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Na kraju trodnevne posjete Zagrebačkoj 
županiji predsjednica Republike 
Hrvatske Kolinda Grabar Kitarović 

posjetila je Dugo Selo gdje je za nju u Dvorani 
Preporod pripremljen svečani kulturno umjet-
nički program kojeg su izveli članice i članovi 
KUD-a Preporod i učenici i učenici Glazbene 
škole Dugo Selo. Dolazeći u prepunu Dvoranu 
KUD-a Preporod, predsjednicu su na samom 
ulazu dočekali najmlađi članovi KUD-a uručiv-
ši joj buket cvijeća, dok su je ispred Grada Dugog 
Sela pozdravili gradonačelnik Nenad Panian, 
njegovi zamjenici Jasminka Kokot Bambić i 

Nikola Tominac, predsjednik Gradskog vijeća 
Grada Dugog Sela Darjan Budimir te ravnatelj 
Glazbene škole Dugo Selo Dario Cebić i pred-
sjednik KUD-a Preporod Mario Mlinarek.       

Gradonačelnik Dugog Sela Nenad Panian 
izrazio je zadovoljstvo posjetom predsjednice 
gradu Dugom Selu, naglasivši činjenicu kako je 
Dugo Selo  kontinentalni grad s najvišim vital-
nim indeksom. „Mi smo grad djece i mladih i 
oni su naš najveći ponos i naša budućnost. Zato 
su s nama učenice i učenici Glazbene škole Dugo 
Selo i članovi našeg stoljetnog KUD-a Preporod 
koji svi zajedno nižu izvanredne rezultate gdje 
god sudjeluju. No, tu su i naši sportski klubovi, 
naši građani – svi u zajedništvu, s voljom, pod 
dobrim vodstvom postižemo svoj cilj“, poru-
čio je gradonačelnik Panian. Župan Zagrebač-
ke županije Stjepan Kožić istaknuo je kako je 
trodnevno druženje gradovima i općinama Za-
grebačke županije zaključeno s dugoselskim ta-
lentima – mladim glazbenicima i plesačima koji 
su ne samo ponos ovog grada već i Županije, u 
nadi da će ovakvih susreta biti još u budućem 
razdoblju. 

Predsjednica Kolinda Grabar Kitarović za-
hvaljujući se domaćinu Zagrebačkoj županiji 
na trodnevnom boravku i obilasku županijskih 
gradova i općina, izrazila je osobitu radost što 
se nalazi u Dugom Selu - gradu s najvišim vi-
tlanim indeksom u kontinentalnoj Hrvatskoj. 
„Vaš gradonačelnik jutros je s ogromnim en-

tuzijazmom govorio o Dugom Selu, a posebno 
o mladima, zato me naročito vesele njihovi na-
stupi“, istaknula je predsjednica Grabar Kitaro-
vić zaželjevši im puno uspjeha u daljnjem radu. 
Predsjednica je također navela da je Zagrebačka 
županija bitna za grad Zagreb, kako demograf-
ski, gospodarski, tako i turistički, kulturno te 
da saznanja prikuplja tijekom ovih dana sadrže 
„puno elemenata za dobar program Vlade za 
pomaganje lokalnoj upravi i samoupravi na re-
alizaciji projekata koji će omogućiti da nam gra-
đani ostaju u Županiji, u Hrvatskoj“, zaključila 
je predsjednica. 

Po obraćanju predsjednice svi okupljeni mo-
gli su uživati u savršenim nastupima članica i 
članova Folklornog ansambla KUD-a Preporod 
u pratnji Tamburaškog orkestra te u bespri-
jekornim glazbenim izvedbama brojnih čla-
nova Glazbene škole Dugo Selo, dok je kraju, 
predsjednik KUD-a Preporod Mlinarek uručio 
predsjednici prigodne darove, između ostalog, 
unikatne crvene kraluže nastale na jednoj od 
Preporodovih radionica, koje je predsjednica i 
stavila oko vrata prije rastanka s Dugom Selom. 
Prigodne poklone uručili su i učenici i profesori 
Glazbene školel                                                I.G.O.        
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Predsjednica Kolinda Grabar Kitarović 
svoj posjet Zagrebačkoj županiji 

zaključila u Dugom Selu

Gradonačelnik Nenad Panian: 
Ovaj potez predsjednice je 

hvale vrijedan 

Treći dan boravka u Zagrebačkoj županiji 
predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović zapo-
čela je u Ivanić-Gradu gdje je održala sastanak 
s gradonačelnicima Ivanić-Grada, Vrbovca, 
Svetog Ivana Zeline i Dugog Sela te načelnici-
ma Križa, Kloštar Ivanića, Gradeca, Rakovca, 
Preseke, Farkaševca, Bedenice, Brckovljana, 
Dubrave i Rugvice. 

- Predsjednici sam izložio sve naše proble-
me i zamolio je da urgira u nekim stvarima. 
Najbitnije je doći na teren i vidjeti s čime se 
stvarno suočavamo. Brojni natpisi u novina-
ma ne odaju pravu sliku terena, a ovaj potez 

predsjednice je hvale vrijedan. Sve što smo 
izložili preko Županije ćemo poslati u Ured 
kako bi oni mogli urgirati na terenu, kako bi 
se neke stvari jednostavnije, ali i kvalitetnije 
riješile - kazao je gradonačelnik Dugog Sela 
Nenad Panian nakon održanog sastanka. 

Kad se radi o Dugom Selu najvažnija tema je 
povrat državne imovine jer grad nema podu-
zetničke zone u svome vlasništvu.

- Ona nam je izuzetno potrebna zbog veli-
kog interesa investitora jer Dugo Selo je inte-
resantno zbog željezničke pruge. Zanima nas i 
povrat dijela vojarne koja stoji prazna, a kako 
smo grad s najmanjom površinom to bi nam 
puno značilo. Naravno, očekujemo i pomoć u 
demografskom dijelu jer smo grad s najvećim 
vitalnim indeksom - zaključio je Panian.l

IĐ
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Natječaj „Razvoj infrastrukture 
poduzetničkih zona“ 2. faza: 
Gradu Dugom Selu za 

projekt obilaznice kroz 
poduzetničku zonu 

Puhovec 5,5 mil. kuna 
bespovratnih sredstava

Gradonačelnik Dugog Sela Nenad Panian 
o aktualnim temama nakon studijskog 

razgledavanja komunalnog modela 
u tri europske države

Gradonačelnik Dugog Sela Nenad Panian 
nakon studijskog i komparativnog 
razgledavanja komunalnog modela u tri 

europske države, u informativnoj emisiji Zabavnog 
radija – Radio Martina dao je osvrt na proteklih 
nekoliko dana.

„Tijekom tog vremena obišli smo objekte proči-
stača otpadnih voda, reciklažnih dvorišta u Nje-
mačkoj i Luxemburgu, a u Bruxellesu smo sudje-
lovali u konferenciji u Europskom parlamentu te se 
susreli s našim europskim zastupnicima. Moj do-
prinos je upozorenje na naše višegodišnje kašnje-
nje, prestroge vlastite direktive često neusklađene s 
onim što je dogovoreno s EU, lutanje svih jedinica 
u iznalaženju jednostavnijih načina projektiranja 
i samih ideja o projektima, te dosada učinjeno u 
našoj praksi. Dugo Selo je pohvaljeno kao primjer 
dobre prakse i predvodnik u zbrinjavanju otpada, 
uz projekt pročistača i sekundarne kanalizacije“, 
istaknuo je gradonačelnik Panian.

Nastavljajući o temi komunalnog otpada grado-
načelnik ističe činjenicu da „do 2021. godine grad-
sko odlagalište otpada u Andrilovcu će se morati 
zatvoriti, a problemi koji proizlaze iz toga, kao što 
je veliki trošak odvoženja otpada u Mraclin, rješa-
vanje odlaganja otpada za regiju Zagrebačke župa-
nije koje se dugo pregovara - morat će se u sljede-
ćem razdoblju rješavati, a bez regionalizacije, bez 
suradnje okolnih gradova i općina to nećemo moći 
riješiti.“ Komentirajući požarište na andriloveč-
kom odlagalištu otpada tijekom božićnih i novogo-
dišnjih blagdana, i ovaj puta je pojasnio, da se“ radi 
o zapaljenju plina nastalog u tzv. plinskom džepu 
među naslagama otpada, no intervencijama svih 
vatrogasaca, otkopavanjem došlo se do izvorišta te 
je požar ugašen, a od tada poduzete su sve potrebne 
mjere sanacije i prevencije.“

Na pitanje o cijeni odvoza otpada gradonačelnik 
podsjeća na odluku o odgodi povećanje cijene do 
1. srpnja ove godine. „Ne želimo preskakati kora-
ke, potrebno je riješiti nabavu komunalne opreme 
(kontejneri za papir 240 litara, za plastiku 240 li-
tara i 80 litara za biootpad). Nakon uređenja reci-
klažnog dvorišta, izgradit će se i nova cesta od nad-
vožnjaka u Andrilovcu, što će skratiti put prema 
deponiju. Također imat ćemo mogućnost odvaja-
nja otpada na kućnom pragu - svve je to implemen-
tirano u novom sustavu, a uskoro kreće i edukacija 
građana, letci, video prilozi. Ponosan što smo prvi 
grad HR dao pravilan cjenik i nikako ne možemo 
govoriti poskupljenju 200 ili 400 posto“, naglašava 
gradonačelnik.

Što se tiče dinamike radova nadvožnjaka na po-
dručju grada gradonačelnik navodi kako se zavr-
šetak prvog, u Andrilovcu, očekuje u proljetnim 
mjesecima, a zatim će uslijediti u Dugom Selu kod 
OŠ Ivan Benković, Puhovo i Ostrna, kao i pristu-
pne ceste. „Nedavno smo u gradskoj upravi dobili 
svu dokumentaciju za jednu obilaznicu kroz podu-
zetničku zonu koja bi spajala Puhovo i Rugvičku 
ulicu, tako da bi se promet preusmjerio na taj juž-
ni dio. Radi se o projektu vrijednom 8,5 milijuna 
kuna. Žao mi je što istim projektom nismo mogli 

dobiti i mostove preko kanala, što će Grad napo-
sljetku morati o svom trošku riješiti. Naime, radi se 
o kanalima Hrvatskih voda u vlasništvu Ministar-
stva poljoprivrede te nisu obuhvaćena projektom“, 
pojašnjava gradonačelnik.

Od ostalih projekata, istaknut je i projekt Kul-
turno informativnog centra, u kojem je predviđen 
muzej. S obzirom da se sutra u Dugom Selu obilje-

žava Noć muzeja, unatoč što i dalje Grad nema mu-
zejskog prostora, gradonačelnik drži da“ institucija 
muzeja je vrlo skupa institucija, a Grad Dugo Selo 
trenutno nije spreman za klasični muzej, što ne 
znači da u budućnosti neće biti. Stoga će se muzej-
ski prostor riješiti u sklopu Kulturno informativ-
nog centra, u zgradi bivšeg Doma zdravlja. Projekt 
je prijavljen preko Urbane aglomeracije i vrijedan 
je 14 milijuna kuna. Projekti mojih prethodni-
ka, nisu projekti gradonačelnika, već građana, i 
nastojat ćemo ih sve realizirati – tako je riješena 
Omladinska ulica, reciklažno dvorište, nerazvr-
stane ceste, fasada zgrade gradske uprave, predana 
dokumentacija za fasadu Glazbene škole, uređenje 
rukometnog igrališta, a KIC je naše blago i zgrada 
starog Doma zdravlja – i dužnost nam je da ga pre-
ma planovima koji su modificirani da ga uredimo“, 
poručio je.

Nakon otkrivanja bista Franje Tuđmana, i Dugo 
Selo će uskoro dobiti spomenik prvom predsjedni-
ku Republike Hrvatske. „Amandmanom stranke 
Milana Bandića u Gradskom vijeću Grada Dugog 
Sela 2017. godine omogućeno je 170.000 kuna za 
izradu spomenika kojeg će izraditi akademski kipar 
Ivan Kujundžić, a koji u procesu izrade spomenika. 
Spomenik će biti postavljen ispred Gradske vijeć-
nice“, najavio je gradonačelnik, pozvavši ujedno 
građane 9. veljače na otkrivanje spomen ploče dr. 
Jadranku Crniću na njegovoj rodnoj kući u Dugom 
Selu. „Jadranko Crnić bio je predsjednik Ustavnog 
suda RH predsjednika Hrvatskog Crvenog križa, 
osnivač Rotary cluba, značajni Dugoselac. Mora-
mo davati značaj ljudima koji su doprinijeli razvoju 
grada, a ovo je jedan od načina“, zaključio je.

Grad Dugo Selo uspješno je prošao 2. fazu 
postupka dodjele bespovratnih sredstava za 
projekt „Razvoj infrastrukture poduzetničkih 
zona“ koji se odnosi na obilaznicu kroz Podu-
zetničku zonu Puhovec. 

Kako priopćavaju iz UO za gospodarstvo i 
financije Grada Dugog Sela, sada se projekt 
upućuje na 3. fazu kod Ministarstva gospo-
darstva, odnosno na odluku o financiranju. 

„Tijekom veljače očekujemo odluku o fi-
nanciranju te početak provedbe projekta. Na-

kon provedenog procesa nabave, za očekivati 
je da će izvođenje radova početi tijekom ljet-
nih mjeseci. Ukupna vrijednost prijavljenog 
projekta na natječaj Ministarstva gospodar-
stva iznosi 9,967 mil. kuna, ukupno je pri-
hvatljivo 8,5 mil. kuna, a od navedenog iznosa 
bespovratno se dodjeljuje 65 posto, odnosno 
5,5 mil. kuna. 

Obilaznicom kroz poduzetničku zonu Pu-
hovec spojit će se Ulice Bože Huzanića i Ru-
gvička ulica, a u skoroj budućnosti povezat 
će se dva nadvožnjaka te time omogućiti ra-
sterećenje prometa kroz centar Grada. Osim 
prometnog rješenja najveći benefit navedene 
prometnice veća je atraktivnost poduzetnič-
ke zone Puhovec  te integracija poduzetničke 
zone Črnovčak. Ulaganjem u infrastruktu-
ru poduzetničkih zona stvaramo povoljnije 
uvjete našim gospodarstvenicima te činimo 
poduzetničku zonu atraktivnijom budućim 
investitorima“, navodi se u priopćenju resor-
nog gradskog djela.
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Drugi rebalans proračuna za 2018. 
godinu nije prihvaćen

Prijedlog drugog rebalansa gradskog pro-
računa za 2018. godinu kojim se ukupni pro-
računski okvir trebao smanjiti za 46.422.457 
kuna (prvotno planirano 108.360.493 kune) te 
tim izmjenama iznositi 61.938.036 kuna, nije 
prihvaćen.

 
Prihvaćen proračun za 2019. godinu 
težak 116,8 milijuna kuna

Većinom glasova, uz jedan suzdržan, pri-
hvaćen je proračun za 2019. godinu. Ukupni 
prihodi i primici iznose 116.861.474 kuna, 
pri čemu prihodi poslovanja u iznosu od 
95.921.135 kuna. Planirani porezni prihodi u 
iznosu od 36.381.200 kuna, i to porez i prirez 
na dohodak 31.680.200 kuna. Porez i prirez na 
dohodak planiran je za 2,78 posto više što je 
vezano za povećanje zaposlenosti i rast dohot-
ka građana. 

Napomenuo je kako je uračunat rast BDP-
a za sljedeću godinu u proračunu RH od 2,9 
posto. Prihodi od potpora i pomoći iznose 
40,6 mil. kuna. Navedeni prihodi sastoje se 
od pomoći iz drugih proračuna u iznosu od 
8 mil. kuna i odnose se na prihode od Župa-
nije i državnog proračuna kao sufinanciranje 
provedbe EU projekata. Prihodi od pomoći 
iz EU fondova iznose 30,6 mil. kuna. Prihodi 
od imovine planirani su u iznosu od 2,2 mil. 
kuna. Od administrativnih pristojbi planira-
no je 10,7 mil. kuna, od čega je 6 milijuna ko-
munalna naknada, a 4 milijuna kom. dopri-
nos. Ukupni prihodi proračunskih korisnika 
planirani su u iznosu od 4,2 mil. kuna.

Rashodi poslovanja planirani su u iznosu 
od 116.291.474 kuna. Rashodi za zaposlene 
(plaće i doprinosi) u smislu visina plaća za-
držani su na razini ranijih godina. Kod ras-
hoda koji su planirani za kapitalne projekte 
sredstvima EU fondova rezultat ostvarenja 
ovisi o odobrenim sredstvima na pojedinim 
natječajima. Projekti planirani u programu 
građenja ostvarit će se sukladno naplati ko-
munalnih doprinosa i ostalih prihoda koji su 
izvor za ostvarenje programa. Kod održavanja 
komunalne infrastrukture razina održavanja 
planirana je na razini planiranih raspoloživih 
sredstava za realizaciju programa održavanja 
komunalne infrastrukture.

Izdvojeni su prihodi od poreza, koje se 
može planirati. Tako je ostvarenje bilo 29,5 
mil. kuna, planirano je bilo 35,2 mil. kuna. 
Sada je 35 mil. kuna, do kraja godine plani-
rano je 36 mil. kuna. Ovogodišnji gradski 
proračun realiziran je s 95 posto planiranih 
poreznih prihoda, stopostotnom realizacijom 
komunalne naknade te tek nešto manjom rea-
lizacijom prihoda od komunalnog doprinosa.

Grad je u tekućoj godini ostvario 16 mili-
juna kuna vrijednih projekata, od čega 4,1 

milijun kuna otpada na sredstva dobivena iz 
EU fondova. Tako je Reciklažno dvorište u ci-
jelosti plaćeno dok je za Omladinsku primljen 
avans od 1,8 milijuna kuna Ministarstva po-
ljoprivrede. Kao usporedbu istakao je da u 
2015. i 2016. godini nije bilo nikakvih povla-
čenja sredstava iz EU fondova, dok je Grad u 
2017. godini dobio iz tih izvora svega 50.000 
kuna.

