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Općinu Vidovec posjetio je državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Tugomir Majdak koji 

je u društvu načelnika Brune Hranića obišao poljoprivredne proizvođače vidovečkog kraja: 

OPG Zlatko Zagorec, OPG Tomica Cafuk, OPG Infinity – magareće mlijeko, Cvjećarstvo 

Rog te Poljoprivrednu zadrugu Varaždinsko povrće i tvrtku Desyre.

Načelnik Hranić podsjetio je da je Vidovec oduvijek bio centar poljoprivredne proizvodnje. 

-Još od 18. stoljeća ljudi su se ovdje bavili poljoprivredom, a ono što smo danas obišli 

može biti dobar pokazatelj da se od poljoprivrede stvarno može dobro živjeti, da su 

Vidovčanci vrijedni ljudi. Na području općine imamo oko 600 OPG-ova, a nismo ostali 

samo na onim kulturama koje su se prije 40 ili 50 godina proizvodile, nego su ljudi našli 

nove izvore prihoda. Osim krumpira i varaždinskog zelja, krenuli smo s proizvodnjom 

jagoda, a bitno je i da imamo nekoliko farmi ne samo teladi i svinja, nego i magaraca – 

kazao je načelnik.



Istaknuo je da je na vidovečkom području i velik broj cvjećara.

-Nekada je praktički Ludbreg bio središte cvjećarstva, a sada im u tome pariramo. Ljudi su 

našli svoje izvore, prilagođavaju se tržištu, počelo je i okrupnjavanje i to na inicijativu 

samih proizvođača koji koriste i vlastiti kapital. Ono što je bitno je da je velik dio sredstava 

došao iz EU fondova, što znači da su naši poljoprivrednici sposobni pripremiti projekte i 

privući europska sredstva – rekao je Hranić.

Posebno je naglasio da je za vidovečki kraj, kao i za ostale ruralne sredine u Hrvatskoj, 

iznimno važan ostanak mladih obitelji:

-Veseli me da mladi ostaju u Vidovcu, da generacije nastavljaju posao svojih roditelja, 

školuju se i to je ono što je danas jako bitno – primijeniti znanje u poljoprivredi, što znači 

veće prinose.

Problema u poljoprivredi uvijek ima, ali posljednjih nekoliko godina Ministarstvo 

poljoprivrede ulaže velike napore kako bi poljoprivrednici opstali, rekao je načelnik Hranić i

dodao:

-Ne radi se samo o klasičnim poticajima, nego i o drugim sredstvima koja omogućuju 

razvoj poljoprivrede. Državni tajnik Majdak je preko Ministarstva poljoprivrede realizirao niz

inicijativa koje su pokrenuli naši poljoprivrednici. U vrijeme pandemije koronavirusa održali 

smo sastanak s cvjećarima u našoj općini, a zaključci su proslijeđeni državnom tajniku i on

je uspio kroz par dana riješiti da se otvori tržište za naše cvjećare. U protivnom, ogromne 

bi se količine cvijeća morale baciti. 

Državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Tugomir Majdak izrazio je zadovoljstvo još 

jednim posjetom općini Vidovec i, kako je naglasio, vrijednim ljudima ovoga kraja koji 

unatoč svemu, pa i krizi izazvanoj koronavirusom, ulažu velike napore kako bi nastavili 

proizvodnju.

-Kad je riječ o ovoj još uvijek aktualnoj krizi, moram reći da ju dobro savladavamo putem 

našeg Stožera civilne zaštite i ovdje je potvrda koliko je opravdan bio trud i opravdana 

odluka Stožera da se izmijeni odluka o zatvaranju tržnica i da se u dijelu rasterećenja te 

odluke omogući prodaja mliječnih proizvoda, ribe, voća i povrća posebno važnih za ovaj 

kraj, ali i ostalih proizvoda. Mi smo u Ministarstvu poduzeli tu inicijativu zajedno s 

Krunoslavom Capakom i Stožerom, a osobno sam se založio da to bude što prije 



definitivno doneseno. I načelnik Hranić je svojim trudom i zalaganjem doprinio, zajedno s 

predstavnicima cvjećara s područja županije da se ta odluka donese – rekao je Majdak.

Za ovaj kraj koji je orijentiran prema poljoprivrednoj proizvodnji ova je kriza bila prilika koju 

su oni u dosadašnjem razdoblju iskoristili, bez obzira na to što je određena prodaja pala, 

posebno kod cvjećara, kazao je državni tajnik:

-Zbog ovakvog novog načina razmišljanja i orijentacije prema novim načinima prodaje, 

možemo reći da je ta prilika u ovom trenutku iskorištena, ali na tome ne treba stati. I 

načelnik Hranić je mišljenja da će poljoprivreda i dalje biti jedna od strateških odrednica 

Općine te da će on svim snagama, ali i proračunskim stavkama, i dalje podržavati ovu 

proizvodnju, poljoprivrednike, Zadrugu, OPG-ove i sve one koji su u ovim sektorima važni, 

ne samo za ovu općinu, već i za županiju, ali i naše Ministarstvo poljoprivrede kao resorno

ministarstvo. 

Prilikom posjeta Poljoprivrednoj zadruzi, Majdak je predložio zadrugarima osnivanje 

proizvođačke organizacije jer je to, naglasio je, model na razini Europske unije.

-Osim europske, u budućnosti će biti posebno naglašena i nacionalna potpora  za ovaj 

oblik udruživanja. Vlada Republike Hrvatske će za desetak dana usvojiti Strategiju o 

održivim operativnim programima proizvođačkih organizacija u sektoru voća i povrća, što i 

na ovom primjeru općine Vidovec možemo u praksi usmjeriti prema budućem, nadam se 

što skorijem, osnivanju proizvođačke organizacije ili redefiniranje ustrojstvenog oblika 

poljoprivredne zadruge, na način da se svi poljoprivrednici koji to žele udruže i još 

kvalitetnije plasiraju svoje proizvode – kazao je Majdak.

U društvu načelnika Hranića i državnog tajnika Majdaka bio je i saborski zastupnik i 

predsjednik varaždinske Županijske organizacije HDZ-a Anđelko Stričak.














