preko 1300 ljudi s tendencijom rasta – kazao je Križanić te poručio 

da je sljedeća briga općinske uprave zaustavljanje negativnog prirodnog prirasta. 

Načelnik Mirko Magić istaknuo je višemilijunska ulaganja kroz projekte u Općini 

Jalžabet te uspješnu Poduzetničku zonu s četiri aktivne tvrtke. 

– Nema veće promocije za jednu općinu nego kada se u njoj sagrade tvornice i u 

njima zapošljavaju ljudi iz općine i šire okolice. Time se opravdava višegodišnje 

ulaganje u našu Poduzetničku zonu, te ćemo nastaviti ulagati u njeno daljnje 

opremanje kako bismo mogli primiti nove investitore, a neki od njih su već kupili 



parcele i pripremaju gradnju tvornica. Rezultat toga je da u Općini danas imamo 

samo 53 nezaposlene osobe, što je za 16 osoba manje od prošle godine, a u odnosu 

na 2015. godinu nezaposlenost smo više nego prepolovili – rekao je načelnik Magić 

koji je spomenuo i najveću općinsku investiciju protekle godine – izgradnju pročistača 

otpadnih voda za naselja Jalžabet, Imbriovec i Novakovec, neto vrijednosti 7 milijuna 

kuna. 

Grade se i kanalizacija te nogostupi, uređuju crkva svete Elizabete i kapelica u 

Kaštelancu, kao i groblja, saniraju se klizišta, provode arheološka istraživanja na 

nalazištu Gomila, nabavljaju se spremnici za odvojeno prikupljanje otpada. Općina 

Jalžabet daje jednokratnu pomoć roditeljima za rođenje djeteta u iznosima od 2000 

do 7500 kuna za četvrto i svako slijedeće dijete, te smo po tome među najboljima u 

županiji, ali i u Hrvatskoj. Podupire se rad djelovanje 14 udruga, šest dobrovoljnih 

vatrogasnih društava i četiri sportska kluba. 

Sjednici su prisustvovali i saborski zastupnik i predsjednik HDZ-a Varaždinske 

županije Anđelko Stričak, predsjednik Županijske skupštine Alen Runac, pomoćnik 

ministra poljoprivrede Damir Tuđan i mnogi drugi. 

 



 