Grad ponovno namjerava prijaviti sve do 
sada nerealizirane projekte, te su stoga pla-
nirana sredstva u UO za prostorno uređenje, 
zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo 
53 mil. kuna. Osim plana gradnje i plana 
održavanja izdvojeni su projekti Obilaznica 
Puhovec (14 mil. kuna), energetske obnove 
zgrade Gradske uprave, Glazbene škole i Puč-
kog otvorenog učilišta, a riječ je o projektima 
koji bi se s 85 posto udjela trebali financirati 
iz fondova EU. Gotovo 7 mil. kuna planirano 
je za gospodarenje otpadom jer je potrebno 
nabaviti spremnike i vozila koja su potrebna 
za realizaciju projekta odvojenog prikupljanja 
otpada.

Identičan iznos izdvajanja predviđa se i za 
društvene djelatnosti od čega su najveći iznosi 
za KIC (14 mil. kuna) i za rad dječjeg vrtića 
(preko 12 mil. kuna). Predviđeno je 3 miliju-
na kuna za izgradnju pomoćnog igrališta NK 
Dugo Selo, s umjetnom travom. Većinu tog 
iznosa pokrit će Hrvatski nogometni savez. 
U sljedećoj godini planira se 470.000 kuna 
za rad Turističke zajednice, što bi trebalo biti 
dovoljno i za zapošljavanje profesionalca za 
turizam. Pitanje o zapošljavanjima potegli su 
vijećnik S. Kljajić i predsjednik GV-a D. Budi-
mir. Kako je rečeno, planira se zapošljavanje u 
Odjelu za društvene djelatnosti koje godina-
ma radi samo s jednim djelatnikom i pročel-
nikom. Najveći dio proračuna i proračunskih 
korisnika ide upravo kroz ovaj odjel. Što se 
tiče proračunskih korisnika, kako je dodala 
voditeljica Odsjeka za financije Marica Kne-
zić većina sredstava odlazi u DV Dugo Selo 
zbog povećanih zahtjeva. Nadovezala se vi-
jećnica Vedrana Dragičević Borovec, ujedno i 
predsjednica UV vrtića, koja je pojasnila kako 
se ne radi o zapošljavanjima već o asistentima 
za rad s djecom s poteškoćama u razvoju. Sada 
ih je tri, potrebna su još dva, radi se o ugo-
vorima na određeno odnosno na razdoblje od 
jedne pedagoške godine. Također, u tijeku je 
natječaj za zapošljavanje u Gradskoj knjižnici 
što je već i ranije bilo u planu.

Predsjednik GV-a D. Budimir osvrnuo se 
na projekcije – za 2020. godinu iznos je 80 
milijuna, a za 2021. 66 mil. kuna. Upola ma-
nji iznos nije posljedica manjka dugoročnih 
projekata već se to odnosi na 18 mil. kuna 
zaduživanja, 14 mil. kuna za KIC i isto toliko 
za Poduzetničku zonu te 7 mil. za gospodare-
nje otpadom, objasnio je Dragičević. Dva su 
projekta prijavljena, a što će se realizirati ne 

može se sada reći. Budimir je istakao i kronič-
ni nedostatak nogostupa, nema ni konkretnih 
mjera za poduzetnike, a smatra i kako nije vri-
jeme za povećanje mase plaća. Gradonačelnik 
Panian kazao je kako ova izvršna vlast radi 
u korist građana. Mora se imati predviđena 
sredstva ako se misli aplicirati na neki natje-
čaj, dodao je. 
Prihvaćena većina amandmana 
vijećničkih klubova

Prije proračuna na redu su bili amandma-
ni. Klub vijećnika Drugo Selo podnio je 6 
amandmana, od čega su dva povukli, jedan 
nije prihvaćen većinom glasova dok je tri 
gradonačelnik prihvatio. Vrijednost njiho-
vih prihvaćenih amandmana je 95.500 kuna. 
Tako su povećana sredstva za rad Savjeta 
mladih; za POU Dugo Selo za održavanje ljet-
nog kina i to na stavci održavanje manifesta-
cija; za sufinanciranje logopedskih tretma-
na. Glasanjem nije prihvaćen amandman za 
obnovu ograde oko igrališta Ostrna, povukli 
su amandman vezan za razvoj turizma te za 
odvodnju atmosferskih voda usmjeren za An-
drilovec. Kako je pojasnio pročelnik Vinko, 
to je moguće riješiti kroz održavanje.

Klub vijećnika HDZ, MB 365 dao je 9 
amandmana. Dva su izglasana većinom gla-
sova, jedan je povučen dok je ostale grado-
načelnik prihvatio. Amandman za izgradnju 
rotora u Osječkoj, klub je povukao nakon 
objašnjenja da je ta ulica dio projekta RVS-a. 
Pojašnjeno je kako je bolje pričekati rebalans 
dok se ne riješi procedura s ViO ZŽ kako ne 
bi bilo problema kod prijave dokumentacije 
projekta, a i kako se ne bi uzimala sredstva 
za rekonstrukciju igrališta kod POU-a čija 
bi zgrada trebala dobiti energetsku obnovu. 
„Proračun je planiran u velikom iznosu. Oci-
jenili smo da trebamo podržati proračun uz 
korekcije za njegovo unaprjeđenje“, kazao je 
Budimir. „Predložili smo amandmane za po-
većanje stipendija ove godine, za nogostupe u 
Ostrni, Puhovu (Ulica B. Huzanića) i u Lu-
karišću (Ulica Ivice Lovretića), povećali smo 
određena sredstva za vatrogasnu zajednicu, 
za sportsku zajednicu, izgradnju skate parka 
jer je puno mladih ljudi to htjelo i povećali 
smo sredstva za produženi boravak u svim 
osnovnim školama tako da sada imamo sred-
stva i za OŠ Josipa Zorića“, izrazio je zado-
voljstvo Budimir koji vjeruju u njihovu rea-
lizaciju početkom 2019. godine. Za ove stavke 
klub vijećnika HDZ, BM 365 osigurao je oko 
3,5 milijuna kuna koji su postali sastavni dio 
novog proračuna.

Gradonačelnik je prihvatio amandman vi-
jećnice S. Žuteković vrijedan 60.000 kuna, za 
sufinanciranje konzilijarnog dolaska SKZZ-
traumatologa/ortopeda u DZ Dugo Selo zbog 
povećanja dostupnosti građanima.   l         amš

Proračunski okvir za 2019. godinu iznosi 
117 milijuna kuna
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Grad sufinancira smještaj djece u 
privatnim vrtićima – potpisani ugovori 

za 2019. godinu

Gradonačelnik Dugog Sela Nenad Panian 
potpisao je 24. siječnja novi ugovor Grada 
s predstavnicama privatnih dječjih vrtića 

„Didi“, „Buba Biba“ i „Vrapčić“ o sufinanciranju 
roditelja s područja Grada čija djeca borave 
u tim predškolskim ustanovama tijekom 2019. 
godine. Potpora iznosi 1.000 kuna mjesečno za 
svako dijete. To je sufinanciranje za primarni 
desetsatni program njege, odgoja i obrazovanja. 
Sufinanciranje se provodi putem vrtića drugih 
osnivača koji samostalno utvrđuju kriterije i 
visinu sudjelovanja roditelja u cijeni programa, 
čime pokrivaju razliku do svoje ekonomske 
cijene. 

U tri privatna vrtića  „Didi“, „Buba Biba“ i 
„Vrapčić“ smješteno je 220 djece, a za tu na-
mjenu sredstva u gradskom proračunu iznose 
2.650,000 kuna.

„Grad i privatni vrtići danas su potpisali ugo-
vore o sufinanciranju u kojima su sredstva od 
2,6 milijuna kao pripomoć roditeljima u obavlja-
nju osnovnih dužnosti, a to je briga prema djeci 
predškolskog odgoja. Imat će, kao i do sada, uv-
jete kao u gradskom vrtiću na zadovoljstvo Gra-
da i građana i na tome im zahvaljujem. Vrlo su 
dobri odnosi između Grada i ustanova. Ove će 
godine jedan od vrtića nadograditi svoje kapaci-
tete tako da ćemo najesen imati dovoljno mjesto 
za upis sve djece. Dogovarali smo i nove modali-

U centru Dugog Sela, na autobusnom stajalištu 
u Zorićevoj ulici, postavljena je nadstrešnica. In-
vestitor je Grad Dugo Selo, izvođač radova Talan 
promet d.o.o. Ukupna vrijednost je 65.075 kuna 
( s PDV-om), saznajemo od Jadranke Robić, više 

stručne suradnice za komunalnu izgradnju i zašti-
tu okoliša. Za poziciju autobusne nadstrešnice nije 
bilo drugih tehničkih mogućnosti, s obzirom na 
lokaciju autobusnog ugibališta i okolnih objekata.

Na istočnoj strani nadstrešnice bit će postavljen 
svjetleći info pano na kojem će biti moguće rekla-
miranje. Dolazak autobusa vidljiv je sa zapadne, 
bočne strane dok će sa sjeverne strane putnici biti 
zaštićeni od vremenskih nepogoda. Sukladno po-
trebama, Grad i dalje planira postavljanje autobu-
snih nadstrešnica, a trenutačno je u tijeku izrada 
autobusne nadstrešnice u Kozinščaku.

tete upisa“, izjavio je gradonačelnik Panian. 
Povećanje kapaciteta planira DV „Vrapčić“. „U 

dogovoru s Gradom planira se povećanje kapaci-
teta za 5 odgojno-obrazovnih skupina. Trenutno 
smo u fazi izvođenja projektne dokumentacije i 
dobivanja građevne dozvole. Čim sve potrebne 
dozvole budu izdane, odmah krećemo s grad-
njom i nadamo se da će objekt biti dovršen što 
prije kako bismo mogli upisati i smjestiti djecu“, 
kazala je ravnateljica „Vrapčića“ Iva Hrković. 

Zajedno s gradskim DV Dugo Selo, u kojem 
je 420 djece, ukupno je 640 djece smješteno u 
vrtićima na području grada. Ukupna planirana 
sredstva za program javnih potreba u predškol-
skom odgoju i obrazovanju iznose 15,3 milijuna 
kuna. lAMŠ

Postavljena autobusna 
nadstrešnica u centru

Ugovor o kupoprodaji nekretnine potpisan je 
27. prosinca ove godine Uredu gradonačelnika 
Grada Dugog Sela. Gradonačelnik Nenad Pani-
an potpisao je ugovor o prodaji zemljišta u po-
duzetničkoj zoni u vrijednosti 449.200 kuna. To 
je učinio i kupac – Petar Djekić, vlasnik tvrtke 
„Venera“ koji planira gradnju poslovne hale po-
vršine 600 četvornih metara pred-
viđenu za skladištenje i veleprodaju 
pića te dijelom za uredske prostore. 
Investitor Djekić napomenuo je 
kako od 1992. godine vodi Diskont 
pića „Mario“ u Dugom Selu, a no-
vom investicijom do 2020. godine 
planira proširenje djelatnosti.

Novim poslovnim objektom već 
uspješnog dugoselskog poduzetnika 
i očekivanim radnim mjestima bit 
će zadovoljan i gradonačelnik Pani-
an , kako je napomenuo, ističući po-
godnost lokacije, blizinu željezničke pruge koja 
će se proširiti novim kolosijekom i kolodvorom. 
Najavljeno je i spajanje s postojećim cestovnim 
prometnicama u smjeru Zagreba, čime će se do-

voz i distribucija robe obavljati brzo i pogodno u 
svakom pogledu.

Nadalje, gradonačelnik je izvijestio o zainte-
resiranosti distributera hrane namijenjene ugo-
stiteljstvu, koji traži prostor za promociju svoje 
ponude u vidu promotivnog restorana. Promoci-
ja uključuje angažman profesionalnih kuhara u 

pripremi hrane, a uz to predložena je i promocija 
pića kao cjelovita ponuda ugostiteljskoj djelatno-
sti. l                                                                      (NK)

GRAD DUGO SELO:

Zemljište u poduzetničkoj zoni za 
novu investiciju

Prošle godine rođeno 173 Dugoselaca
Prema podacima Upravnog odjela za društvene 

djelatnosti Grada Dugog Sela, a na temelju podnijetih 
zahtjeva tijekom godine za isplatu novčane pomoći, do 
kraja 2018. godine rođeno je 173 djece. Rođeno je više 
djevojčica – na svijet je došlo njih 93 dok je dječaka 80. 
Prethodne 2017. godine, rođeno je jedno dijete više i to 
85 djevojčica i 89 dječaka.

Dugo Selo već dugi niz godina bilježi visoki vitalni 
indeks. Podsjećamo, prema podacima iz redovnog go-
dišnjeg izvještaja Državnog zavoda za statistiku o pri-
rodnom kretanju stanovništva Republike Hrvatske u 
2017. godini, dugoselski vitalni indeks iznosio je 119,9, 
prirodni prirast 31 (187 rođenih, 156 umrlih). Samo je 
devet gradova imalo pozitivan prirodni prirast, a Dugo 
Selo je i jedini kontinentalni grad u plusu. Najveći vital-
ni indeks drže dalmatinski gradovi, predvodnik je Solin 
s vitalnim indeksom 137,3. 

Potpora za novorođeno dijete lani je uvećana za 
1.000 kuna te za zahtjeve predane od 19. rujna 2018. go-
dine ona iznosi 2.000 kuna. Iz UO Grada Dugog Sela 
napominju kako roditelji moraju podnijeti zahtjeve za 
isplatu u roku od 6 mjeseci od dana rođenja djeteta/ 1 
godine od dana rođenja posvojenog djeteta.l            amš

Donosimo pregled podataka UO za društvene dje-
latnosti otkako se primjenjuje odluka o isplati pomoći 
roditeljima novorođenih:

BROJ NOVOROĐENE DJECE OD 2004 - 2018. 
GODINE

2004.godina - 152 djece  (83 djevojčice i 69 dječaka)
2005.godina - 180 djece  (98 djevojčica i 82 dječaka)
2006.godina - 196 djece  (90 djevojčica i 106 dječaka)
2007.godina - 181 dijete  (82 djevojčice i   99 dječaka)
2008.godina - 246 djece  (112 djevojčica i 134 dječaka)
2009.godina - 220 djece  (101 djevojčica i 119 dječaka)
2010.godina - 219 djece  (106 djevojčica i 113 dječaka)
2011.godina - 202 djece  (96 djevojčica i 106 dječaka)
2012.godina - 226 djece  (111 djevojčica i 115 dječaka)
2013.godina - 202 djece  (104 djevojčice i 98 dječaka)
2014.godina - 206 djece  (92 djevojčica i 114 dječaka)
2015.godina - 192 djece  (96 djevojčica i 96 dječaka)
2016.godina - 176 djece  (91 djevojčica   i 85 dječaka)
2017.godina - 174 djece  (85 djevojčica i 89 dječaka)
2018.godina - 173 djece  (93 djevojčice i 80 dječaka)
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Napreduju radovi na izgradnji 
infrastrukturne prilagodbe 

zgrade POU-a

Održano javno izlaganje Strategije 
pametnog grada za Grad Dugo Selo

Javno izlaganje „Strategije pametnog grada 
za Grad Dugo Selo 2019 - 2023“ održano je 
14. siječnja u Gradskoj vijećnici. Prezenter 

je bio predstavnik tvrtke izrađivača Infodom 
Leo Petrov, u nazočnosti predstavnika Grada, 
ujedno i članova radnog tima, zamjenika 
gradonačelnika Nikole Tominca i Jasminke 
Kokot Bambić, pročelnika gradskih odjela za 
pravne poslove Mladena Šestana, društvenih 
djelatnosti Veljka Bertaka te stambenog 
gospodarstva Marija Vinka. Dokument 
Strategije bio je predmet javne rasprave/
savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, 
građani su bili pozvani na uključenje. Izlaganju 
je prisustvovala tek nekolicina građana.

 „Strategija pametnog grada je strategija koja pr-
venstveno uzima u obzir digitalne tehnologije i 
stavlja ih u funkciju grada. Svjedoci smo da je teh-
nologija otišla daleko i ideja je da se njome olakša 
život građanima u svakodnevnim aktivnostima. 
Pametna rasvjeta, regulacija parkirnih mjesta, 
obavijesti o gustoći prometa, pametni sprem-
nici za otpad, upotreba novih izvora energije. 
Također, stavljanje javnih podataka u službu 
građana. Primjerice, kad podnesu neki zahtjev 
upravi, mogu pratiti kretanje svog predmeta 
kroz određene urede unutar javne uprave, davati 
svoje primjedbe i sugestije. Tu su i razni senzori 
za kvalitetu i vlažnost zraka, kontrolu alergena, 
praćenja kvalitete zraka u školskim ustanovama. 

Istakao bih upotrebu pametnih tehnologija u 
smislu poticanja razvoja talenata i edukacija. Grad 
može osigurati platforme za dijeljenje znanja što 
može služiti kao akcelerator znanja“, pojasnio je, 
između ostalog, Petrov navodeći neke od brojnih 
primjera putem pametnih aplikacija mogućih 
preko weba i mobitela.

Što se tiče cijene, načina i izvora financiranja, 
kazao je kako se može govoriti o manjim i većim 
projektima. „S druge strane danas imate fondove 
potaknute od strane EU, to je nešto što ona dugo 
zagovara. Možemo govoriti o projektima koji su 
jeftiniji i skuplji, koji se mogu kroz neko duže vri-
jeme realizirati. Kad govorimo o nekom obliku 
dijeljenja informacija na razini gradske uprave 
– tu nisu potrebne velike investicije, potrebna je 
samo promjena načina razmišljanja. Građani su 

fokus, oni su ti kojima uprava mora služiti kao 
servis. Možemo govoriti o 20 do 30.000 kuna, a 
i o većim iznosima. Već samo pokretanje projek-
ta može biti dobar stimulans, da građani shvate 
da gradska uprava vodi računa o kvaliteti života 
građana i na taj način potakne da ne odlaze“, ka-
zao je predstavnik izrađivača.

