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Potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva i prostornoga uređenja 

Predrag Štromar u srijedu je u Vinici uručio načelnicima i gradonačelnicima s 

područja županije ukupno 26 odluka za sufinanciranje raznih projekata od 

modernizacije prometnica do uređenja javnih i vatrogasnih domova vrijednih ukupno 

šest milijuna kuna. Riječ je o odlukama o sufinanciranju projekata gradova i općina 

za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog 

standarda.  

 

 

  

Domaćin prigodne svečanosti, načelnik Općine Vinica HDZ-ov Marijan Kostanjevac, 

izrazio je u ime gradonačelnika i načelnika zadovoljstvo kada se s državne razine, 

dakle centralne vlasti, usmjeravaju sredstva za prijeko potrebne projekte na području 

općina i gradova.  

  



- Ta sredstva nisu dostatna za sve potrebe koje imamo i koje su iz dana u dan sve 

veće, ali moramo biti zahvalni jer ipak su se neke stvari promijenile. Decentralizirala 

su se određena sredstva i malo lakše se diše i možemo tim sredstvima nešto više 

napraviti - izjavio je Kostanjevac koji je primio odluku o dodjeli  405 tisuća kuna za 

modernizaciju i sanaciju nerazvrstanih cesta na području Općine. 

  

Inače, sredstva je dobilo 26 općina i gradova, točnije svi izuzev Varaždina i 

Ludbrega. Između ostalih Donja Voća dobila je 405 tisuća za modernizaciju 

nerazvrstane ceste Šincekov brijeg. Iznos od 405 tisuća kuna dobila je 

Općina Jalžabet za izgradnju sanitarne kanalizacijske mreže. Isti iznos dobio je 

i Martijanec za uređenje svojih nerazvrstanih cesta dok je Novi Marof za istu 

namjenu, uređenje nerazvrstanih cesta,  dobio 394 tisuće. Bednja je za opremanje 

svog komunalnog poduzeća dobila 118 tisuća kuna dok je Gornji Kneginec za 

održavanje nerazvrstanih cesta dobio 73 tisuće. 

  

Općina Ljubešćica je za održavanje i revitalizaciju groblja dobila iznos od 90 tisuća 

kuna, a Općina Sveti Ilija za uređenje i održavanje dječjih igrališta 137 tisuća kuna. 

Varaždinske Toplice dobile su 173 tisuće za realizaciju II faze izgradnje grobne kuće 

u Rukljevini dok je Općina Vidovecdobila 97 tisuća koju će utrošiti za realizaciju dijela 

projekta poslovno-stambene zone Vidovec. Općina Visoko je za izradu ograde na 

mjesnom groblju u Visokom dobila 90 tisuća kuna.  

  

Inače, za ukupno 26 projekata na području Varaždinske županije osigurano je nešto 

više od 6 milijuna kuna.  

  

 


