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Ministar državne imovine Goran Marić u ponedjeljak je u Županijskoj palači u 

Varaždinu održao radni sastanak sa županom Radimirom Čačićem i njegovim 

suradnicima, saborskim zastupnicima, meĎu kojima su bili HDZ-ovi AnĎelko Stričak i 

Josip Križanić, te gradonačelnicima i načelnicima općina s područja Varaždinske 

županije. Na sastanku je bio i predsjednik Županijske skupštine Alen Runac. 

 

 

 

– Izvrstan sastanak na kojem smo razgovarali o dosta neriješenih problema. Dobili 

smo i popis 50-ak predmeta s područja županije, gradova i općina kojima će se naše 

Ministarstvo posvetiti i ažurnije reagirati. Naravno, neki od njih su prioriteti i već smo 

danas neke razriješili – rekao je ministar Marić nakon radnog sastanka. 

– Najveći problemi koje jedinice lokalne i područne samouprave imaju s 

Ministarstvom riješit će se donošenjem novog Zakona o upravljanju državnom 

imovinom koji je bio u drugom čitanju i za nekoliko dana, točnije u petak, očekuje 

glasovanje o Zakonu u Hrvatskom saboru. On će konačno pokazati svijest i spoznaju 



o stanju državne imovine i njezine važnosti i potencijala, jer dosad nije bilo dovoljno 

spoznaje o stanju, a kamoli o potencijalu takve imovine. S aktivacijom državne 

imovine po gradovima i općinama, državni će proračun biti bogatiji, prihodi će se 

znatno povećati, a JLS-ovi će oživjeti. Investicije će se osigurati, a onda to sa sobom 

donosi nova zapošljavanja i ostanak ljudi u tim krajevima – dodao je ministar. 

Saborski zastupnik i predsjednik Županijske organizacije HDZ-a AnĎelko Stričak 

naglasio je da je današnji sastanak nastavak razgovora resornog ministra Gorana 

Marića sa županom, gradonačelnicima i načelnicima budući da je upravljanje 

državnom imovinom na području općina i gradova Varaždinske županije bila tema 

već nekoliko sastanaka održanih u Zagrebu. 

 

– Današnji sastanak nastavak je razgovora s ministrom Marićem na koji način 

upravljati državnom imovinom na području gradova i općina u Varaždinskoj županiji 

odnosno staviti te objekte u funkciju kako bi oni služili svojoj svrsi umjesto da stoje 

prazni i netaknuti odnosno da se zaustavi njihovo propadanje. Konkretno, već ranije 

smo započeli razgovore o namjeni zemljišta i objekata na području općina npr. 

Vinica, Gornji Kneginec, Mali Bukovec,  Donja Voća i Sračinec, te gradovima 

Varaždin, Varaždinske Toplice i Ludbreg – izjavio je Stričak ističući da je Vlada 

premijera Andreja Plenkovića i resorno ministarstvo pokazalo puno sluha i 

razumijevanja za prijedloge od strane načelnika i gradonačelnika s područja 

Varaždinske županije. Dodao je kako će stavljanje državne imovine u funkciju 

doprinijeti daljnjem razvoju gradova i općina, a kako to već sada funkcionira podsjetio 

je na primjeru vojarne u Optujskoj. 

 

– Aktiviranje državne imovine najbolje se vidi na primjeru vojarne u Optujskoj u koju 

se u jedan dio vraća legendarna 7. gardijska brigada Pume, a dio je namijenjen za 

potrebe Županije tj. Grada. Desetak godina objekti su pretežno bili prazni i prepušteni 

propadanju – kazao je Stričak dodavši da je to samo jedan od pozitivnih primjera 

upravljanja državnom imovinom kojih će u skoro vrijeme na području Varaždinske 

županije biti sve više. 



 

 

Predsjednik Skupštine Varaždinske županije, Alen Runac, istaknuo je važnost 

stavljanja državne imovine u funkciju na primjeru dvorca Arboertuma Opeka. Budući 

se i sam u više navrata zalagao za njegovu revitalizaciju naglasio je da bi realizacija 

tog projekta samu imovinu spasila od daljnjeg propadanja a značila bi stvaranje 

atraktivnog turističkog proizvoda koji bi dao novi zamah razvoju tog dijela županije i 

Općine Vinica.  

 



 

 

 



 

 

 