 Grad Dugo Selo ima 4 strateška 
cilja, detektirano 20 inicijalnih 
projekata
Za Dugo Selo, kroz rad s gradskom upravom 
(odjelima, ustanovama i poduzećima u njegovu 
vlasništvu), utanačena su 4 strateška cilja. To su 
agilna i učinkovita gradska uprava, povećanje 
kvalitete života, stvaranja poticajne klime za 
razvoj poduzetništva kao i očuvanja prirodnih, 
kulturnih vrijednosti i zaštite okoliša. Kreirano 
je 9 područja: učinkovita i transparentna gradska 
uprava; pametno upravljanje energijom i zaštitom 
okoliša; gospodarstvo i turizam; obrazovanje, 
kultura i sport; ruralni razvoj; održiva urbana 
mobilnost; razvoj digitalne infrastrukture; 
zdravstvo i društvena osjetljivost. Upravo je 
pozitivan prirodni prirast Dugog Sela, među 
rijetkima u državi, njegova velika prednost te bi 
trebalo ići u smjeru zadržavanja stanovništva, 
mjesta za trajno i kvalitetno življenje u svim 
segmentima. Detektirano je 20 inicijalnih 
projekata koji bi bilo dobro pokrenuti. Neki od 
njih su smart city platforma, povjerenstvo za 
pametni grad, unaprjeđenje biciklističkih staza, 
internet za svakoga, turizam, digitalna tržnica, 
pametno održavanja zelenih površina, razvoj tal-
enata… Prema prikazu projekata s gledišta finan-
ciranja u navedenom petogodišnjem razdoblju 
ukupan iznos za sve projekte je nešto veći od 4 
milijuna kuna. 

Cjelovita Strategija dostupna je na  
službenim stranicama grada
Kako se čulo, nakon javne rasprave slijedi 
usvajanje dokumenta na Gradskom vijeću. 
Među malobrojnim građanima bila je i gradska 
vijećnica Ivana Krišto koja, iako pozdravlja 
izradu, smatra kako je to dugoročna vizija koja 
nije realna s obzirom na sadašnju fazu razvoja 
grada. S time su se složili i ostali predstavnici 
građana. Mišljenja su kako su dovedeni pred 
gotov čin, nisu adekvatno informirani, a žele 
biti i educirani. Postavljeno je pitanje zašto 
Grad ne napravi svoj Master plan. Kako je 
pojasnio zamjenik gradonačelnika Tominac, 
ovo je sublimat mjera i aktivnosti da bi se došlo 
do cilja, neki projekti mogu odmah krenuti 
u realizaciju, za neke će trebati vremena. 
Pojašnjeno je kako je dokument pravnog 
karaktera. Na osnovi njega radit će se projekti i 
podložan je promjenama, ovisno o želji grada i 
njegovom pozicioniranju. 

AMŠ

U sklopu projekata „Radost življenja“ početkom 
prosinca započeli su radovi na infrastrukturnoj 
prilagodbi ulaza za osobe s invaliditetom i 

smanjene pokretljivosti za objekte Dvorane Preporod 
i Pučkog otvorenog učilišta u Dugom Selu. Unatoč 
zimskim uvjetima, radovi se odvijaju prema planu, a za 

cijeli posao zadužen je  Grad Dugo Selo koji je angažirao 
stručne službe u provedbi aktivnosti prilagodbe. 
Infrastrukturna prilagodba zgrade POU-a važna je jer 
će se na taj način osigurati nesmetan prolaz do prostorija 
POU-a.

Poboljšanje kvalitete života i socijalne kohezije te 
jačanje društvenih i kreativnih sposobnosti osoba 
starijih od 54 godine kroz omogućavanje sudjelovanja 
u kulturno-umjetničkim aktivnostima i tradicijskoj 
promociji kulture grada Dugog Sela. Infrastrukturna 
prilagodba omogućuje pristup lokacijama provedbe 
projekta za osobe s invaliditetom i/ili smanjene po-
kretljivosti čime se osigurava dostupnost projektnih 
aktivnosti i povećava kvaliteta života osoba s invalidi-
tetom unutar ciljne skupine.

Projekt „Radost življenja“, kroz pristupačnost 
kulturnih programa, uklanja jedan od temeljnih 
uzroka siromaštva i izoliranosti starijeg stanovniš-
tva te je usklađen s  Europskom platformom protiv 
siromaštva i socijalne isključenosti. Projekt prido-
nosi ostvarenju strat. akt. 1.  unaprjeđenje kvalitete 
života starijih osoba i širenje usluga u zajednici  te 
ostvarenju  Strategije borbe protiv siromaštva i 
socijalne isključenosti u RH (2014.-2020.). Kroz 
participativne aktivnosti, pridonosi prioritetu A3 Osi-
guravanje doprinosa kulture socijalnoj inkluziji Plana 
rada za kulturu (2015.-2018.) Europskog vijeća. Kroz 
doprinos smanjenju siromaštva projekt je usklađen i 
sa Strategijom Europa 2020, a proizlazi iz čl. 25 Pove-
lje o temeljnim pravima EU jer omogućuje dostojno 
i neovisno sudjelovanje starijih osoba u društvenom 
i kulturnom životu. Infrastrukturna prilagodba i 
korištenje kreativnog potencijala starijih i osoba s 
invaliditetom (OSI) usklađuju projekt s  Europskom 
strategijom za OSI: područje 1.  Pristupačnost  i 2. 
Sudjelovanje, s akc. smjernicom 2.  Sudjelovanje u 
kulturnom životu  postavljenom  Akcijskim planom 
Vijeća Europe za promicanje prava i potpunog 
sudjelovanja u društvu OSI te s  Nac. strategi-
jom izjednačavanja mogućnosti za OSI 2017.-
2020.  Projekt podiže svijest i uključuje osobe u 
očuvanje nematerijalne kult. baštine čime je usklađen 
s  UNESCO Konvencijom o zaštiti nematerijalne 
kulturne baštine  te  Preporukom UNESCO-a o 
zaštiti tradicionalne kulture i folklora. Proizlazi 
iz cilja 1.  Podizanje razine kvalitete života  Strategije 
razvoja grada DS, a unaprjeđenje kulturnog života 
starijih doprinosi ostvarenju  Strategije kulturnog 
razvoja ZG županije (2016.-2026.) te strateškog cilja 
IV. Poboljšati zaštitu okoliša i prepoznatljivost prirodne 
i kulturne baštine Strategije razvoja ZG županije i op. 
cilja 2.3. Poticati provođenje programa učenja životnih 
i društvenih vještina, s ciljem smanjenja socijalne 
isključenosti ciljanih korisničkih skupina  Socijalnog 
plana ZG županije (2017.-2022.).

Vrijednost projekta prema odobrenim sredstvima 
iznosi 111.127,50 kuna.
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U sklopu privremenog preseljenja 
svog ureda u Zagrebačku županiju, 
predsjednica Republike Hrvatske 

Kolinda Grabar Kitarović posjetila je danas 
Općinu Brckovljani, odnosno Obiteljsko 
poljoprivredno gospodarstvo Jadanec -Ćutura 

koje je vlasnik jedne od najuspješnijih 
hrvatskih malih sirana –Sirane Kusanovec. 
Članovi dviju obitelji, Zadravec i Ćutura koji, 
već u trećoj generaciji nastavljaju tradiciju 

proizvodnje sireva, upoznali su predsjednicu 
Grabar Kitarović s poslovanjem sirane, ali 
i tehnologijom proizvodnje sira te se i sama 

predsjednica na trenutak okušala u poslu 
odvajanja sirutke od sira. 

U pratniji predsjednice bio je i predsjedničin 
domaćin u Zagrebačkoj županiji, župan Stjepan 
Kožić, a u ime Općine Brckovljani na posjetu 
predsjednici zahvalio je načelnik Općine Željko 
Funtek.  l          N.H.M.

Župan Stjepan Kožić obišao je 30. 
siječnja  Područnu školu u Lupoglavu, 
u društvu pročelnice županijskog 

odjela za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku 
kulturu Mirele Katalenac, načelnika Općine 
Brckovljani Željka Funteka te ravnatelja OŠ 
„Stjepan Radić“ Božjakovina Jure Miškovića.

Županija je tijekom 
proteklih šest godina 
u obnovu ovog objekta 
uložila gotovo 4,5 mili-
juna kuna. Sanirano je 
krovište, rekonstruirane 
stropne ploče, uređeno 
prizemlje škole, izvedena 
nova fasada, opremljene 
su učionice. Škola je lani 
dobila i najmoderniju 
pametnu interaktivnu 
ploču. Prilikom današ-
njeg obilaska, učenici su 
prezentirali izvođenje 
interaktivne nastave s 
ovom trenutno najmodernijom mobilnom in-
teraktivnom pločom koja u potpunosti zamje-
njuje računalo i projektor te svojim naprednim 
hardverskim i softverskim karakteristikama 
unapređuje izvođenje nastave. Pametna interak-
tivna ploča može se seliti iz učionice u učionicu, 
ima wi-fi vezu, kameru za videokonferencije, 
povezana je s tabletima učenika, omogućuje pra-
ćenje aktivnosti pojedinog učenika, međusobnu 
komunikaciju nastavnika i učenika, integraciju 
s e-dnevnikom...

„Veseli što se u nastavi koristi najmodernija 
tehnologija i što je ovakvu ploču, među prvima, 
dobila jedna mala, područna škola. U proraču-
nu za 2019. osigurali smo 2,2 milijuna kuna za 
nabavu pametnih interaktivnih ploča. Po jednu 
će dobiti sve osnovne i područne škole s osmo-
godišnjim obrazovanjem. Ona nastavnicima 
omogućuje visoki stupanj interakcije s učenici-
ma“, rekao je župan podsjetivši na dosadašnja 
ulaganja Županije u energetsku obnovu škola te 
najavio nova. Energetski se planira obnoviti pet 
škola u što će se uložiti 64 milijuna kuna. Pola 

Prezentiran rad s pametnom 
pločom – dinamičnija i 

sadržajnija nastava
potrebnoga iznosa osigurat će Županija, a pola 
su europska sredstva.

U školstvo na svom području dosta ulaže Op-
ćina Brckovljani, a načelnik Funtek izrazio je za-
dovoljstvo što učenici u jednoj područnoj školi 
mogu, zahvaljujući tehnologiji, pratiti nastavu 
kao i oni u Zagrebu.

„Zagrebačka županija prepoznala je ulaganje 
u osnovno školstvo, i to ne samo u centru, već i u 
ruralnim dijelovima. Ovo će sigurno biti dobro 
za budućnost daljnjeg školovanja naših učenika. 
Općina prati županiju, samo smo prošle godine 
iz općinskog proračuna dali 170.000 kuna, što 
nam je ostalo manje od knjiga, a što smo uložili 
u ovu opremu. Nadam se da ćemo sljedeće go-
dine potpuno opremiti školu s pametnim ploča-
ma“, kazao je Funtek.

Zadovoljan je i ravnatelj škole Jure Mišković. 
„U Područnoj školi u Lupoglavu je trenutno 98 
učenika u 6 razrednih odjela od 1. do 4. razreda. 
Svaka učionica ima interaktivnu ploču, a ovo je 
pametna ploča koja otvara velike mogućnosti 
jer svaki nastavnik može za svoju nastavnu jedi-
nicu kreirati sadržaj. Sastavljati onakva pitanja 
kakva su prikladna za taj uzrast učenika ili za taj 
predmet, ovisno o nastavnom planu i programu. 
Imamo dvije informatičke radionice i dovoljan 
broj tableta“, rekao je Mišković dodajući kako su 
sigurno spremni za eksperimentalni program.

Za razliku od dosadašnjih interaktivnih plo-
ča, koje su se sastojale od računa-
la, projektora i platna, u pametnoj 
je ploči sve integrirano u ekranu. 
„Može se dobro implementirati u 
nastavu. Olakšava rad s učenicima, 
daje brzu povratnu informaciju o 
usvojenosti gradiva, a djeci je zani-
mljivije, brže će nešto shvatiti kroz 
kviz i igru“, pojasnila je učiteljica ra-
zredne nastave Josipa Oreč Živković 
koja se njome koristi u svakodnev-
nom radu. l

AMŠ

U SIRANI KUSANOVEC 
PREDSJEDNICU 

UPOZNALI S 
PROIZVODNJOM SIRA

ŽUPAN U ObiLASKU PODRUčNE šKOLE U LUPOGLAvU: PREDSJEDNiCA
 KOLiNDA GRAbAR KiTAROviĆ 

POSJETiLA OPĆiNU bRCKOvLJANi
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Na petnaestoj, ujedno i posljednjoj 
sjednici Općinskoga vijeća Brckovljana 
u 2018. godini razmotreno je ostvarenje 

programa održavanja komunalne infrastrukture 
kao i programa gradnje komunalnih objekata i 
uređaja te građevina za gospodarenje otpadom 
u ovoj godini koja je pri kraju. Uz prihvaćena 
obrazloženja usvojene su II. Izmjene i dopune 
programa održavanja komunalne infrastrukture. 
Tu su ranije planirani ukupni prihodi, a tako i 
izdaci, smanjeni s 2,2 na 1,9 milijuna kuna. Dio 
planiranih akcija u održavanju javnih površina nije 
ostvaren ako nije bilo potrebe. Kod održavanja cesta 
nisu postavljeni prometni znakovi zbog zakašnjelog 
postupka nabave nadležnih institucija. Deratizacija 
je primjerice odgođena dogodine, ali je utrošeno 
više od planiranog za odvoz otpada s groblja i 
zelenih otoka. 

U drugim izmjenama programa gradnje objeka-
ta i uređaja komunalne infrastrukture i građevina 
za gospodarenje komunalnim otpadom za ovu go-
dinu, planirana sredstva smanjena su s 9,5 na 6,7 
milijuna. U prihodima je vidno smanjenje od ko-
munalnog doprinosa. No veća  su odstupanja od 
plana kod planirane izgradnje mrtvačnice u Brc-
kovljanima, katastra groblja, reciklažnog dvorišta, 
razvoja širokopojasne infrastrukture i nekih dru-
gih planirani ulaganja za koja su predviđena sred-
stva iz EU fondova i iz fondova ministarstava koja 
nisu realizirana ove godine. Neki su natječaji kasno 
raspisani, dio novca je odobren, no nije doznačen 
u općinski proračun ove godine, a za dio projekata 
još se očekuje raspis natječaja. 

-Uvjeti za prijave na natječaje su planirana sred-
stva u proračunu za određene projekte od kojih se 
većina ne ostvari u proračunskoj godini – kazao je, 
između ostaloga, općinski načelnik Željko Funtek 
u obrazloženju izmjena spomenutih programa, a 
tako i izmjena proračuna za 2018. godinu. 

Tako su u prvim izmjenama i dopunama prora-
čuna za 2018. godinu utvrđeni planirani ukupni 
prihodi i primici u visini 15,528.146,22 kuna, uz 
raspoloživi višak prihoda iz prethodnih godina 

(638.603,78 kn). Ukupni raspoređeni 
rashodi i izdaci u prihvaćenim prvim 
izmjenama iznose 16, 156.750 kuna 
(s 10.000 neraspoređenih kuna).

Općinsko vijeće dalo je suglasnost 
na I. izmjene i dopune financijskog 
plana Komunalnog gospodarstva 
Brckovljani d.o.o. U tom planu ta-
kođer nisu ostvareni prihodi sred-
stava iz EU fondova, stoga su ukupni 
planirani prihodi i izdaci u visini 
10,179.000 kuna ovim izmjenama 
smanjeni na 7,237.000 kuna.

 
Usvojene komunalne i 
druge odluke

U postupku usklađivanja odluka sa Zakonom o 
komunalnom gospodarstvu, vijećnici su jednogla-
sno donijeli Odluku o komunalnoj naknadi i Odlu-
ku o komunalnom doprinosu, koje će se primjenji-
vati od 1. 1. 2019. godine. 

Sukladno zakonskim izmjenama ova davanja 
dobivaju karakter javnih poreznih davanja, razra-
đena je procedura donošenja rješenja, način pla-
ćanja, rokovi, dok su vrijednosti – tarite ostale iste 
kao i u dosadašnjim odlukama.  

Donijeta je i Odluka o mjerama za sprečava-
nje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za 
uklanjanje odbačenog otpada na području Opći-
ne. Takvim se smatra svaki otpad ostavljen izvan  
„zelenog otoka“,  što treba Općini prijaviti. Takva 
neželjene „lokacije“ bit će evidentirane uz  redovni 
nadzor, a odredbe ove odluke već se primjenjuju, 
ocijenjeno je na sjednici. 

Općinsko vijeće prihvatilo je  analizu stanja i 
godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na po-
dručju Općine Brckovljani za 2019. godinu s pla-
nom financiranja do 2021. godine, prema kojem je 
1,125.000 kuna za tu namjenu uvršteno u proračun 
za sljedeću godinu. Osim analize utvrđeni su plan-
ski dokumenti, stožer, postrojbe, koordinacija i 
ostale sastavnice ovog  važnog sustava. 

Donijeta je i Odluka o preventivnoj i obveznoj 
preventivnoj dezinfekciji, dezinsekciji i deratiza-
ciji kao i posebnim mjerama zaštite pučanstva od 
zaraznih bolesti za narednih pet godina. Program 
mjera za područje Općine donosi općinski načel-
nik temeljem državnog programa, a stručni nadzor 
provodit će Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke 
županije.

Pitanja, prijedlozi i prikaz projekta dječjeg vrtića 
U završnici sjednice načelnik Ž. Funtek pred-

ložio je Vatrogasnoj zajednici Općine osnivanje 
povjerenstva koje će popisati i preuzeti  imovinu  
DVD Stančić – Štakorovec budući je to Društvo ne-
aktivno niz godina. 

Funtek je također preložio sklapanje sporazuma 
o pravima i obvezama sa svim korisnicima  općin-
skih prostora po posebnom interesu. 

Vijećnici su naglasili potrebu hitnog  postavlja-
nja prometne signalizacije ukazujući na česte udese 
na kritičnim mjestima. Najavljujući rješenje tog pi-
tanja u 2019. godini, načelnik Funtek  smatra kako 
bi kamere bile najučinkovitije za veću sigurnost u 
prometu. 

