
Govor predsjednika Vijeća Darka Majhena, na svečanoj sjednici 14. 9. 2018.  

 Poštovani gosti i uzvanici, dame i gospodo, 

      Obilježavanje Dana Općine uvijek je prigoda da se podsjetimo onoga što smo učinili u 

proteklih godinu dana, ali i da najavimo sve ono što planiramo napraviti u nadolazećem 

razdoblju. U godini kada obilježavamo 25. obljetnicu ustrojavanja lokalne i regionalne 

samouprave po današnjem modelu, sa zadovoljstvom se možemo osvrnuti na ponekad 

trnovit, no zasigurno plodonosan rad. Rezime našeg rada u proteklih godinu dana obiluje 

vidljivim rezultatima koji nas raduju, ali i obvezuju na daljnji rad i zalaganje. U tom 

jednogodišnjem razdoblju bili smo i nadalje odgovorna vlast koja je uspješno ostvarila 

veliki dio svojih odluka, ali i naših prioriteta.  

U razdoblju od prošle svečane sjednice održali smo ukupno sedam sjednica Općinskog 

vijeća na kojima smo odradili i raspravili niz važnih tema i izvještaja, a gotovo sve odluke kao i 

proračun donesene su jednoglasno i bez politikantstva. Posebno me veseli što smo u tom kratkom 

razdoblju nastavili s ulaganjem u mlade i obrazovanje. Jer samo mladi, obrazovani ljudi mogu 

biti nositelji razvoja svojih sredina. Naša Općina je to na vrijeme prepoznala. I današnje otvorenje 

dograđenog vrtića rezultat je porasta broja rođene djece u posljednje dvije godine. Također, na 

zadnjoj sjednici Općinskog vijeća donijeli smo odluku o povećanju udjela Općine u 

sufinanciranju smještaja djece u predškolsku ustanovu. Ovo su samo neke od činjenica koje su 

dovoljne da s ponosom istaknemo ono što smo u proteklih godinu dana postigli našim naporima, 

ali i našim zajedništvom.  

No, svakako se ne smije zaboraviti na rješavanje komunalnih problema, o čemu će više 

reći općinski načelnik. I nadalje posebnu pažnju posvećujemo socijalno ugroženom stanovništvu, 

a konstantno pomaganje rada i aktivnosti svih udruga čini nam zadovoljstvo jer su one najbolji i 

najveći promotor naše općine. 

Mogu samo zaključiti da znamo što radimo i koji nam je cilj jer sadašnja općinska vlast 

ima konkretne rezultate, a žitelji su na kraju ti koji na izborima pokazuju da li su zadovoljni ili 

ne. Očekivanja su, naravno, uvijek velika, imamo predivnu općinu i na svima nama je 

odgovornost da radimo najbolje što znamo i možemo za daljnji kvalitetan život stanovnika svih 

naselja naše općine. 

Ovom prilikom se iskreno želim zahvaliti svim vijećnicama i vijećnicima te izvršnoj vlasti, 

načelniku i njegovom zamjeniku, što smo u sučeljavanju ideja i dobrih prijedloga zajedno odradili 

većinu toga i učinili najviše u danim okolnostima što će se odraziti na veću kvalitetu života svih 

naših žitelja, a to je ipak ono najvažnije u našem javnom djelovanju. Veliko hvala i Vladi RH i 

ministarstvima, kao i Varaždinskoj županiji koji su nas u brojnim projektima prepoznali kao 

ozbiljnog partnera te sufinanciranjem pomogli da zajedno odradimo iste. Veseli nas i povećanje 

financijskih sredstava u općinskom proračunu što je rezultat fiskalne decentralizacije Vlade, a za 

što se posebno zalagao potpredsjednik Vlade i ministar Štromar. Siguran sam da ćemo i nadalje 

donositi odluke koje će ići u smjeru što bržeg i kvalitetnog razvoja naše općine.  

S pogledom unaprijed i u želji da mnogo započetih i planiranih projekata odradimo 

zajedničkim snagama, čestitam svima Dan Općine Cestica i glavni župski blagdan Uzvišenja 

Svetoga Križa. Kao predsjednik Općinskog vijeća imam vrlo optimističan pogled u budućnost 

našeg općine. 

Čestitam od srca i ovogodišnjim laureatima na dobivenim nagradama i priznanjima. A 

svima vama gostima želim ugodan daljnji boravak u našoj Općini te ugodno druženje nakon 

svečane sjednice. Neka ovo naše današnje druženje bude posvećeno svima nama. 

Hvala Vam i živjeli. 

 

U Cestici, 14. rujna 2018. godine, na Dan općine Cestica  

Predsjednik Vijeća Općine Cestica Darko Majhen  


