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U srijedu je svečano otvorena dionica ceste Slanje-Stari Vrh u Općini Martijanec, a 

svečanosti su, uz brojne goste, nazočili potpredsjednik hrvatske Vlade i ministar 

graditeljstva i prostornog uređenja Predrag Štromar te saborski zastupnik Josip Križanić. 

Prema riječima domaćina, općinskog načelnika Dražena Levaka, cesta Slanje-Stari Vrh 

projektni je zadatak vrijedan 1,7 milijuna kuna 

– Mi smo u realizaciju te investicije krenuli nakon što je prva faza završena, prošlo je osam 

godina, u suradnji s Ministarstvom graditeljstva koje je prepoznalo naše intencije. Prošle 

smo godine od Ministarstva dobili 405 tisuća kuna i uz pomoć isto toliko naših sredstava 

realizirali smo drugu fazu. Nadamo se da ćemo ove godine završiti i treću fazu i tako 

završiti ovu cestu koja je važna transverzala na našem području jer spaja naselje Slanje s 

naseljem Rivalno, s našim vinogradarskim dijelovima i zapravo predstavlja preduvjet za 

možda budući razvoj turizma, biciklističkih ruta, ali i mirni kutak za naše vanjske stanovnike 

koji tu traže svoj mir. Imamo prvenstveno korisnike iz drugih županija i općina i nadamo se 



da ćemo stvoriti uvjete da svi ti ljudi budu zadovoljni ovom cestom. Ujedno smo tu cestu u 

međuvremenu evidentirali, riješili odvodnju i vodovodnu mrežu, tako da u ovom trenutku 

za razvoj tog dijela ostaje samo eventualno zainteresiranost za električnu mrežu. 

Zahvaljujem Ministarstvu koje nas je prepoznalo kao ozbiljne partnere i mi ćemo ovu cestu 

izgraditi u omjeru 50:50, Ministarstvo graditeljstva i Općina Martijanec. Mislim da je to 

primjer kako treba raditi i primjer koji vodi dobrobiti za ovu općinu, ali i za Ministarstvo. S 

druge strane imamo primjer Varaždinske županije koja ima najviše cesta na području naše 

općine, međutim s njima ne možemo naći zajednički jezik, a to se odnosi prvenstveno na 

cestu Martijanec-Hrastovljan i Križovljan-Slanje. To je županijska cesta, na žalost od 

osnutka Općine do danas na tim cestama nije napravljen ni kvadrat pješačko- biciklističke 

staze. Imamo gotov projekt, ali jednostavno odobrenja nema – rekao je načelnik Levak. 

 

Saborski zastupnik Josip Križanić prisjetio se dana kad su općine, gradovi i županija 

raspolagali s mnogo manje proračunskih sredstava, nego što je to slučaj danas. 

– Sjećam se kad smo prije 15-ak godina mi načelnici hodočastili u Zagreb po interventna 

sredstva pa smo dobili 100 tisuća kuna i bili jako sretni. Dakle, za ovu malu općinu ovo su 

ogromna sredstva. Dan ranije smo govorili i o onih 100 milijuna kuna iz Ministarstva za 

regionalni razvoj koje su također došla malim općinama za te male infrastrukturne projekte 

i sigurno je da ova Vlada radi sve upravo na poboljšanju životnog standarda svih građana, 

da nam mladi ljudi ne odlaze, da bi im ovdje osigurali mjesto i na Rivalnu i ostalim našim 



bregima. Sve se više ljudi iz županije doseljava ovamo i sigurno je da im moramo osigurati 

standard kakav imaju ljudi u urbanim sredinama u najrazvijenijim dijelovima Hrvatske. 

Upravo to se sad kod nas na sjeveru događa – zaključio je Križanić. 

 

 