Na kraju ovogodišnjeg zasjedanja vijećnici su 
imali priliku pogledati projekt budućeg dječjeg vr-
tića u Božjakovini, unutar kojeg će biti devet odjela 
za oko 150 djece. l (NK)

Vijećnici jednoglasno izmijenili proračun i 
programske dokumente za 2018. godinu

SJEDNiCA OPĆiNSKOGA viJEĆA bRCKOvLJANi: 

Prema najavama načelnika Općine Brc-
kovljani Željka Funteka, Općini je nedavno 
odobreno 200.000 kuna iz Ministarstva regi-
onalnog razvoja i fondova Europske unije za 
projekt izgradnje Dječjeg vrtića na području 
općine Brckovljani koji će biti smješten pored 
Osnovne škole „Stjepan Radić“ u Božjakovi-
ni. „Temeljem dobivenih sredstava raspisali 
smo natječaj za glavni projekt te smo trenutno 
u postupku izvedbe idejnog rješenja za vrtić“, 
navodi načelnik. Projektant – tvrtka Ikonart 
konstrukcije d.o.o. iz Zagreba dostavio je tri 
varijante rješenja, od kojih su dvije u izved-
bi prizemnice, a treća je planirana s katom, 
koja je na kraju odbačena. „Vrtićki će objekt 
biti prizemnica, s time da je od projektanta 
zatražena dorada jer u manjem dijelu planirano je 

uređenje potkrovlja, a radi omogućavanja usluga 
djeci koja ne idu redovito u vrtić, za potrebe predš-

kole te za djecu s posebnim potrebama“, pojašnjava 
načelnik. Kapacitet vrtića bit će za 150 djece koji će 
biti smješteni u 9 odgojnih skupina što će zadovo-
ljiti trenutno potrebe s obzirom na to da kapacitete 
DV Didi pohađa 100 djece.

Ukupna vrijednost cjelokupne investicije iznosi 
oko milijun eura, od čega se 80 % pokriva iz europ-
skih fondova. „Po starom pravilniku EU fondovi 
trebali su i više pokriti (90 do 95 %), no sada se oče-
kuje od jedinica lokalne samouprave da povećaju 
svoje udjele“, kazao je načelnik Željko Funtek. U 
idućem razdoblju Općina Brckovljani planira isho-
đenje građevinske dozvole, kroz 90 dana, te nakon 
toga kreće apliciranje na natječaj za izgradnju. Pre-
ma procjenama, realizacija projekta planirana je u 
razdoblju od 3 do 5 godina.  l                             I.G.O.

U PLANU KAPiTALNA iNvESTiCiJA NA PODRUčJU OPĆiNE:

Za najmlađe građane - Dječji vrtić Brckovljani
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U Rugvici je 18. siječnja otvoren novouređeni 
Trg dr. Franje Tuđmana. Obnova vrijedna 
više od 1,8 milijuna kuna, financirana 

je proračunskim sredstvima Općine Rugvica te 
Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU pri 

čemu su putem natječaja Ministarstva osigurana 
bespovratna sredstva u iznosu od 850.000 kuna. 
Spomen bistu prvog predsjednika Republike 
Hrvatske, autora akademskog kipara Ante Jurkića, 
svečano su otkrili predsjednik Hrvatskoga sabora 
Gordan Jandroković, izaslanica predsjednika 
vlade i ministrica regionalnog razvoja i fondova 
EU-a Gabrijela Žalac te načelnik Općine i saborski 
zastupnik Mato Čičak.

Svečanom otvorenju nazočili su, uz sina pr-
vog hrvatskog predsjednika saborskog zastu-
pnika Miroslava Tuđmana, saborski zastupnici 

Dražen Barišić, Davor Ivo Stier i Božo 
Ljubić, župan Zagrebačke županije Stjepan 
Kožić, gradonačelnici i načelnici, predsjednica 
Općinskog vijeća Rugvice Ana Munić, zamje-
nik načelnika Nenad Jakšić, općinski vijećnici 
i mještani Općine.

 „Veliko mi je zadovoljstvo biti ovdje i sudje-
lovati u ovom važnom događaju za općinu Ru-
gvica. Prvi predsjednik je svojim djelovanjem, 
životom i vizijom i svime onime što je učinio za 
Hrvatsku apsolutno zaslužuje spomeni i drago 

Svečano otvoren novouređeni 
Trg dr. Franje Tuđmana u Rugvici

mi je što se Rugvica pridružuje brojnim gra-
dovima i općinama koji su na taj način iskazali 
poštovanje i respekt prema životu i djelu“, kazao 
je predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jan-
droković.

Izaslanica premi-
jera Andreja Plen-
kovića ministrica 
Gabrijela Žalac 
naglasila je kako 
joj je drago što je 
ovdje zbog proje-
kata. Osim trga, 
Ministarstvo je s 
500.000 kuna su-
financiralo vrtić u 
Jalševcu Nartskom 

otvorenim u rujnu 
prošle godine. „Ge-
oprometni položaj 
Rugvicu čini jednom 
od najrazvijenijih op-

ćina u državi. U sklopu 
programa posvećenog re-

gionalnom razvoju, odobrili 
smo 160.000 kuna za izgradnju pro-

jektne dokumentacije za izgradnju nogostupa u 
Ježevu”, kazala je Žalac obavijestivši i kako je 
upravo danas, zajedno s ministrom gospodar-
stva Darkom Horvatom, u natječaju koji se od-
nosi na poduzetničke zone, potpisala odluku da 
općina Rugvica dobije poslovnu zonu u vrijed-
nosti 15,6 milijuna kuna od čega je 9 milijuna 
kuna bespovratnih sredstava.

Župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić re-

kao je kako je ime prvog hrvatskog predsjednika 
utkano u temelje RH. „Energija, vizija, odluč-
nost, ali prije svega ljubav prema domovini su 
ono što je krasilo prvog hrvatskog predsjednika 
i po tome ga se i danas prisjećamo“, rekao je.

Novouređeni trg 
samo je korak prema 
daljnjem kompletnom 
uređenju općinskog 
središta, istaknuo je 
rugvički načelnik 
Mato Čičak podsjetiv-
ši i na nedavnu obno-
vu općinske zgrade.

„Općinska zgrada, 
napravljena prije 60-
tak godina temeljito 

je obnovljena, uložili smo 4,5 milijuna kuna. 
Od toga je Zagrebačka županija dala 600.000 
kuna, a Ministarstvo reg.razvoja 850.000 kuna. 
Uredili smo ovaj trg, zgrada vizurom podsjeća 
na posavsku hižu. Ime trgu dali smo po prvom 
hrvatskom predsjedniku zato što je on stvoritelj 
moderne hrvatske države i najzaslužniji za ovo 
što danas imamo, našu lijepu Hrvatsku, izjavio 
je načelnik Čičak najavivši daljnje uređenje.

„U općini je više od 8.000 stanovnika, skup 
je naselja. Nemamo svog centra, a ovo je prvi 
korak do uređenja trga. On se već ove godine 
proširuje, radimo sportske komplekse, multi-
medijalnu zgradu koja će niknuti pored općin-
ske. Dosta sredstava povlačimo iz EU i jako smo 
sretni što ćemo dobiti centar, a možda kroz neko 
vrijeme, s obzirom na to kako se razvijamo i pri-
vlačimo investicije, nadamo se da ćemo postati i 
grad“, kazao je Čičak.

Izvedbom spomenika zadovoljan je Miroslav 
Tuđman. „To je poruka hrvatskoj javnosti, sa-
dašnjoj i budućim generacijama jer prvi hrvat-
ski predsjednik je simbol samostalnosti i neovi-
snosti hrvatske države“, rekao je.

Trg su blagoslovili župnici Dragutin Smrkulj 
i Stjepan Levanić. Otvorenje je popratio prigod-
ni glazbeni program u kojem su nastupili Josipa 
Gvozdanić Jana i Anja Jurišić te najmlađi čla-
novi KUD-a „Tančec“. l                                 AMŠ
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Vi j e ć n i c i 
Općinskog 
v i j e ć a 

Općine Rugvica 
odradili su i 
posljednju prošlo-
godišnju sjednicu 
vijeća. Osim što 
su donijeli sedme 
izmjene i dopune 
proračuna za 2018. 
godinu, donijeli su 
i proračun za 2019. 
godinu koji je pla-
niran u rekordnom iznosu od 113,3 milijuna 
kuna. Najžešći oponent za oba dokumenta bio 
je vijećnik BM 365- Stranke rada i solidarnosti 
Robert Kostić, dok su vijećnici HSS-a bili suz-
držani. 

Proračun za 2018. godinu na kraju je realizi-
ran u iznosu nešto većem od 35,3 milijuna kuna, 
dok je on u isto vrijeme godinu ranije bio plani-
ran u iznosu od gotovo 88 milijuna kuna. 

-Znali smo da ne možemo toliko ostvariti, no 
potrebno je planirati više, kako bi na kraju godi-
ne imali proračun koji je u svojoj realizaciji veći 
nego oni prethodni. Brojni projekti koje smo 
planirali lani, u realizaciju idu ove godine, no 
možemo biti ponosni na ono što smo napravili 
od vrtića u Jalševcu Nartskom, obnove društve-
nih domova i naše općinske zgrade, Trga dr. Fra-
nje Tuđmana, osnovali smo RUKOM, osigurali 
brojne subvencije i ulagali u daljnju komunalnu 
infrastrukturu- rekao je načelnik Mato Čičak, 
istaknuvši kako je proračun za 2019. godinu re-
alan i kvalitetan. 

U proračun uvršteni brojni zahtjevi 
s tribina 

Predloženi proračun iznosi 113,3 milijuna 
kuna, a u njegovu kreiranju ove su godine su-
djelovali i svi mještani općine, a u proračun su 
uvršteni i zahtjevi s tribina koje je općina orga-
nizirala upravo u tu svrhu. 

-Sljedeća godina bit će još efektivnija, vjeru-
jem da će nam realizacija proračuna biti veća od 
60 milijuna kuna. Već sada imamo osigurana 

sredstva od 25,6 milijuna kuna za novi vrtić i 
poduzetničku zonu- istaknuo je načelnik Čičak. 

Za treće dijete 5 000 kuna 
I dok su izmjene i dopune ovogodišnjeg pro-

računa, te proračun za sljedeću godinu usvojeni 
većinom glasova, ostale točke usvojene su jedno-

glasno. Vijećnici su tako donijeli odluko o visini 
božićnice za umirovljenike u iznosu od 250 i 150 
kuna, a usvojena je i odluka o novčanoj pomoći 
za studente u iznosu od 1400 kuna. također, na-
stavljena je i briga za natalitetnu politiku, pa će 
se tako iz općinskog proračuna za prvo i drugo 
dijete isplaćivati po 3 tisuće kuna, dok će za treće 
i svako sljedeće roditeljima isplaćivati po 5 tisuća 
kuna. 

Vijećnici su također donijeli i odluku kojom 
će sufinancirati nabavku gusaka iznosom od 40 
kuna, dok će se nabavka teladi sufinancirati u 
iznosu od 1500 kuna. l  IĐ

Proračun Općine Rugvica „težak“ 
više od 113 milijuna kuna 

 Briga za sve mještane i njihove potrebe misao 
je vodilja općinskog vodstva Općine Rugvica. Po-
sljednjih godina napravljen je veliki iskorak u ula-
ganju u komunalnu infrastrukturu, pri čemu nisu 
zaobiđeni niti društveni domovi kojima se koriste 
brojne udruge. U tom smjeru ide se i dalje, jer na 
općinsku je adresu stigla sjajna vijest o dobivanju 
sredstava za energetsku obnovu domova. 

Naime, Fond za zaštitu okoliša i energetsku ob-
novu odobrio je bespovratna sredstva za energet-
sku obnovu društvenih domova u Črncu Dugose-
lskom, Obedišću Ježevskom i Preseki Oborovskoj. 
Za sva tri doma odobren je iznos veći od 660 tisuća 
kuna. 

Jedan od većih problema na području Općine 
Rugvica javni je prijevoz. Upravo zbog toga, po-
jedinci su za vrijeme kampanje za lokalne izbore 
2017. godine na sav glas obećavali rješavanje toga 
problema uvođenjem ZET-a. Kako bi se spomenuti 
problem riješio u što kraćem roku, i sam načelnik 
Mato Čičak oformio je odbor za dovođenje ZET-a 
na čijem je čelu Robert Kostić, koji je izabran za 
predsjednika spomenutog odbora. No, nažalost, 
Kostić od osnivanja odbora u kojem su uz njega 
Željko Vojković, Danijel Šošić, Šimo Bilić i Stipo 
Rašić nije sazvao niti jednu sjednicu. 

- Povjerenstvo je do 15. prosinca, a najkasnije 
do izglasavanja proračuna za 2019. godinu trebalo 
u pisanoj formi usuglasiti s predstavnicima Grada 
Zagreba i ZET povezivanje Općine Rugvica i Gra-
da Zagreba na pravno prihvatljiv način - kazao je 
načelnik Mato Čičak napomenuvši kako je povje-
renstvo za pregovore imalo i budžet od 2 milijuna 
kuna, što je predviđeno i općinskim proračunom. 

- Iz Općine Rugvice do šireg centra Zagreba mo-
raju prometovati najmanje dvije autobusne linije 
čije se polazišne točke nalaze u Ježevu i Oborovu te 
autobusi trebaju stati na svim autobusnim stajali-
štima kao i do sada, no moguća su i blaga odstupa-
nja. Na području Grada Zagreba, autobusi moraju 
stati na minimalno tri autobusna stajališta. Prva 
vožnja iz Grada Zagreba i Rugvice mora biti prije 
šest, a posljednja ne prije 23 sata - napomenuo je 
Čičak. 

Iako je prozvani Kostić za vrijeme izbora bio 
veliki zagovornik dovođenja ZET-a za 400-tinjak 
tisuća kuna, na načelnikovu se odluku o povjeren-
stvu oglušio.

- Tu odluku o osnivanju povjerenstva za dovođe-
nje ZET-a ja ne prihvaćam jer ja ne znam kad sam 
rekao da želim biti predsjednik povjerenstva. Na 
ovakav način ja to ne prihvaćam i ovo povjerenstvo 
smatram nevažećim – obrazložio je Kostić.

- Dao sam vam priliku da pokažete da ste zlat-
na ribica i da ćete ljudima ostvariti želju dovođenja 
ZET-a na područje Općine Rugvice. To nisam tra-
žio zbog sebe i Općine kao pravnog subjekta, već 
zbog svih mještana kojima ste slali letke da ćete biti 
zlatna ribica i da ćete dovesti ZET- napomenuo je 
Čičak odgovorivši na prozivku vijećnika Kostića sa 
sjednice Općinskog vijeća. l                                  IĐ

- Prijavili smo se u nadi da ćemo dobiti određena 
sredstva, a nama su eto prošle sve tri prijave. Velika 
je to stvar jer će naši domovi nakon ovih zahvata 
dobiti novi izgled. Osim toga, tradicija vatrogastva 
na našem je području duboko ukorijenjena te naši 
vatrogasci zavrjeđuju da imaju uređene prostore - 
istaknuo je načelnik Mato Čičak. 

Isto tako, Općina je putem natječaja Zagrebačke 
županije osigurala bespovratna sredstva za obnovu 
doma u Oborovu u iznosu od 300 tisuća kuna, dok 
je ranije ove godine Županija u svome proračunu za 
obnovu društvenog doma u Ježevu osigurala više 
od 200 tisuća kuna. 

- Sretan sam i zadovoljan ovakvim vijestima jer 

tijekom 2019. godine riješit ćemo i urediti veliku 
većinu naših domova - sa zadovoljstvom će načel-
nik Mato Čičak.              IĐ

Kreće energetska obnova domova na području Rugvice

PRiJEPORi U OPĆiNSKOM viJEĆU 
OKO JAvNOG PRiJEvOZA

ZET kao predizborni trik za 
ulazak u Općinsko vijeće? 
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Dugogodišnji problem obnove vatrogasnog doma 
u Ježevu i izgradnja sanitarnih čvorova uz dom, 
konačno su riješeni – rekao je predsjednik DVD-
a Ježevo Sreten Hrdan na 94. godišnjoj skupštini 
ovog društva održanoj 26. siječnja. Hrdan se je pri 
tom zahvalio Općini Rugvica koja je presjekla ovaj 
gordijski čvor i energetsku obnovu doma uvrstila u 
projekte koji se sufinanciraju iz sredstava Europske 
unije, dok će sanitarni čvorovi biti izgrađeni iz sred-
stava Općine.

Energetska obnova vatrogasnog doma u Ježevu je 
ukupne vrijednosti 520.000 kuna, s tim da će sufi-
nanciranje iz Europskih strukturnih i investicijskih 
fondova biti 220.000 kuna, a ostatak će iz svog pro-
računa podmiriti Općina Rugvica. Izvedba projekta 
je formalno već započela, a projekt bi trebao biti za-
vršen do sredine listopada ove godine.

Zamjenik načelnika Općine Rugvica Nenad 
Jakšić istaknuo je kako Općina Rugvica podupire 
sve vrijedne projekte koji se pojavljuju na području 
općine pa je tako i s vatrogasnim domom u Ježevu. 
Jakšić je također obećao da će Općina iz proračuna 
riješiti i izgradnju, odnosno financirati kontejnersko 
rješenje sanitarnih čvorova uz vatrogasni dom u Je-
ževu odmah po završetku projekta energetske obno-
ve doma. Dodao je također kako je potpora Općine 
vatrogastvu u stalnom porastu te kako je u odnosu 
na lanjskih 550.000 kuna, u općinskom proračunu 
ove godine osigurano preko 900.000 kuna te kako 
će se za taj novac nabaviti novo vatrogasno vozilo, 
prema željama i potrebama samih vatrogasaca, što 
će dodatno unaprijediti sigurnost općine od požara i 
elementarnih nepogoda.

Na godišnjoj skupštini je posebno istaknuta i či-
njenica da DVD Ježevo ima budućnost jer već godi-
nama ekipe njihove djece i vatrogasne mladeži posti-
žu vrhunske rezultate na vatrogasnim natjecanjima.

 N.H.M.

Brojne intervencije i više od osam tisuća 
utrošenih radnih sati te više različitih 
natjecanja za odjeljenja, kao i brojna 

sudjelovanja u raznim manifestacijama 
i aktivnostima, uz veći financijski prihod, 
obilježja su rada Dobrovoljnog vatrogasnog 
društva Rugvica u 2018. godini, a što se sve 
moglo čuti na redovnoj izvještajnoj sjednici 
Skupštine DVD-a Rugvica održanoj 2. veljače 
u Društvenom domu u Rugvici.

