
Govor na svečanoj sjednici Vijeća općine, 14. 9. 2018.  

          Poštovane dame i gospodo sve vas skupa lijepo pozdravljam u ime Općine i u svoje ime. 

Drago mi je da ste došli da zajednički proslavimo Dan općine, a kada se nešto slavi običaj je da se 

nešto kaže o aktivnostima realiziranim posljednjih godina.  

Općina Cestica jedna je od rijetkih Općina u kojoj bilježimo porast stanovništva, a tome je 

doprinijelo i ulaganje u odgoj i obrazovanje. Tako smo i prošle godine najviše ulagali baš u 

projekte kojima podižemo standard obrazovanja naše djece.  

Dječji vrtić dograđujemo već drugi put otkad je izgrađen prije 15 godina. Vrijednost radova iznosi 

1.397.000,00 kuna. Od toga je 897 tisuća kuna dalo Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i 

socijalnu politiku, 200 tisuća kuna Ministarstvo regionalnoga razvoja, a 300 tisuća kuna je iz 

Proračuna općine Cestica.  Dogradnjom vrtića smještajni kapaciteti povećat će se sa 120 na 160 

djece. Uz financiranje dogradnje svake godine iz proračuna izdvajamo i sufinanciramo boravak 

djece u dječjem vrtiću sa 800 tisuća kuna.  

Ove godine u našoj osnovnoj školi kreću dva velika projekta, a to su produženi boravak djece i 

provođenje obrazovne reforme „Škola za život“. 

U produženom boravku sudjelujemo sa 100 tisuća kuna kojima će se financirati učiteljica u 

produženom boravku. Varaždinska županija osigurava prostor i 100 kuna za prehranu te sami 

roditelji 350 kuna za svako dijete.  Posebno sam ponosan što je naša škola uključena u projekt 

obrazovne reforme pod nazivom „Škola za život“. Općina je za taj projekt  osigurala nabavku 

tableta za sve učitelje škole. Želim ovom prilikom zahvaliti ministrici Blaženki Divjak te sam 

posebno počašćen što je danas na obilježavanju našeg dana, te što je posjetila školu i održala 

razgovor sa djelatnicima škole.  

Uvjeren sam da će ministrica nastaviti s aktivnostima oko otvaranja ispostave Glazbene škole 

Varaždin ovdje u Cestici, na čemu radimo već dulje vrijeme.  

Ove godine izdvojili smo 200 tisuća kuna za nabavku radnih bilježnica, atlasa i likovnih mapa za 

sve učenike osnovne škole, što je projekt kojeg je općina Cestica uvela prije dvije godine.  

Za sve redovne studente od druge godine studija osigurali smo stipendije i time je zaokružen jedan 

proces kojima pomažemo našim mještanima praktički od vrtićkog doba, pa do trenutka kad se 

završetkom obrazovanja naši mladi budu spremni za uključivanje na tržište rada.  

Uz ulaganja u odgoj i obrazovanje posebnu pažnju posvetili smo i komunalnom opremanju, čime 

želimo podići standard života naših građana. Najvažniji komunalni projekti odnose se na izgradnju 

i rekonstrukciju cesta na području čitave općine s naglaskom na brežni dio gdje su zbog 

vremenskih neprilika i neprikladnog terena potrebno veće ulaganje.  

U proteklom razdoblju asfaltirali smo 11 dionica nerazvrstanih cesta.  

Želim ovom prilikom zahvaliti Varkomu koji je omogućio izgradnju vodovodne mreže na potezu 

Falinić Breg – Prekorje, te varaždinskom HEP-u i direktoru Zvonku Rožmariću na rekonstrukciji 

niskonaponske mreže na području Otok Virja, Radovca i Gornjg Vratna.  

Veliki problem zadaju nam i brojna klizišta u brdskim područjima, a jedno od njih u naselju 

Križanče uspješno smo sanirali zahvaljujući sredstvima Županijske uprave za ceste, za što 

zahvaljujem Varaždinskoj županiji na pomoći. Posebno mi je drago što je Varaždinska županija 



uključila Područnu školu Lovrečan u projekt energetske obnove sa 400 tisuća kuna vlastitih 

sredstava, dok je ostatak osiguran iz proračuna Ministarstva graditeljstva sa 600 tisuća kuna. 

Zahvaljujem županu Radimiru Čačiću na projektima koje podržava na području Općine Cestica.  

Nastavili smo i sa obnovom sakralnih objekata na području župe Križovljan i Natkroižovljan, a 

sredstva su nam dodijeljena iz Ministarstva kulture u iznosu od 370 tisuća kuna, za što se 

zahvaljujem saborskom zastupniku Anđelku Stričaku koji nam je u tome pomogao.  

Ove godine povećan je izvorni prihod općinskog proračuna prvenstveno zbog promjena u 

financiranju jedinica lokalne samouprave na kojem je HNS inzistirao prije godinu dana, a izmjene 

su prihvaćene u Saboru donošenjem novog Zakona. Ta sredstva povećanja dovoljna su nam da 

možemo pripremiti nove projekte i sufinancirati postojeće.  

Svake godine redovito se javljamo na sve natječaje sa  spremnim projektima, pa smo tako ove 

godine uspjeli privući sredstva iz raznih ministarstava i fondova.  

U devet projekata koji su u raznim fazama izvedbe, iz različitih vanjskih izvora uspjeli smo 

osigurati oko 7 milijuna kuna. Iznosom od 405 tisuća kuna financirat ćemo oborinsku kanalizaciju 

u Križovljanu Radovečkome, a moram istaknuti i sredstva za ulaganje u sportsku infrastrukturu, 

gdje je za energetsku obnovu objekta NK Dinamo Babinec osiguran iznos od 380 tisuća kuna. Sve 

to dobili smo zahvaljujući Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja i potpredsjedniku 

Vlade RH Predragu Štromaru kojemu se ovom prilikom zahvaljujem na dobroj suradnji.  

Privlačenje novca za investicije iz vanjskih fondova omogućilo nam je da sredstva iz općinskog 

proračuna usmjerimo u društveni život. U našoj općini djeluje ukupno 35 udruga koje su vrlo 

aktivne u svom radu, te svojim programima i aktivnostima upotpunjuju društveni život na 

području općine Cestica.  

Sve aktivnosti koje provodimo plod su dobre suradnje s vijećnicima u Općinskom vijeću, sa 

predsjednikom Darkom Majhenom, mojim zamjenikom Žarkom Rodešom, i djelatnicima JUO. U 

svim odlukama koje smo donosili uvijek su nam na prvom mjestu bili naši sumještani, stanovnici 

općine Cestica. 

Naredni projekti biti će usmjereni u stvaranje što boljih uvjeta za život i boravak u našoj općini, od 

komunalnih, odgojnih, obrazovnih ali i turističkih. Neki od njih su:  

- Nastavak izgradnje kanalizacije – 75 milijuna kuna 

- Novi nasip uz rijeku Dravu (Hrvatske vode) – 20 milijuna kuna  

- Izgradnja POS kuća u nizu  

Hvala svima koji su mi na bilo koji način pomogli da mogu uspješno voditi Općini Cestica. 

Iskrene čestitke nagrađenima. 

Svim žiteljima Općine Cestica čestitam Dan općine i Dan župe, a svim gostima želim da se 

ugodno osjećaju u našoj sredini 

Hvala na pažnji! 

 

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

Načelnik općine Mirko Korotaj 


