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Govor potpredsjednika Hrvatskoga sabora i izaslanika predsjednika 

Hrvatskoga sabora akademika Željka Reinera na svečanoj sjednici 

Županijske skupštine Zagrebačke županije u prigodi Dana Županije 

17. srpnja 2019., 11:00 sati, Hotel International, Zagreb 

 

Poštovani uzvanici, 

dopustite mi da vas na početku sve srdačno pozdravim u ime predsjednika 

Hrvatskoga sabora g. Gordana Jandrokovića, svih zastupnica i zastupnika te u 

svoje osobno ime, i izrazim veliko zadovoljstvo što mogu biti danas ovdje s 

vama u povodu svečanog obilježavanja Dana Zagrebačke županije. 

Posebno pozdravljam čelništvo Zagrebačke županije – predsjednika Županijske 

skupštine Zagrebačke županije g. Damira Mikuljana i župana Zagrebačke 

županije g. Stjepana Kožića, te sve članove Skupštine, kao i zaposlenike. Svima 

vama koji radite za opće dobro Županije i njezinih stanovnika želim da vam ovaj 

svečani dan bude dodatan poticaj u predanosti, požrtvovnosti i zalaganju 

prilikom obavljanja vaših dužnosti. 

Okupili smo se danas ovdje kako bismo obilježili 260. obljetnicu postojanja 

Zagrebačke županije i podsjetili na 17. srpnja 1759. godine kada je carica Marija 

Terezija podarila grb i pečatnjak administrativnoj cjelini pod nazivom Comitatus 

Zagrabiensis i time službeno utemeljila Zagrebačku županiju. 

No, svi ovdje prisutni znamo da se značaj Zagrebačke županije ne odražava 

samo kroz njezinu veliku povijest, već i kroz sadašnjost. Odlično upravljanje 

resursima i briga za održivi razvoj Županije, postavili su turizam jednom od 

najviše rastućih gospodarskih grana ovoga kraja, na čemu vam iskreno čestitam.  

Kada govorimo o turističkim vrednotama Zagrebačke županije, bilo bi 

nedopustivo ne spomenuti brojne crkve, kapele i marijanska svetišta, čuvene 

turopoljske drvene kapele koje predstavljaju najviši domet narodnog 

graditeljstva barokne arhitekture na području Sjeverne Hrvatske, a posebno 

rodno mjesto i mjesto smrti zagrebačkog nadbiskupa i kardinala blaženog 

Alojzija Stepinca – Krašić. Dopustite stoga da podsjetim na riječi ovog velikana 
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Katoličke Crkve u Hrvatskoj: „Ništa me neće prisiliti da prestanem ljubiti 

pravdu, ništa me neće prisiliti da prestanem mrziti nepravdu, a u ljubavi prema 

svome narodu ne dam se ni od koga natkriliti“. 

S ovom mišlju još vam jednom čestitam Dan Županije, i podsjećam na važnost 

čuvanja svoga, poštivanja tuđega, ali prije svega, na važnost ljubavi prema 

svojim bližnjima jer s njima dijelimo zajedničko nebo i zajedničko tlo, i ono 

najvažnije na čemu počiva naša Domovina – osjećaj pripadnosti svome narodu i 

svome ponosnom nasljeđu.  

Središnji događaj ove svečane sjednice je dodjela javnih priznanja zaslužnim 

građanima Zagrebačke županije. Dopustite mi stoga čestitati svim dobitnicima 

javnih priznanja koji su svojim profesionalnim radom i uspjesima na različitim 

područjima pridonijeli gospodarskom, društvenom i kulturnom razvoju te 

prepoznatljivosti Zagrebačke županije i učinili ovaj dio Lijepe naše onakvim 

kakvim on danas jest. Iskreno vam želim puno uspjeha u daljnjem 

profesionalnom i privatnom životu te da nastavite stvarati najljepšu razglednicu 

Zagrebačke županije. 

Hvala. 