O aktivnostima društva u raznim manifesta-
cijama održanim u suradnji s Općinom Rugvi-
ca, kao i o radu Upravnog odbora DVD-a Rugvi-
ca tijekom protekle godine, članove Skupštine te 
brojne goste i uzvani-
ke izvijestio je tajnik 
društva Mario Popo-
vić koji je, za svoje ak-
tivno sudjelovanje u 
organizaciji kulturnih 
i društvenih događaja 
na području općine, 
prošle godine primio 
priznanje Općine Ru-
gvica.

Izvješće o obavlja-
nju vatrogasne djelat-
nosti u operativnom 
dijelu Skupštini je 
predstavio zapovjed-
nik DVD-a Rugvica 
Siniša Vrabec, iz kojeg se saznalo da je društvo 
održalo više radnih akcija s odrađenim zadaci-
ma, kao i nabavilo više razne opreme koja je ne-
dostajala i dotrajala, te je odradilo sedamnaest 
intervencija koje su obuhvatile razne tehničke 
intervencije (ispumpavanja, izvlačenje utoplje-
nika, ispiranje prometnica i uklanjanje zapreka) 
i sedam požarnih intervencija. U preventivnom 
dijelu, uz to što je petnaest članova obavilo liječ-
ničke preglede, operativni članovi su pregledali 
hidrantsku mrežu na svom području i sa zaključ-
cima je društvo upoznalo VZ Općine Rugvica, a 
članovi su sudjelovali i u aktivnostima promo-
cije i prezentacije vatrogastva. DVD Rugvica 
bogatija je za troje ispitanih vatrogasaca, a troje 
je članova sudjelovalo u edukacijama Hrvatske 
vatrogasne zajednice, pri čemu treba naglasiti da 
ovo društvo nakon nekoliko godina pauze ima 

Aktivna 2018. godina za DVD Rugvicu
troje novih vatrogasnih sudaca: Davor Kavur i 
Mario Popović te Martina Mihordin. Zapovjed-
nik DVD-a S. Vrabec položio je ispit za voditelja 
intervencija, a član Josip Barberić sudjelovao je u 
izvanrednoj dislokaciji u priobalju tijekom po-
žarne sezone, i to u sastavu DVD-a Dugo Selo. 
Operativni članovi DVD-a Rugvica u nekoliko 
su navrata tijekom godine, pa i tijekom novogo-
dišnje noći, sudjelovali u organizaciji dežurstva 
u novoizgrađenom i otvorenom poslovno-trgo-
vačkom centru Designer Outlet Croatia odno-
sno pružili su uslugu osiguranja i protupožarne 
preventive. U sportskom dijelu aktivnosti, ekipa 
djece je sudjelovala na šest natjecanja, a muška 
A ekipa na deset kup natjecanja i osvojila sedam 

pehara, dok je odjeljenje muške mladeži sudje-
lovalo na natjecanjima za mladež te marljivo 
treniralo spajanje malog usisa pa je sa po dva 
odjeljenja nastupilo na dva kup natjecanju, a na 
jednom od njih, onom u Starom Čiču, zauzelo 
treće i peto mjesto.

Predstavnik VZ Općine Rugvica Ivica Sever 
čestitao je društvu na svim ostvarenim rezul-
tatima i istaknuo daljnju potporu Vatrogasne 
zajednice Općine Rugvica u aktivnostima ovog 
stožernog društva. U ime Općine Rugvica Skup-
štini se obratio načelnik Općine Mato Čičak če-
stitavši na rezultatima s natjecanja i odrađenim 
operativnim aktivnostima i intervencijama, kao 
i na potpori DVD-a Rugvica u aktivnostima Op-
ćine, te predstavio plan investicija na području 
općine u koji su uključeni i rugvički vatrogasci.

DVD JEŽEVO 
KONAČNO RJEŠAVA 
PROBLEM OBNOVE 

VATROGASNOG DOMA

Mi kao stari vatrogasci moramo ustrajati na na-
šem druženju i voditi brigu o sebi pa makar to bilo 
od sjednice do sjednice, jer meni je lijepo vidjeti nas 
stare vatrogasce, naglasio je predsjednik Kluba vete-
rana Vatrogasne zajednice Općine Rugvica Nikola 
Grgurević na trećoj po redu godišnjoj sjednici Klu-
ba održanoj početkom prosinca u prostoru DVD-a 
Oborovo.

Klub veterana VZO-a Rugvica zabilježio je ove 
(2018. op.a.)  godine veći broj upisanih članova kao 
i aktivnosti od kojih je, uz sudjelovanje u aktivnosti-
ma Kluba veterana Vatrogasne zajednice Zagrebačke 
županije, najznačajnija bila organizacija i odlazak na 
dvodnevni izlet i posjet vatrogasnom kampu u Fažani 

početkom rujna ove godine. Već se dugo nismo tako 
napjevali, zaključio je jedan od veterana, a brojne 
fotografije koje su podijeljene članovima svjedoče o 
dva dana veselja i zajedničkog druženja. Predsjednik 
Grgurević zahvalio se predsjedniku Vatrogasne za-
jednice Općine Rugvica Draženu Vlahoviću i načel-
niku Općine Rugvica Mati Čičku, kao i Vatrogasnoj 
zajednici Zagrebačke županije na potpori u organi-
zaciji ovog dvodnevnog putovanja. Na sjednici Kluba 
veterana iznijet je plan rada za 2019. godinu s više ak-
tivnosti i zamisli za zajednička druženja, a za njiho-
vu realizaciju, kako je naglasio predsjednik DVD-a 
Oborovo Matija Švedi, potrebno je puno zdravlja što 
im je on, kao i svi prisutni uzvanici, zaželio.      IĐ

Više članova i aktivnosti vatrogasnih veterana
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Dugoselski vinogradari i vinari okupili su se 
19. siječnja u gradskom vinogradu na Martin bre-
gu kako bi obilježili blagdan sv. Vinceka i početak 
rada u vinogradima. 

Tradicionalni obred rezidbe vinove loze pred-
vodio je Kristijan Vinojčić uz glazbenu podršku 
KUD-a „Preporod“ te svesrdnu pomoć Željka 
Šantića i Marija Mlinareka. Prigodnim riječima 
o svecu Vinku i stihovima o blagotvornoj kapljici 
zazvana je dobra vinorodna godina. Kako nalaže 
procedura, trsje je prigodno ukrašeno kobasica-
ma i obilato zaliveno vinom, a tri šibe odrezao je 
predsjednik  dugoselske Vinogradarsko-vinarske 
udruge Boris Mahač. Povjerene su gradonačelni-
ku Nenadu Panianu. U skladu s vjerovanjem, iz 
njihova pupanja predviđa se kakav će biti urod 
grožđa.

Sudeći po dobroj atmosferi i čestim nazdravlja-
njima, dobra bi trebala biti i ovogodišnja godina. 
Obilježavanje Vincekova nisu propustili ni brojni 
građani koje je ugrijalo fino martinsko vino, a 
mogli su sami ispeći kobasice na vatri ili proba-
ti kuhane. Rado su se pridružili pjesmi  „Prepo-
rodaša“ te zbora Gradske udruge umirovljenika 
Dugo Selo.  Bila je to 23. organizirana  svetkovna  

Obilježeno Vincekovo na Martin bregu

Kao što je i običaj kod pravih vinogradara, čla-
novi Udruge vinara i vinogradara Općine Brckov-
ljani proslavili su blagdan sv. Vinka i obavili prvu 
rezidbu vinove loze na sam blagdan ovog sveca koji 
se slavi 22. siječnja. Poslužilo ih je pri tom i vrijeme 
pa je uz vatru, na kojoj su se pekli špek i kobasice 
te kuhalo vino, i uz svirku i pjesmu svih okuplje-
nih, predvođenu domaćim „Breza bendom“, lagani 
sniježak stvorio idiličnu sliku u vinogradu gazde 
Mirka Meliša na Štakorovečkom bregu.

Prva tri lucna orezao je, kao simbol početka 
ovogodišnjih radova u vinogradu, kako to i tradi-
cija nalaže sam gazda Mirko, a ceremonijal rezid-
be predvodio je predsjednik Udruge vinogradara 
Željko Panian. Obojica su okupljene vinogradare 
podsjetili na njihove obveze i radove koje je tijekom 
godine potrebno obaviti u vinogradu i podrumu, 
a ovi su deklarativno prihvatili obveze. Sve ostalo, 
komentiralo se dalje uz čašicu dobroga vina, ovisi 
o dragome Bogu i o tome kakvu će dati godinu. A 
tako loša ne može biti, da se i sljedeće godine pono-
vo ne proslavi prvi kalendarski vinski svetac – sv. 
Vincek.l N.H.M.

Svoj prvi singl   „Potreban 
si mi“ predstavila je nedavno 
Kristina Kelebuh. Mlada Dugo-
selka nije nepoznata hrvatskoj 
javnosti – glasom u RTL-ovom 
glazbeno-natjecateljskom showu 
„Zvijezde“, i to u osmom mjese-
cu trudnoće, oduševila je i publi-
ku i žiri. Nastupajući u visokoj 
trudnoći, ili kako sama kaže „u 
duetu“, pobudila je interes medi-
ja i osvojila brojne simpatije.

„Prijavila sam se slučajno, 
otišla sam na audiciju s prijatelji-
com i prošla. Prošla sam dalje, ali 
morala sam odustati zbog poroda. Na sceni sam se 
osjećala odlično, bila sam ispunjena posebnom mir-
noćom i hrabrošću. Osim toga, mi žene možemo 
sve“, prisjeća se dvadeset devetogodišnjakinja svojih 
itekako zapaženih nastupa, danas sretna mama ma-
log Davida rođenog prije pet mjeseci. Sudjelovanje u 
natjecanju, pred velikim televizijskim auditorijem, 
dalo joj je samopouzdanje i dodatni vjetar u leđa. 
Show je samo jedan dio glazbenog puta ove mag.
ing.hortikulture. Godinama svira flautu u Lime-
noj glazbi KUD-a „Preporod“, završila je Osnovnu 
Glazbenu školu u Sesvetama. Najveća podrška glaz-
benici je suprug Darko koji svira harmoniku i kla-
vijature u grupi R.M.X. čija je članica bila. Pjevala 
je u zboru crkve sv. Martina „Snaga mira“ petnaest 
godina, a jedno vrijeme je vodila novonastali župni 
zbor. Neke njene autorske skladbe, poput „Do pra-
vog života“, „Hvala ti“, Tvoja kap kiše“, našle su mje-
sto na njihovu albumu „Nađi vremena“.

Upravo je u razdoblju slatkog 
iščekivanja Davidovog dolaska 
na svijet nastala nova sklad-
ba „Potreban si mi“. Pjesma je 
duhovno-ljubavnog karaktera. 
„Trudnoća me potpuno ispuni-
la. Saznanje da nosim novi život 
bila je inspiracija, note i riječi su 
same tekle. Zato je odabrana kao 
prva pjesma za početak mog sa-
mostalnog rada. Ljubavno-du-
hovnog je karaktera, što znači da 
se jedno od drugog ne isključuje 
jer ne možemo imati ljubav bez 
duhovnosti i duhovnost bez lju-

bavi. Duhovno za mene znači voljeti druge i vidjeti 
u drugom čovjeku ono iskonsko - vidjeti Boga. Vi-
djeti da smo svi satkani od iste niti Njegove ljubavi 
koja nas isprepliće“, opisuje stvaranje nove pjesme.

Mišljenja je kako ljudi nisu dovoljno upoznati s 
duhovnom glazbom. Voli zabavnu, narodnu glaz-
bu, svedah, ali i starogradski štih. Uzori su joj Nina 
Badrić (koju bi da je išla dalje izabrala za mentori-
cu), sluša Olivera, Amiru Medunjanin, Miju Di-
mšić, Marka Kutlića… Drag joj je i rock, izdvaja 
„Opću opasnost“ i „Parni valjak“.

„Pokušavam unijeti svoj stil i svoje iskustvo. Že-
lim da pjesma dirne ljude, da shvate i počnu postav-
ljati pitanja“, kaže mlada majka dodajući kako David 
već pokazuje ljubav prema glazbi. Singl „Potreban 
si mi“ promovira se na radio postajama, u planu je 
snimanje spota. U pripremi je još nekoliko skladbi, 
inspiracije ne nedostaje. Puno uspjeha talentiranoj 
Kristini želimo i mi.l                       Ana-Marija šprihal

rezidbe vinove loze   na Martin bregu. Uvertira 
obilježavanja bila je 18. siječnja u Maloj galeriji 
gdje se kušalo mlado vino dugoselskih vinara. 
Druženje je popratio glazbeni program „Koleda-
rica“ KUD-a „Preporod“. 

Manifestacija je organizirana uz potporu Gra-
da Dugog Sela i Turističke zajednice grada Dugog 
Sela, u suorganizaciji Vinogradarsko – vinarske 
udruge „Terra sancti Martini“ Dugo Selo, DVD-a 
Dugo Selo i Pučkog otvorenog učilišta Dugo Selo. 
l                                                       AMš, Foto NK/AMš

KRiSTiNA KELEbUH ObJAviLA PRvi SiNGL: 

Pjesmom „Potreban si mi“ progovara o 
duhovnosti i ljubavi

VINCEKOVO 
PROSLAVLJENO NA 
ŠTAKOROVEČKOM 

BREGU
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U prostoru Pučkog otvorenog učilišta Dugo 
Selo 21. prosinca otvorena je izložba likovnih 
ostvarenja 35 autora  dugoselske Likovne udru-
ge. To je godišnje okupljanje gotovo cijele likov-
ne scene šireg dugoselskoga područja koje se do-
gađa već punih 16 godina. 

Posebnost ovog događaja jest zajednički na-
stup akademskih umjetnika i zaljubljenika u li-
kovnost koji svoje talente usavršavaju u Udruzi 
kao i raznolikost motiva oslikanih osobnošću 
likovnog izričaja svakog umjetnika. 

Raznolike su i tehnike, uz prevladavajuća ulja 
na platnu autori su koristili akrilne boje, pastele, 
akvarele te  drvo za skulpture, a većinu krase za-
nimljiva koloristička rješenja – kazala je, između 
ostaloga, Ana Marija Šprihal na otvorenju izlož-
be kao što je i opisala u predgovoru izložbenoga 
kataloga. 

Autore i posjetitelje pozdravio je slikar i poča-
sni predsjednik Udruge Ivo Ostojić. Dugoselski 
gradonačelnik Nenad Panian, koji je posjetio 
izložbu sa zamjenicom Jasminkom Kokot Bam-
bić, bio je ugodno iznenađen postavom djela te 
je čestitao autorima na ostvarenjima. Također 
je očitovao svoju potporu likovnom stvaralaš-
tvu u dugoselskoj sredini, kako već afirmiranoj 
Udruzi, tako i  polaznicima likovnih radionica  u 
okviru projekta „Radost življenja“  - 54plus. 

 Ova je izložba bila postavljena do 28. prosin-
ca, a mogla se razgledati u radno vrijeme Pučkog 
otvorenog učilišta Dugo Selo.                            (NK)

Godišnja izložba Likovne udruge 
Dugo Selo:  

RAZNOLIKOST 
MOTIVA U 

ZAJEDNIČKOJ 
POSTAVI 

U Dugom Selu izabrana je 26. siječnja nova 
Miss Zagrebačke županije - Sara Siladji iz Vr-
bovca.  Prva pratilja je Barbara Jakovljević iz 
Brdovca, a druga Marta Krajačić iz Vrbovca. 
Za Miss medija proglašena je Antonija Radoše-
vić, također iz Vrbovca. Krunu je Sari predala 
prošlogodišnja pobjednica, ujedno i prva prati-
lja Miss Hrvatske 2018., Dugoselka Ana Marija 
Stančerić dok je lentu uručio gradonačelnik Du-
gog Sela Nenad Panian.

Uspjeh u daljnjem natjecanju novoj je pred-
stavnici zaželjela i zamjenica župana Zagrebačke 
županije Nadica Žužak koja je bila članica žirija.

Ovogodišnja Miss Zagrebačke županije uče-
nica je završnog razreda srednje škole u Dugom 
Selu. Hobi joj je modeling, visoka je 180 cm. 
"Fantastično se osjećam, na neki način nisam 
ovo očekivala, ali sve je odlično završilo. Vidjet 
ćemo kako će biti na izboru za Miss Hrvatske", 
izjavila je lijepa Vrbovčanka Sara.

Suorganizator ovog prestižnog izbora ljepo-
te bio je, uspješno po drugi puta, Grad Dugo 

Selo. "Dugo Selo pokazalo se kao dobar domaćin 
ovakvim natjecanjima. Večeras sam vrlo pono-
san što je naša susjeda iz Vrbovca osvojila krunu 
i što će ponosno predstavljati našu županiju na 
izboru Miss Hrvatske za Miss svijeta. Uvjeren 
sam da ćemo ove godine imati, ne prvu prati-
lju već Miss Hrvatske", kazao je gradonačelnik 
Panian.

Izbor u Dugom Selu prvi je po redu, slijede 
druge županije, sam izbor Miss Hrvatske oče-
kuje se u kolovozu. "Sezona je tek krenula. Tek 
ćemo vidjeti koje će djevojke odabrati u drugim 
županijama. Sara Siladji prva je koja je započela 
taj ciklus, i zaista je lijepa", rekla je Maja Vrača-
rić, direktorica Direkcije Miss Hrvatske za Miss 
svijeta.

Izbor održan u Kleti obitelji Bunčić, podržali 
su brojni sponzori. U bogatom glazbeno-scen-
skom dijelu programa nastupili su Matija Cvek, 
Magdalena Perković, Diego Siqueira i Duo Ti-
me-Boris Time i Žana.l                                   amš

Foto galerija na Fb-u Dugoselske kronike

Vrbovčanka Sara Siladji nova 
Miss Zagrebačke županije
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Predstava „Samo preko njega mrtvog“, 
održana 20. siječnja u organizaciji 
POU-a Dugo Selo, napunila je Dvoranu 

KUD-a „Preporod“. Tražila se karta više. 
Odlične glumačke izvedbe Jana Kerekeša i 
Renea Bitorajca, izmamile su salve smijeha i to 
doslovno do suza. 

