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Otvorenjem Ljubeškog trga i svečanom sjednicom Općinskog vijeća sinoć je počelo 

obilježavanje Dana općine Ljubešćica.  Među uzvanicima su bili i  ministar 

gospodarstva, poduzetništva i obrta Darko Horvat, saborski zastupnik Marijan Kustić,  

zamjenik župana Varaždinske županije Tomislav Paljak, predsjednik Županijske 

skupštine Alen Runac, te brojni načelnici i gradonačelnici. 

 

 

 

- Zahvaljujući Ministarstvu regionalnog razvoja i Vladi, njihovih 400 tisuća kuna prošle 

i 300 tisuća kuna ove godine te naših vlastitih 800 tisuća kuna, danas imamo 

moderan trg u Ljubešćici koji je upotpunio ovaj dio naselja – sad imamo tu dječji vrtić, 

općinske prostorije, sportsku dvoranu i prekrasan trg. Prije deset godina imali smo 

viziju, a sad smo sve to uspjeli i ostvariti– rekao je općinski načelnik Nenad Horvatić. 



Nakon svečanog rezanja vrpce, u čemu su načelniku pomogli saborski zastupnik 

HDZ-a Marijan Kustić i ministar gospodarstva Darko Horvat, te blagoslova 

velečasnog Stjepana Makara, upravo je na Ljebeškom trgu održana svečana 

sjednica Općinskog vijeća. Bila je to prilika da načelnik Horvatić još jednom spomene 

najvažnije projekte realizirane u proteklom vremenu. 

 

- Ono što posebno vrijedi u općini Ljubešćica, je jedan sustav koji je postavljen 

unatrag deset godina. Evo, ove sam godine proslavio deset godina otkako sam 

općinski načelnik. Bez obzira na to koliko sredstava uspjeli pokupiti, ili ne pokupiti sa 

strane, imamo jedan sustav koji je više gotovo nemoguće urušiti, a to je sustav 

predškolskog odgoja. Znači, od onog trenutka kad se dijete rodi, kad Općina daje 

onu prvu, simboličnu pomoć – za prvo dijete 3 tisuće kuna, drugo dijete 4, a treće 5 

tisuća kuna, do formiranja vlastitog dječjeg vrtića "Leptirić". Prvo dijete u vrtići općina 

sufinancira s 50, a drugo sa 75 posto, dok je za treće dijete vrtić besplatan. Osim 

toga, naša je škola prva škola u Varaždinskoj županiji, ovako mala, s produženim 

boravkom, a ne zaboravimo i da stipendiramo sve studente, a svim umirovljenicima 

dajemo uskrsnice i božićnice. Brinemo o svim generacija, pomažemo rad svih 

udruga, a tu je, naravno, i naša Poduzetnička zona, investicija vrijedna 12 milijuna 

kuna. Uz to, u rujnu smo predali jedan natječaj u Ministarstvo gospodarstva, 

poduzetništva i obrta za uređenje cesta u gospodarskoj zoni – imamo četiri 

investitora i nadam se da ćemo u idućih mjesec dana dobiti odluku, tako da možemo 

urediti ceste, kanalizaciju, odvodnju i javnu rasvjetu. Ne uspijemo li proći na 

natječaju, morat ćemo u tu investiciju krenuti vlastitim sredstvima jer želimo svakom 

poduzetniku osigurati najbolje uvjete. Nezaposlenost na području općine je 2,8 posto, 

imamo 5.700 kuna prosjek plaća i to je drugi prosjek u Varaždinskoj županiji. Moramo 

našim poduzetnicima omogućiti da prodišu, da otvaraju nova radna mjesta i onda će 

budućnost Ljubešćice biti neupitna – rekao je Horvatić. 



 

 

Zadovoljan svime onime što je vidio, odnosno onime što se posljednjih godina 

događa u Ljubešćici, bio je ministar gospodarstva Darko Horvat. 

 

- Želite li pristupiti uređenju općine u jednom ruralnom kraju, onda dođite u 

Ljubešćicu i pitajte načelnika Horvatića kakav je to model i na koji način on u tome 

uspijeva. Ovdje sam bio i prošle godine – oformili su i pustili u pogon Poduzetničku 

zonu i ovih nekoliko njegovih rečenica vezanih uz infrastrukturu u poduzetničkoj zoni, 

ne samo u Ljubešćici, već u 59 projekata koji se danas analiziraju u Ministarstvu 

gospodarstva, idu polako prema tome da će svi oni koji su aplicirali uspjeti i dovesti 

određeni investicijski ciklus u 59 poduzetničkih zona. Ne zbog toga jer je ta aplikacija 

posebna, već zbog nove filozofije koju Ministarstvo gospodarstva prihvaća u ovom 

trenutku, a to je da za sve aplikacije, odnosno za sve općine koje su poželjele 

razvijati poduzetničku infrastrukturu, jednostavno moramo naći izvore financiranja koji 

nikako ne smiju biti državni proračun, već strukturni fondovi Europske unije. Mi smo 



na pragu te odluke i fali nam otprilike 70 milijuna kuna, a siguran sam da ćemo ih do 

kraja godine naći i svih 59 projekata isfinancirati – rekao je ministar. 

 

 

 