Predstavljena žanrovski kao humoristični 
triler s natruhama crnog humora i elementima 
satire, predstava progovara o društvenoj zbilji, 
procesima i prilikama koje se mogu, a i ne mo-
raju, dogoditi svakome. Dvojica susjeda, koji se 
ne poznaju otprije, u garaži punoj dragocjeno-
sti nalaze mrtvog čovjeka. Skupi satovi, oružje, 
droga, markirana odjeća, novac i ino u Ratku i 
Iliji pobuđuju prvo znatiželju pa onda pohlepu 
te odluče ne prijaviti nesretan slučaj zakonskim 
autoritetima. 

Okrenuvši se kriminalnoj strani, svaki od njih 
na svoj način iskorištava blagodat pronalaska i 
„napreduje“ u osobnom životu. Zanimljive i ne-

Predstava „Samo preko njega mrtvog“ 
oduševila dugoselsku publiku

predvidive situacije (političke, obiteljske, podu-
zetničke) u kojima se (s)nalaze, dokazuju kako 

se onaj tko može i ima sreće lako može izvući, 
preokrećući po potrebi definicije stupnjeva mo-
ralnog razvoja. Tekst i režiju ovog hit kazališnog 
komada kazališta „Luda kuća“ potpisuje Rene 
Bitorajac. l                                                            amš

Životni i umjetničko-
spisateljski par Ivanka i Milko 

Kiš gostovali u Dugom Selu
U organizaciji Kluba pisaca Gradske knjižnice 

Dugo Selo te u suradnji s vlasnicom Starih krovova 
Ljiljanom Šešet protekle subote, 26. siječnja, u Du-
gom Selu su gostovali Ivanka Blažević Kiš i Milko 
Kiš – umjetničko-spisateljski, ali i životni partneri 
poznati širokom pjesničkom krugu društva.

Milko Kiš poznatiji kao Deda iz Hladnog piva 
(njihov dugogodišnji klavijaturist od 1999. godine) 
karijeru gradi i kao pedagog, pjesnik, kantautor i 
slikar, a zajedno sa svojom suprugom Ivankom, 
pjesnikinjom, književnicom, ilustratoricom, dizaj-
nericom nakita i knjižničarkom, čini kreativni, ali i 
dinamični duo, u što smo se mogli uvjeriti tijekom 
te večeri. Njih dvoje zajedno surađuju na brojnim 
projektima od 1975. godine, a u rezultate njihovog 
zajedničkog rada mogli smo se uvjeriti te opušte-
ne, zabavne večeri. Uz slijedove šansona Milko Kiš 
predstavio je svoj prvi CD-e na kojem su izdane 
autorske pjesme s kojima je nastupio na nekoliko 
Chanofesta. Pjesme su od ljubavnih do angažiranih 
i pokriva cijeli dijapazon žanrova, od popa, rocka, 
bluesa, šansone, kabarea. Tom prilikom dugosel-
sku publiku je upoznao i s trenutno najboemskijom 
pjesničko-glazbenom tribinom „Preludiranje“ koju 
osobno vodi na brodu Brazil u Zagrebu (podno 
Hendrixova mosta). Poetsku atmosferu u Starim 
krovovima nadopunjavala je Ivanka Kiš svojim 
pjesmama iz njene prve knjige poezije „Moja žena 
piše dobre stihove“. U toj zbirci objavljena je i njena 
pjesma „Dok vlakovi prolaze“ po kojoj je nazvan 
Zbornik pjesama Gradske knjižnice Dugo Selo 
(izdan prošle godine) što Ivanku osobito veseli. 
Zbornik pjesama nastao je nakon pjesničkog susre-
ta održanog 21. travnja 2018. godine u Starim kro-
vovima na kojima je bila prisutna i Ivanka Kiš, a od 
tada suradnja dugoselske Knjižnice i Kiševih, ali i 
Starih krovova, živi i razvija se.

Nakon nastupa Kiševih, večer se nastavila u po-
etskom tonu uz izvedbe gostiju, mahom pjesnika i 
pisaca sa svojim radovima, s odličnim „afterparty
em“.l                                                                       I.G.O.

CROEZIJA – satira na estradno stihoklepstvo 
na dugoselski način

Da uradci stihoklepaca naših estradnih 
pjevačica i pjevača mogu biti više nego sa-
tirično štivo pokazalo se na novom izdanju 
CROEZIJE, večeri estradne poezije u or-
ganizaciji Kluba pisaca Gradske knjižnice 
Dugo Selo, a u okružju Starih krovova, 
baze dugoselskih pjesnika i pisaca. I ne 
samo dugoselski, već i pjesnici iz Zagre-
ba i okolice, okupili su se kako bi se, prije 
svega, dobro nasmijali i zabavili. Pjesme 
autora „koji drmaju“ suvremenom hrvat-
skom estradnom scenom, lišene glazbene 
podloge i pjevačkih talenata, otkrile su u 
interpretacijama članova Kluba pisaca i njiho-
vih gostiju – jednu, nećemo reći dublju, ali sa-
svim novu dimenziju. Banalnost, kič i besmisao 
takvih pjesama još više je došla do izražaja, no 
zahvaljujući (namjerno) serioznim nastupima 
– pjesme su dovedene na novi nivo apsurda. Uz 
smijeh i suze moglo se čuti doista svašta – od ne-
kih trenutnih hitova, do nekih dance verzija iz 
90-ih – svi podjednake (ne)kvalitete i (be)zna-
čaja.  

S odabirom pjesama za tu večer pozabavio se 
ravnatelj dugoselske Gradske knjižnice Predrag 

Topić koji je tom prilikom pripomenuo da je 
Croezija navršila 10 godina od prvog izvođenja. 
Naime, prema ideji voditeljice Dramske družine 
Ivane Gudelj i njegovoj osobnoj, Croezija je već i 
ranije uspješno organizirana, a s obzirom na ne-
presušno vrelo koje nudi scena, vjerujemo da će 
istih večeri biti još. 

Sve okupljene Starim krovovima živom glaz-
bom uveseljavao Mirko Galović, zapjevavši ni-
zove starogradskih pjesama.     

A na kraju, u duhu novog pogleda na satiru u 
Hrvatskoj, nadamo se da tužbe, a tako i presude, 
neće uslijediti. l                                               I.G.O.

Serija poetskih večeri u organizaciji Kluba pisaca 
Gradske knjižnice Dugo Selo, a u suradnji sa Sta-
rim krovovima, nastavila se i proteklog vikenda, 
gostovanjem članova Sisačke udruge za promicanje 
alternativna i urbane kulture (SUPAUK) održavši 
„Zalogaj poezije“.

Sve njih je na samom početku večeri pozdravio 
ravnatelj Gradske knjižnice Dugo Selo Predrag To-
pić, a sam program vodio je Salih Kulović uz struč-

nog suradnika udruge za književnost Siniše 
Matasovića. Tijekom Zalogaja poezije svo-
jim pjesmama predstavilo se desetak člano-
va SUPAUK-a, a kasnije i dugoselski autori 
sa svojim radovima, uz nastup Danka To-
manića na gitari, svi međusobno „hraneći“ 
se stihovima, riječima, mislima i emocijom 
podastrtom za sve okupljene te večeri.   

I.G.O.

Zalogaj poezije SUPAUK-a u Starim krovovima
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Članovi skupštine udruge HVIDR-a Dugo 
Selo pod predsjedavanjem Petra Đurana 
održali su 19. siječnja, redovnu godišnju 

skupštinu.
Sjednica je održana u prostorima udruge ADHD 

i ja na Arcusovom trgu u nazočnosti zamjenika 
gradonačelnika Dugog Sela Nikole Tominca te 
predstavnika HVIDR-e Zagrebačke županije, iz 
Sambora i Svete Nedelje, Zaprešića, Ivanić Grada 
i Vrbovca, predstavnika udruge Hrvatski vitezo-
vi Zagrebačke županije, Dugog Sela, Rugvice te 
Brckovljana, udruge udovica i roditelja poginulih 
hrvatskih branitelja Dugog Sela, Rugvice i Brckov-
ljana te udruge ADHD i ja.

Protekla godina bila je teška za dugoselsku HVI-
DR-u i njene članove s obzirom da ih je u srpnju 
iznenada napustio, tragično stradavši, njihov pred-
sjednik Željko Galović. Stoga je održana izvanred-
na izborna skupština na kojoj je izabran novi pred-
sjednik i rukovodstvo. U prošloj godini nastavljene 
su aktivnosti prethodnih godina – kao što je sudje-
lovanje na ribičkim natjecanjima srodnih udruga, 
kao i u natjecanjima priprema kotlića i fiša. Članovi 
HVIDR-e Dugo Selo bili su angažirani na osigura-
njima gradskih turističkih manifestacija (primjeri-
ce uskršnja izložba u Perivoju grofa Drašković), ali 
isti tako i kao sudionici u Starim jelima ‘z Dugog 
Sela. Prošle godine pokrenut je i natječaj za idejno 

 Protekla tužna godina izrodila najvažniji projekt – izgradnju 
novog spomenika poginulim braniteljima Domovinskog rata

umjetničko urbanističko rješenje spomenika pogi-
nulim branitelja grada Dugog Sela nakon kojeg su 
organizirali izložbu pristiglih radova, a realizacija 
i izgradnja u Perivoju I. B. Mažuranić planirana je 
tijekom ove godine. Kako je istaknuo predsjednik 
Đuran izgradnja spomenika u partnerstvu s Gra-
dom Dugim Selem planirana je po aplikaciji na na-
tječaj u Ministarstvu branitelja (tijekom sljedećih 
mjeseci) za novčana sredstava u iznosu od 250 do 
300.000 kuna.

Prošle godine, stoji u izvješću, sudjelovali su na 
Županijskim braniteljskim igrama u Ivanić Gradu 
osvojivši 1. mjesto u streljaštvu, 1. u dvoranskoj 
kuglani i 3. mjesto u boćanju, a uz sudjelovanje 
na komemoracijama u Novskoj i u Vukovaru gdje 
su u Koloni sjećanja odali počast žrtvama palim u 
Vukovaru, članovi su ispratili dugoselske bicikli-
ste na tradicionalni maraton za Vukovar koji od 

„Radimo punom parom da nam je i godina dana prekratka!“
Članovi Sindikata umirovljenika Hrvatske Dugo 

Selo održali su 2. veljače u prostoru restorana Ro-
mantika skupštinu na kojoj je izabrano novo ruko-
vodstvo nakon što je s 12. prosincem prošle godine 
osnovana podružnica Rugvica na čije čelo je stao 
Stjepan Sekulić. Stoga je na ovoj sjednici skupština 
dugoselskog SUH-a izabrala novog predsjednika - 
Milivoja Marića, zatim za njegovog zamjenika iza-
brana je Mara Todorović, za tajnicu Ružica Melić, 
blagajnicu Ana Broz. Uz njih u Predsjedništvo još 
čine Jagica Novak, Ivan Šutej, Ivan Bertović, Alojz 
Ivanišević i Marica Budor. Nadzorni odbor Josip 
Kelšin kao predsjednik, njegov zamjenik Mario 
Prašnički, Zorka Jurković, Marko Karačić i Zvoni-
mir Nemet. Također, odlučeno je da predsjedniš-
tvo SUH-a Dugo Selo od sada umjesto 7 članova 
čini 9 članova, a sve radi bolje organizacije, provo-
đenja odluka i aktivnosti. 

Kako se moglo doznati iz izvješća za proteklu go-
dinu udruga SUH Dugo Selo okuplja ukupno 271 
člana, a za svoje programske aktivnosti i projekte 
ostvarili su 156.843 kune prihoda, od čega je dota-
cija Grada Dugog Sela 39.000 kuna, Rugvica 8.000 
te od članarina 6.006 kuna. Kako ističe u svom 
izvješću predsjednik Milivoj Marić, plan je reali-
ziran 80%. Tako su, između ostalog, prošle godine 
tradicionalno organizirali proslavu Praznika rada 
za koju je Grad pokrio sve troškove; zatim organi-
zirali su više radne akcije uređenja šetnice Kontesin 
put, humanitarne akcije, akcije mjerenja šećera u 
krvi i tlaka, posjete bolesnim članovima. Organizi-
rali su više izleta u Varaždinske, Krapinske toplice 
itd., kao i ljetovanje u Crikvenici. Sudjelovali su u 

sportskim susretima u Vrbovcu, a kako najavljuje 
predsjednik, isti susreti ove godine održat će se u 
Dugom Selu u studenom. Članovi SUH također 
vrlo su aktivni sudionici, ako ne posjetitelji, svih 
gradskih i turističkih manifestacija, ali i šire, izvan 
granica Dugog Sela i Zagrebačke županije. Radu 

SUH-a zasigurno pridonosi u velikom omjeru an-
gažman članica Aktiva žena koje su sudjelovale u 
svim aktivnostima udruge.

„Radili smo punom parom, da nam je i godina 
dana prekratka“, zaključio je Marić, nastavivši s 
iznošenjem plana i programa rada za 2019. godinu, 
u kojoj se već sada realizirala jedna od najvažnijih 
stvari – novi prostori za Udrugu. Naime, 1. velja-
če potpisan je ugovor između Grada Dugog Sela i 
SUH-a Dugo Selo kojim se udruzi daje na korište-
nje prostor Martinusa, a preseljenje u iste očekuje 
se uskoro. Ove godine također planiraju participi-
rati u gradskom natječaju za financiranje projekata 
udruga, organizirati više radionica za članove, pro-
voditi humanitarno-socijalni rad za naše članove, 
raditi na brojnijem učlanjivanju, ostvarivati surad-
nje s institucijama iz grada, kao i šire, te suradnju 

s podružnicom Rugvica, uz organizaciju sportskih 
susreta SUH-ovaca u Dugom Selu, u studenom 
ove godine. Planirani prihodi u 2019. godini izno-
se166.280 kuna.    

Na sjednici skupštine nazočili su i gosti - grado-
načelnik Nenad Panian, njegova zamjenica Jasmin-
ka Kokot Bambić, gradska vijećnica te voditeljica 
dugoselske ispostave Doma zdravlja Zagrebačke 
županije Sunčana Žuteković, zatim Zlatko Hržić iz 
Vrbovečke podružnice koji je i predstavnik Župa-
nijske podružnice SUH-a, predsjednik Općinskog 
vijeća Općine Brckovljani Tihomir Đuras te pred-
stavnik Crvenog križa Dugo Selo Željko Tašler. 
Tom prilikom zamjenica gradonačelnika Kokot 
Bambić navela je da su potrebe umirovljenika ve-
like, a težnja je Grada Dugog Sela da se za njihovu 
populaciju osnuje Centar za umirovljenike, ujedno 
izrazivši zadovoljstvo ostvarivanjem suradnje i pot-
pisanim ugovorom između udruge i Grada Dugog 
Sela. Gradonačelnik Nenad Panian u svom obra-
ćanju podsjetio je na činjenicu da samo one udru-
ge koje se prijave na gradski natječaj i koje imaju 
koncipirane projekte i programe moći će ostvariti 
financiranje iz gradskog proračuna, „no isto tako 
moram reći da ova izvršna vlast nema nikakve po-
moći od Gradskog vijeća. Rezanjem troškova na 
svakom rebalansu, svakom proračunu, režu vama 
programe i projekte, uzimaju vaše novce, a za svoj 
populizam. Ne želim stagiranje i zastoj ovog gra-
da i građana, to neću dozvolit. Nastavite sa svojim 
radom i aktivnostima, a mi ćemo sa svoje strane 
nastojati sve učiniti da ih ostvarite“, poručio je na 
kraju gradonačelnik.   l                                             I.G.O.

prošle godine nosi naziv Memorijalni biciklistički 
maraton Željko Galović. U 2018. godini HVIDR-a 
je uspješno organizirala obilježavanje Dana hrvat-
skih branitelja Zagrebačke županije u Dugom Selu, 
a ove godine planirano je svečano obilježavanje 
Dana pobjede i domovinske zahvalnosti na Arcu-
sovom trgu u njihovoj organizaciji.  

Prošle godine raspolagali su s ukupno 164.440 
kuna prihoda, od čega je dotacija Grada Dugog 
Sela 50.000 kuna, Općine Rugvica 4.000 kuna, Op-
ćine Brckovljani 5.000 kuna, Zagrebačke županije 
5.000 kuna te određena sredstava TZ Dugo Selo 
za osiguranje gradskih manifestacija. Ove godine 
planiraju 351.500 kuna u koja su najvećim dijelom 
uključena sredstava planirana za izgradnju spome-
nika. Zamjenik gradonačelnika Nikola Tominac 
pozdravljajući skup naveo je da Grad konstantno 
brine i vodi računa o braniteljskoj populaciji, kao 
i svim udrugama proizašlim iz Domovinskog rata, 
no u prošloj godini „ističemo dvije aktivnosti - Dan 
branitelja Zagrebačke županije i realizacija projek-
ta izgradnje novog spomenika poginulim branite-
ljima koji ćemo nastaviti i u ovoj godini“. Na kraju 
je pozvao okupljene na promociju knjige Hrvati u 
I. svjetskom ratu (dogradonačelnik Tominac ujed-
no autor knjige) među kojima je bilo i Dugoselaca, 
kako bi „svi zajedno odali počast našim pradjedo-
vima“. Promocija je planirana u ožujku ove godine.

I.G.O.

ODRŽANA REDOvNA GODišNJA SKUPšTiNA HviDR-E DUGO SELO:

SKUPšTiNA SiNDiKATA UMiROvLJENiKA DUGO SELO: 
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Održano besplatno predavanje o potencijalima klastera 
– modernom zadrugarstvu

Što vi kažete?  
 “A vi, što vi kažete, tko sam ja?” Kada ga je 
Bog postavio, ovo je bez sumnje bilo najvažnije ikada 
postavljeno pitanje. Isus je ovo pitanje postavio 
svojim učenicima, i još uvijek i danas, gotovo 2000 
godina nakon njegove smrti i uskrsnuća, On i dalje 
postavlja to pitanje. U odgovoru na to pitanje je 
temelj našeg odnosa s našim Stvoriteljem, a isto tako 
odnosa unutar naše porodice i s našim prijateljima, 
strancima i neprijateljima. 
 Više je mogućih odgovora na to pitanje. 
Činjenica da je Isus pogubljen poput kriminalca a ipak 
se o tome danas govori pokazuje koliko je On 
jedinstvena povijesna figura. Za neke je to sve što 
Isus jest; netko tko je živio i umro prije 2000 godina. 
Drugi pak, kažu da mi ne možemo znati; prema njima 
Biblija nam ne kaže točno tko je bio Isus, pa stvaraju 
“Isusa prema svojoj vlastitoj slici” i nazivaju ga 
“povijesni Isus.” Za neke, On je etički učitelj. Za 
druge je politički buntovnik. Za neke je pak, nešto 
poput dobre vile čarobnice, netko tko će ispuniti 
svaku želju i nikada neće imati ikakvih zahtijeva u 
našem odnosu s Njim i drugima. Ponekad se čini da je 
broj odgovora na to pitanje jednak broju ljudi kojima 
je postavljeno. 
 A isto je tako bilo i u danima Isusova života. 
Mnoštvo je Isusa vidjelo kako onoga koji pribavlja 
hranu (Iv. 5:21). Vjerski vođe tih dana su ga vidjeli 
kao ugrozu za njihov društveni i politički položaj (Iv. 
11:48). A ipak, bilo je i drugih koji su vidjeli nešto 
različito u Isusu. Ivan Krstitelj ga je vidio kao 
“Jaganjca Božjeg, koji odnosi grijeh svijeta” (Iv. 
1:29). Petar, kada mu je postavljeno pitanje, “A vi, 
što vi kažete, tko sam ja” odgovara, “Ti si Krist-
Pomazanik, Sin Boga živoga” (Mt 16:15).  

Erik Maroney -  
Misionar iz Amerike 

Baptistička Crkva 
Dugo Selo  

Raspored Aktivnosti  
- Nedjeljom 18.00 
Bogoštovlje  
 
Adresa - Zagrebačka 
133 
10370 - Dugo Selo 
www.bcdugoselo.com.hr 
bcdugoselo@gmail.com 
092 342 1775 

 I Ivan, autor četvrtog evanđelja, izjavljuje da 
je Isus “bio Bog” (Iv. 1:1). 
 Ali, što s Isusom? Što je Isus imao reći za 
sebe, o sebi, o tome tko je on? Ivan, autor četvrtog 
evanđelja, daje najjasniji odgovor na to u svojih 
“Sedam Ja sam” Isusovih izjava (Iv. 6:35, 8:12, 
10:7, 10:11, 11:25, 14:6, i 15:1). Ovih sedam 
izjava jasno iznose Isusovu samo-identifikaciju, i u 
suštini one trebaju tvoriti temelj za naš vlastiti 
odgovor na pitanje, “A vi, što vi kažete, tko sam 
ja?” 
 Tijekom slijedećih nekoliko mjeseci pogledati 
ćemo svaku od tih sedam izjava, a ja vjerujem da 
ćete biti blagoslovljeni dok budete čitali Isusove 
riječi. 

U gradskoj vijećnici  je 5. veljače, zajedno 
s predstavnicima izvršne vlasti, 
Građanska inicijativa „Drugo Selo“ 

ugostila ekonomske stručnjake okupljene oko 
političke stranke „Promijenimo Hrvatsku“.

Prof.dr.sc Ivan Lovrinović (Ekonomski fakul-
tet Sveučilišta u Zagrebu) upoznao je okupljene o 
modernom zadrugarstvu kao jedinom organiza-
cijskom obliku koji malim, ali udruženim proizvo-
đačima nudi mogućnost obrane od multinacional-
nih kompanija i velikih trgovačkih lanaca koji ih 
ucjenjuju, iskorištavaju i potiskuju s tržišta. Mr. sc. 

Zdravko Lešić definirao je probleme koji onemo-
gućavaju da poljoprivreda postane zamašnjak gos-
podarskog razvoja Hrvatske te je ponudio rješenja 

kreditnih unija i zadrugarstva 
kao platforme na kojima se 
možemo razvijati. Gordan 
Masnjak, dipl.org.rada i ing.
el.teh, nam je predstavio 
uspješan primjer udruživa-
nja proizvođača i prerađivača 
konoplje u Hrvatskoj „Kro-
noplja“, projekte energetskih i 
financijskih zadruga.

Tako su naši gosti još jed-
nom, statističkim pokaza-

teljima potvrdili kako živimo u zemlji 
apsurda gdje pored najvažnijih resursa, 
obilja plodne zemlje, vode i radne snage, 
uvozimo više od 50 posto hrane. Gosti su 
na predavanju informativnog karaktera 
ponudili savjetodavnu ulogu svima koji 
žele zaplivati vodama zadrugarstva, a 
Gradonačelnika smo pozvali na strateš-
ko pristupanje ovoj tematici kako bi se 
stvorili uvjeti za jačanje poljoprivrede i 
drugih grana gospodarstva.

U razgovoru s vlasnicima OPGova, 
obrtnicima i gospodarstvenicima i pred-
stavnicima branitelja zaključeno je da 

postoje veliki potencijali dugoselskog kraja i da je 
potrebna šira edukacija o mogućnostima koje nam 
se pružaju u blizini „najvećeg trbuha“ zemlje – Za-

greba. Osnovni zadatak je podrška obrazovnim in-
stitucijama u širenju vrtićkih i školskih zadruga te 
jačanje uloge u svakodnevici Dugog Sela. Potrebna 
nam je svijest o zajedničkom dobru. Zaključeno je 
da u projekte razvoja obavezno treba uključiti i su-
sjede – općine Rugvicu i Brckovljane.  Sada nam sli-
jedi razrada akcijskog plana kojeg zajedno moramo 
ugraditi u Strategije razvoja za razdoblje od 2020.-
2027. Otvorili smo teme poput etične banke u sklo-
pu „Zadruge za etično financiranje“ i stvaranje lo-
kalnih poslovnih mreža na konceptu „BNI“ sustava 
koje zaslužuju posebne edukacije i radionice.

Još jednom pozivamo sve zainteresirane da 
se jave kako bi se uključili u praktične radionice. 
Samo zajedničkom suradnjom možemo iskoristili 
potencijale koje imamo kao grad i država, hrvatsko 
društvo. l                                               Gi “Drugo Selo”



8. veljače 2019.18 DUGO SELO DUGOSELSKA kronika

Zavod za hitnu medicinu Zagrebačke županije 
dobio je 5 novih vozila za sanitetski prijevoz ukupne 
vrijednosti 1,3 milijuna kuna. Ključeve novih vo-
zila ravnatelju Zavoda Davorinu Gajniku uručio je 
u Svetom Ivanu Zelini župan Zagrebačke županije 
Stjepan Kožić, priopćavaju iz Zagrebačke županije.

Prema riječima ravnatelja Gajnika po jedno vozilo 
dobit će ispostave Zavoda u Jastrebarskom, Svetom 
Ivanu Zelini i Dugom Selu, dok će dva vozila dobiti 
ispostava u Samoboru. Inače, riječ je o vozilima čija 
je nabava bila ugovorena u 2018. godini zajedno s 4 
vozila hitne medicine koja su isporučena u srpnju 
2018. godine. 

Vozila Zavoda za hitnu medicinu godišnje prijeđu 
oko 5,5 milijuna kilometara zbog posebnog geograf-
skog položaja Zagrebačke županije, ali i činjenice da 
se svi pacijenti koji trebaju bolničku skrb voze u Za-
greb jer Županija nema bolnicu na svom području.

„Svako novo vozilo znači da jedno staro ide van 
iz našeg pogona. Upravo jedno takvo s 630.000 ki-
lometara imamo ovdje u Zelini“, istaknuo je Gajnik 

dodavši kako će se novim vozilima kvalitetnije i lak-
še obavljati posao, u ovom slučaju prijevoz pacijenata 
u ili iz bolnica, kako i prijevoz pacijenata na dijalizu. 

Župan Kožić je istaknuo kako je od 2014. godine 
do danas za potrebe Zavoda za hitnu medicinu Za-
grebačke županije kupljeno 47 vozila ukupne vrijed-
nosti 14,6 milijuna kuna. „Nastavak ulaganja u nova 
vozila slijedi i u 2019. godini gdje smo u proračunu 

osigurali 2,5 milijuna kuna za nabavu 
7 vozila – 4 za sanitetski prijevoz i 3 
za hitnu medicinsku pomoć“, rekao je 
Kožić.

Govoreći o hitnoj medicinskoj po-
moći, župan Kožić osvrnuo se i na 
nastavak sufinanciranja T1 timova u 
Ivanić-Gradu i Svetom Ivanu Zelini, ali 
i Zaprešiću i Samoboru. „S obzirom na 
to da još nema naznaka o izmjeni Mre-
že hitne medicine, Zagrebačka županija 
osigurala je 2,5 milijuna kuna za dodat-
ne T1 timove u četiri ispostave,“, ista-
knuo je Kožić dodavši kako je postojeća 

Mreža neodrživa, kriteriji po kojima se dodjeljuju T1 
timovi nejasni, a time su stanovnici Zagrebačke žu-
panije u lošijem položaju od ostalih županija.

T1 tim ima jednog liječnika, 1 medicinsku sestru 
i jednog vozača

ZAGREbAčKA ŽUPANiJA: 

Pet novih vozila za sanitetski prijevoz - jedno za 
dugoselsku ispostavu Zavoda za hitnu medicinu

U područnoj školi OŠ „Stjepan Radić“ u Lupo-
glavu održana je u petak 1. veljače 2019. godine 
međuopćinska razina smotre LiDraNo. Smotra je 
to literarnog, dramskog, scenskog i novinarskog 
stvaralaštva u kojoj svake godine sudjeluju učenici 
osnovnih škola s područja Dugog Sela, Brckovljana 
i Rugvice. Na smotru je ove godine prispjelo deset 
literarnih i sedam novinarskih radova te je izvede-
no devet pojedinačnih i skupnih dramsko-scenskih 
nastupa, a odabrano je povjerenstvo imalo zadatak 
izabrati najbolje.

Na smotru su pristigle i tri radijske emisije te dva 
školska časopisa, Joško i Putokazi. Zbog posebnosti 
izrade radijske emisije i školski listovi izravno se upu-
ćuju na županijsku razinu natjecanja.

U povjerenstva za različite izraze i ove smo godine 
uvrstili stručnjake. Tako je dio povjerenstva za dječji 
literarni izraz bio književnik i urednik Roman Simić, 
mlade glumce je pogledao glumac Ivan Ožegović, a 
novinarske je radove zajedno s drugim članovima 
povjerenstva procjenjivala i novinarka Ana-Marija 
Šprihal. Povjerenstva su odabrala dva skupna i dva 
pojedinačna dramsko-scenska nastupa, tri literarna i 
jedan novinarski rad koji su predloženi za županijsku 
razinu smotre LiDraNo.

Županijski LiDraNo ove će se godine održati 21. 
veljače u OŠ Josipa Zorića, u Dugom Selu. Svojim će 
se radovima tamo predstaviti učenici Dramske sku-
pine OŠ „Stjepan Radić“ s dramsko-scenskom igrom 
„Sizifov beskrajan dan“ i Dramska skupina OŠ Josipa 
Zorića igrokazom "Pod, zdjela i postelja". Monolog 
"Da si zdravo, proljeće "Ive Andrića izvest će učenica 
OŠ Rugvica Mia Janković, a pjesmu Molitva za maj-
ku Tina Kolumbića učenica OŠ „Ivan Benković“ He-
lena Tešić. Povjerenstvo za literarni izraz županijskog 
LiDraNa imat će priliku čitati radove Josipa Vrcića i 
Eme Fruk iz OŠ „Stjepan Radić“ te Lucije Arnuš iz 
OŠ Josipa Zorića. Na natjecanje novinarskih radova 
poslan je rad Antonele Šipure iz OŠ „Stjepan Radić“. 
Svim predstavnicima naše Ispostave želimo puno 
uspjeha na županijskoj razini smotre LiDraNo.       IB

Ministar rada i mirovinskoga sustava Marko 
Pavić 17. siječnja je u Ivanić Gradu uručio 10 no-
vih ugovora za Program zapošljavanja žena „Za-
želi“ čija je ukupna vrijednost više od 27 milijuna 
kuna. Svečanost dodjele ugovora nastavak je pro-
vedbe uspješnog projekta „Zaželi“, najvećeg pro-
jekta financiranog iz Europskog socijalnog fonda 
čija je ukupna vrijednost milijardu kuna i kojim 
će se zaposliti sedam tisuća žena u nepovoljnom 
položaju na tržištu rada kako bi skrbile o 35 tisuća 
starijih osoba i osoba u potrebi. Ugovore je uz mi-
nistra Pavića uručio ravnatelj Hrvatskog zavoda 
za zapošljavanja Ante Lončar, zamjenica župana 
Zagrebačke županije Nadica Žužak i gradonačel-
nik Ivanić Grada Javor Bojan Leš.

 S današnjim danom ugovorit će se gotovo 900 
milijuna kuna, a zaposleno je preko pet i pol tisu-
ća žena. Ministar je istaknuo da do kraja alokacije 
imamo još 100 milijuna kuna te, ukupno će se za-
posliti preko šest i pol tisuća žena koje će skrbi-
ti o preko 35 000 starijih kućanstava. Najavio je 
i nastavak projekta 2021. godine. „Ovaj program 
doprinijet će deinstitucionalizaciji skrbi naših 
starijih sugrađana zbog nedostatka kapaciteta u 
ruralnim područjima te zapošljavanju i integraciji 
onih najranjivijih na tržištu rada, pogotovo žena“, 
kazao je u Ivanić Gradu ministar te napomenuo 
da žene čine 58% nezaposlenih na tržištu rada.

Projekt Nova+ Crvenog križa Dugo 
Selo – zapošljavanje i edukacija za 
10 žena iz teže zapošljive skupine

Među potpisnicima ugovora je Gradsko druš-
tvo Crvenog križa Dugo Selo čiji je projekt Nova 
50+ - Program zapošljavanja žena vrijedan 
2.069.586,84 kuna. Zadovoljstvo je izrazila rav-
nateljica Crvenog križa Dugo Selo, ujedno i vodi-

teljica ovog projekta, Gordana Kocaj. „Na našem 
području postoji velika potreba. Zaposlit ćemo 
jednog koordinatora i deset žena iz teže zapošljive 
skupine. Svaka će brinuti o šest korisnika s pod-
ručja Dugog Sela, Rugvice i Brckovljana. Također, 
žene će proći potrebnu edukaciju odnosno pre-
kvalifikaciju. Partneri na ovom projektu su sva tri 
JLS-a, Centar za socijalnu skrb te Hrvatski zavod 
za zapošljavanje. Sve zainteresirane starije osobe 
za ovaj vid pomoći mogu se javiti u Crveni križ 
Dugo Selo“, izjavila je Kocaj.

Podršku projektu „Zaželi“ daje Zagrebačka 
županija kroz proračun, osigurana su sredstva za 
nabavku šest automobila kako bi Gradskim druš-
tvima Crvenog križa bila olakšana provedba. Dva 
su već kupljena, a jedno od četiri koja će nabaviti 
dobit će CK Dugo Selo. "Zagrebačka županija daje 
punu podršku ovom projektu, jer mi smo svjesni 
činjenice kako se treba brinuti o našim starijim 
sugrađanima. I prije nego li je krenuo ovaj pro-
jekt županija je provodila sličan projekt „Pomoć 
u kući“, tako da je ovo samo nastavak onoga što 
smo i do sada radili“, rekla je zamjenica župana 
Zagrebačke županije Nadica Žužak.

Ugovore su s područja Zagrebačke županije 
potpisala Gradska društva Crvenog križa Dugo 
Selo te Ivanić Grad.

Međuopćinska smotra LiDraNo 
škola s dugoselskog područja

Dodijeljeni novi ugovori za program zapošljavanja žena „Zaželi“: 

Projekt Nova 50+ GDCK Dugo Selo vrijedan 
2 milijuna kuna
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Vijeće za prevenciju Grada 
Dugog Sela održalo prvu 
sjednicu u 2019. godini 

Vijeće za prevenciju Grada Dugog Sela je odr-
žalo konstituirajuću sjednicu, nakon stanke od 
nekoliko godina. Predsjednik Vijeća po položaju 
je gradonačelnik, a zamjenikom je imenovan Igor 
Hrečuk, načelnik Policijske postaje Dugo Selo.

Zadaci Vijeća su koordiniranje i podrška nosite-
ljima borbe protiv kriminaliteta na lokalnoj razini, 
koordinacija aktivnosti različitih službi, ustanova, 
udruga i skupina građana, rano prepoznavanje 
kriminaliteta i drugih oblika devijantnog ponaša-
nja te uvjeti koji ih generiraju, osposobljavanje za 
sudjelovanje u prevenciji kriminaliteta, kriminal-
no – preventivne programe učiniti dostupnima 
stanovništvu, osiguranje trajnosti i pouzdanosti 
kriminalno – preventivnih programa te informi-
ranje svih društvenih čimbenika o nužnosti pre-
vencije kriminaliteta.  

Vijeće čini devet članova koje čine predstavnik 
Grada, policije, Centra za socijalnu skrb, Župe 
sv. Martin, Savjeta mladih i ZŠU te predstavnici 
osnovnih škola i srednje škole.

Na sjednici su predstavljeni članovi te je usvojen  
i Poslovnik o radu Vijeća za prevenciju.  U raspravi 
je istaknuta uloga i važnost prevencije kod malo-
ljetnika, izražen je problem u prometu te problem 
mladih i alkohola. Cilj Vijeća za prevenciju je pove-
ćanje sigurnosti vršenjem preventivnih aktivnosti, 
prevencijom štetnih ponašanja te podizanje uku-
pne kvalitete života zajedničkim i koordiniranim 
radom cijele zajednice.  

Vedrana Dragičević Borovec, potpredsjednica 
HNS-a Dugo Selo, predsjednica Kluba vijećnika 
i vijećnica u Gradskom vijeću Grada Dugog Sela, 
odlučila je pristupiti stranci “Bandić Milan 365 - 
Stranka rada i solidarnosti”.

S obzirom na sva događanja u Gradu Dugom 
Selu od lokalnih izbora i zbog osobnih razloga 
odlučila je napustiti HNS. Drago nam je da mladi 
ljudi poput Vedrane ostaju pri svojim stavovima i 
nisu vezani nekim stranačkim utezima, te prepo-
znaju one koji svojim radom i djelovanjem mogu 
dati doprinos razvoju Grada Dugog Sela. Ovim 
prelaskom većina u Gradskom vijeću dobiva još 
jednu vijećnicu, odnosno ukupno 10 vijećnika od 
17, a stranka “Bandić Milan-365” ima 3 vijećni-
ka. Stoga smo rado prihvatili njezino učlanjenje, 
a i brojni članovi drugih stranaka iskazali su želju 
za prelaskom. Sigurni smo da će naš ozbiljan rad 
i usmjerenost na projekte za razvoj Dugog Sela, 
perspektivu suradnje Grada Dugog Sela i Grada 
Zagreba na brojnim projektima, projekte za djecu, 
učenike i studente, prepoznati i mnogi drugi ljudi i 
uključiti se. Tako nam se nedavno priključio i ušao 
u stranku general bojnik Vlado  Šindler!

Kao predsjednik stranke “Bandić Milan 365 - 

Stranka rada i solidarnosti” GO Dugo Selo, pot-
predsjednik Županijske organizacije strane, te vi-
jećnik u Skupštini Zagrebačke županije, izražavam 
zadovoljstvo radom i suradnjom s koalicijskim 
partnerom u Dugom Selu i Zagrebačkoj županiji, 
a rezultati su vidljivi na brojnim područjima. Tako 
smo osigurali besplatne udžbenike za sve osnov-
noškolce u Dugom Selu već u 2017., a u 2018. preko 
Skupštine Zagrebačke županije besplatne udžbe-
nike osigurali smo za cijelu županiju. Ove godine 
osigurali smo i besplatne radne bilježnice, računa-
la za osnovne škole, povećali sredstva za novoro-
đenu djecu, veća sredstva za učeničke i studentske 
stipendije, božićnice, logopedske tretmane, te broj-

Nakon što je u petak 
svečano otvoren novoi-
zgrađeni Trg dr. Franje 
Tuđmana kojeg krasi i 
bista prvog hrvatskog 
predsjednika održana 
je i tradicionalna Plava 
noć Općinske organiza-
cije HDZ-a. Na ovaj na-
čin stranačko vodstvo 
na čelu s načelnikom 
Matom Čičkom zaokružuje jednu godinu, koja 
je za općinu bila itekako uspješna, ali se najavlju-
ju planovi i projekti koji će se realizirati tijekom 
ove godine.

 -Kada sam prvi puta stajao ovdje pred vama 
pričao sam vam neke priče koje su tada možda 
izgledale kao bajka, a danas je jedna od tih bajki, 
kao i niz drugih projekata napravljena posljed-
njih godina. Znam da vi to pratite i znate što smo 
napravili, ali dobro je ponavljati jer mnogi i da-
nas imaju kritike prema nama, a ja stvarno ne 
vidim razlog za to- kazao je načelnik Mato Či-
čak, obraćajući se nazočnim članovima stranke.

Kao najvažnije projekte realizirane tijekom 
2018. godine načelnik Čičak istaknuo je preu-
ređenje općinske zgrade koja je u potpunosti 
renovirana, otvorenje Dječjeg vrtića u Jalševcu 
Nartskom, otvorenje Outlet centra, otvorenje 
novog spomen obilježja za sve branitelje, ula-
ganje u energetsku obnovu društvenih domova, 
daljnje ulaganje u komunalnu infrastrukturu, a 
tu je i niz drugih mjera kojima se olakšava život 
svim mještanima općine za koje su tijekom go-

dine organizirane 
i brojne manifesta-
cije.

-S većinom vas 
sam krenuo 2011. 
godine i sada sam 
sretan i ponosan 
što vas vidim ovdje 
i što ste mi pružili 
priliku, a da niste 
znali što će biti. 

Mislim da smo tu priliku ostvarili, jer napravi-
li smo jedan vrhunski posao u kojem smo našu 
općinu promijenili i približili svim mještanima 
naše općine- zaključio je načelnik.

Uz načelnika Matu Čička nazočnima su se 
obratili i dopredsjednik Županijske organizacije 
HDZ-a Javor Bojan Leš te predsjednik županij-
ske Mladeži HDZ-a Tomislav Okroša.

- Obnašaju vlast u županiji omogućeno nam 
je da potpomažemo projekte naših načelnika i 
gradonačelnika. U svim tim projektima Općina 
Rugvica se pokazala kao jedna od najuspješnijih 
općina Zagrebačke županije- istaknuo je Javor 
Bojan Leš, dok je predsjednik Mladeži HDZ-a 
Zagrebačke županije Tomislav Okroša poručio 
kako je zajedničkom sinergijom sviju došlo do 
pozitivnih promjena i napretka općine na svim 
razinama.

A da Rugvicu i tijekom ove godine očekuju 
brojni projekti potvrđuje i podatak kako je Op-
ćina za uređenje poduzetničke zone dobila 15,6 
milijuna kuna, čime je još jednom potvrđeno 
kako je Rugvica mala općina za velike stvari.  IĐ

Plava noć HDZ-a Rugvica - rezimirana prošla 
i najavljena nova godina

PRiOPĆENJE STRANKE „bANDiĆ MiLAN – 365“ GO DUGO SELO: 
VIJEĆNICA VEDRANA DRAGIČEVIĆ PREŠLA U 

NAŠU STRANKU

ne infrastrukturne projekte poput izgradnje nogo-
stupa. Osigurali smo sredstva i inicirali izgradnju 
spomenika prvom predsjedniku Republike Hr-
vatske dr. Franji Tuđmanu, čija bista bi trebala biti 
postavljena u centru Grada ispred zgrade gradske 
uprave. U proračunu za 2019. putem amandmana 
Kluba vijećnika HDZ - Bandić Milan 365 u iznosu 
od 3,5 milijuna kuna osigurali smo još veća sred-
stva za povećanje broja stipendija, produženi bo-
ravak u OŠ Josipa Zorića, izgradnju nogostupa u 
Ostrni, Lukarišću i Puhovu. I dalje ćemo se snažno 
zalagati za realizaciju projekta 3. Osnovne škole u 
Dugom Selu, a zajedno sa Gradskom četvrti Sesve-
te razgovarali smo u vezi stajališta vlaka u Kopčev-
cu i izgradnje biciklističke staze između Zagreba i 
Dugog Sela.

Pave vukelić, predsjednik “bandić Milan 365 - Stranka 
rada i solidarnosti” GO Dugo Selo

Uspješno završena 
humanitarna akcija mladih 
HDZ-a „Pokaži veliko srce“
Humanitarna akcija „Pokaži veliko srce“ mla-

dih HDZ-a Dugo Selo za socijalnu samoposlu-
gu Gradskog društva Crvenog križa Dugo Selo 
uspješno je završena, a prikupljene donacije pre-
dane su u Crveni križ na Badnjak, uz nazočnost 
ravnateljice Gordane Kocaj i predsjednika Grad-
skog vijeća Grada Dugog Sela i predsjednika GO 
HDZ-a Darjana Budimira. 
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TUŽNO SJEĆANJE 
na

ZVONIMIR MATUJEC
26.01.2009. – 26.01.2019.

ANA MATUJEC
06.02.2018. – 06.02.2019.

S ljubavlju čuvamo uspomenu na Vas. 

Vaši najmiliji.

TUŽNO SJEĆANJE
na 

STJEPAN BUHIN
09.03.2013. – 09.03.2019. 

Dok pišemo ovo sjećanje, kao da je 
nestvarno… još uvijek preteško. Po dobroti 
te pamtimo, s ljubavlju spominjemo a u 
srcima nosimo. Nema zaborava, ostaju ljubav, 
sjećanja i molitva.

Tvoji najmiliji: supruga, kćer, sin i snaha. 

TUŽNO SJEĆANJE
na naše voljene roditelje 

   ANA KERI              JOSIP KERI
16.01.2012. – 16.01.2019.     09.01.2014. – 09.01.2019. 

Zauvijek u našim mislima, srcima, zauvijek voljeni.
Vaši najmiliji.

 SJEĆANJE

TOMO KRAPEC
21.01.2013. – 21.01.2019.

Prošlo je 6 godina od kada si nas napustio, a 
nema dana da te se ne sjetimo i spomenemo. U 
našim srcima, mislima i sjećanjima.

Tvoji najmiliji: supruga Dragica, kćeri Marica, Vesna, zet Marko, 
unuci Karolina, Katarina, Ivan, praunici Isabela i Mihael.

 TUŽNO SJEĆANJE 
na našeg dragog 

STJEPANA ČIŽMEKA
03.02.2003. – 03.02.2019.

S ljubavlju i ponosom čuvamo uspomenu na 
Tebe. 

Tvoji najmiliji.

TUŽNO SJEĆANJE
na našeg dragog supruga, oca, djeda i svekra

IVANA PETRINIĆA
01.01.2011. – 01.01.2019.

Prošlo je osam godina od kako te nema među 
nama. S ljubavlju i tugom u srcima čuvamo 
uspomenu na tebe. Hvala svima koji te se 
sjećaju i posjećuju tvoj tihi dom. 

Tvoji: supruga Dragica, sin, snaha i unuci. 

TUŽNO SJEĆANJE 

na 

MIODRAGA STOJANOVIĆA
17.01.1993. – 17.01.2019.

Teško je živjeti bez tebe.

Tugujući: supruga Verica, sinovi i snaha.

MIOMIRA STOJANOVIĆA
29.01.2002. – 29.01.2019.

Tugujući: mama i braća.

TUŽNO SJEĆANJE 
na mojega voljenog supruga

IVANA ŽGELU
21.02.2016. – 21.02.2019.

Prošle su tri godine bez tebe, s tugom i 
ljubavlju čuvam uspomene. Nedostaješ mi. 
U mojem srcu tuga, u očima suze, na grobu 
tišina, u domu praznina. Počivao u miru 
Božjem. 

Tvoja tužna supruga Božica. 
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TUŽNO SJEĆANJE 

ŽELJKO DUJAN
14.01.1961. – 05.02.2018.

Zauvijek si u našim srcima. 

Tvoji: supruga Marija, kći Željka, unuk Filip 
i punica Ana. 

TUŽNO SJEĆANJE
na voljenu suprugu, majku, baku, punicu i 

svekrvu 

KATICU ŠČANČAR
14.02.2000. – 14.02.2019. 

Prolaze dani, prolaze sati, teška sudbina neće 
nam da te vrati, U našim srcima ostat će tvoj 
lik i tvoja dobrota. 

S ljubavlju te se sjećaju: suprug Mirko, sin Marijan, kći Mirjana, 
snaha Renata, zet Milan, 

unuci: Ivan, Ana, Marija, Tomislav, Danijel i Dominik.

TUŽNO SJEĆANJE

VERA MESIĆ, dipl. iur.
rođ. SMOLČIĆ

14.02.2001. – 14.02.2019.

Uspomene, ljubav i sjećanja žive. Vrijeme ih 
ne briše…samo boli mrvicu tiše.

Svi tvoji. 

Agencija za plaćanja u poljopri-
vredi, ribarstvu i ruralnom razvoju 
objavila je danas, 5. veljače 2019. go-
dine izmjenu Natječaja za provedbu 
tipa operacije 6.3.1. “Potpora razvoju 
malih poljoprivrednih gospodarsta-
va” iz Programa ruralnog razvoja Re-
publike Hrvatske za razdoblje 2014. 
– 2020., navodi se u priopćenju Mini-
starstva poljoprivrede.

Ovom je izmjenom povećan uku-
pan iznos raspoloživih sredstava 
javne potpore s 279 milijuna kuna na 
ukupno 344 milijuna kuna, što je 65 
milijuna kuna više za razvoj malih 
poljoprivrednih gospodarstava. Nova 
alokacija bit će dovoljna za financira-
nje preko 3.000 projekata malih po-
ljoprivrednika. Korisnici potpore u 
tipu operacije 6.3.1. su mala poljopri-
vredna gospodarstava upisana u Upi-
snik poljoprivrednih gospodarstava, 
ekonomske veličine iskazane u uku-
pnom standardnom ekonomskom 
rezultatu poljoprivrednog gospodar-
stva od 2.000 eura do 7.999 eura, a 
potpora iznosi 15.000 eura u kunskoj 
protuvrijednosti.

Više informacija ovdje: https://
www.apprrr.hr/podmjera-6-3-pot-
pora-razvoju-malih-poljoprivrednih-
gospodarstava/

„Interes koji su mali poljoprivred-
nici iskazali za ovu mjeru pokazuje 
koliko je potencijala za poljoprivred-
nu proizvodnju u našim ruralnim 
područjima. Malim poljoprivredni-
cima moramo pomoći da postanu 
veći, a upravo ova mjera omogućava 
im unaprjeđenje gospodarstva i pove-

ćanje vrijednosti njihove proizvodnje, 
što je preduvjet za javljanje na druge 
izdašnije mjere iz Programa ruralnog 
razvoja RH.“ - izjavio je potpredsjed-
nik Vlade i ministar poljoprivrede, 
Tomislav Tolušić.

U okviru prethodna dva natječa-
ja za tip operacije 6.3.1. ugovoreno 
je 2.332 projekta za male poljopri-
vrednike koji se sufinanciraju sa 262 
milijuna kuna. Tim sredstvima mali 
poljoprivrednici kupnju domaće ži-
votinje, jednogodišnje i višegodišnje 
bilja, sjeme i sadni materijala, grade 
i opremaju prostore (vanjsku i unu-
tarnju infrastrukturu) u svrhu obav-
ljanja poljoprivredne proizvodnje i 
prerade. Bespovratnim novcem iz 
ove mjere poljoprivrednici financira-
ju i kupnju ili zakup poljoprivrednog 
zemljišta, poljoprivrednu mehani-
zacije, strojeve i opremu te podižu 
višegodišnje nasade, a mogu izgra-
diti i opremiti objekte za prodaju i 
prezentaciju vlastitih poljoprivrednih 
proizvoda.

Važno je napomenuti da su Mini-
starstvo poljoprivrede i Agencija za 
plaćanja održali niz edukacija s Lo-
kalnim akcijskim grupama (LAG) te 
im pripremili paket natječajne doku-
mentacije za operaciju 6.3.1. kako bi 
LAG-ovi samostalno mogli provoditi 
natječaje upravo za ovu mjeru - pot-
poru malim poljoprivrednicima, za 
koji postoji najveći interes na terenu.

Više o tome ovdje: https://rural-
nirazvoj.hr/ostvareni-preduvjeti-za-
objavu-prvih-lag-natjecaja/

Još 65 milijuna kuna za mala 
poljoprivredna gospodarstva 
– povećana alokacija za 6.3.1.

Zagrebačka županija i u 2019. godini nastav-
lja s dodjelom 1.000 kuna jednokratne novčane 
pomoći za svako novorođeno dijete. Zahtjev za 
ostvarenje prava podnosi se u roku 4 mjeseca od 
dana rođenja djeteta.

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć Za-
grebačke županije u iznosu od 1.000 kuna može 
ostvariti jedan od roditelja/ samohrani roditelj/ 
roditelj iz jednoroditeljske obitelji koji je državlja-
nin Republike Hrvatske s neprekidnim prijavlje-
nim prebivalištem na području Zagrebačke župa-
nije najmanje 1 godinu prije dana rođenja djeteta.

Postupak za ostvarivanje prava pokreće pod-
nositelj Zahtjeva s kojim novorođeno dijete živi 
u zajedničkom kućanstvu. Zahtjev i pripadajuća 
dokumentacija podnose se u pisanom obliku na 
adresu: Zagrebačka županija, Upravni odjel za 
zdravstvo i socijalnu skrb, Ulica grada Vukovara 

72/V, 10 000 Zagreb.
S obzirom na povećan broj pristiglih zahtjeva 

za isplatom naknade za novorođenčad, Zagrebač-
ka županija produžila je rok za predaju zahtjeva 
za sve one roditelje koji su to postali u 2018. godi-
ni. Novi rok do kada se mogu predati zahtjevi je 
31. ožujka 2019. godine.

Inače, u 2018. godini Zagrebačka županija 
isplatila je 2389 jednokratnih novčanih pomo-
ći za što je izdvojeno 2.389.000 kuna, a konačna 
brojka za 2018. godinu bit će poznata nakon što 
pristignu i obrade se svi zahtjevi.

Obrasci zahtjeva za 2018. i 2019. godinu kao 
i sve dodatne informacije o ostvarenju prava na 
jednokratnu novčanu pomoć za novorođenče na-
laze na web stranici Zagrebačke županije www.
zagrebacka-zupanija.hr, pod rubrikom Ustroj-
stvo, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb.

Z A G R E b A č K A  Ž U PA N i J A : 

1.000 kuna za svako novorođenče
Pučko otvoreno učilište Dugo Selo 

poziva zainteresirane polaznike 
za kazališni amaterizam na 

organiziranu radionicu
Aktivnost će po-

laznicima omogu-
ćiti sudjelovanje u 
pripremi i izvedbi 
dramskoga teksta 
te postavljanje i 
izvedbu kazališne 

predstave, pod stručnim vodstvom glumca i dra-
maturga.

Polaznici će steći uvid u osnove kazališne um-
jetnosti te psihodrame kao discipline važne za tu 
umjetnost s ciljem uvida u vlastitu psihu, suoča-
vanje sa strahovima i rješavanje potisnutih proble-
ma. Za ovu aktivnost predviđeno je 20 polaznika 
u dobi od navršenih 55 godina i više.

Svi zainteresirani za ovu aktivnost pozvani su 
prijaviti se Pučkom otvorenom učilištu Dugo Selo, 
a to je moguće telefonom na broj 2753 419 i putem 
e-mail adrese: urednistvo@dugoselska-kronika.hr  
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Nogometaši NK Dugo Selo su polovicom 
siječnja počeli pripreme za nastavak sezone 
u III HNL zapad. Igrački kadar je doživio 

znatne promjene. Iz jesenskog sastav je otišlo nekoliko 
igrača koji su bili standardne poluge momčad (Demo, 
Batarilo – Čerdić, Darojković, Pranjić, Prenkpalaj, 
Drčić, Lee, Ivančević, Micić, Martić ). Došli su Klepac, 
Frigan, Mikulić, Nikolić, Ivančić,Bajrić, a uprava kluba 
radi na dovođenju još jednog, ili dva  igrača kako bi 
se još bolje popunio igrački kadar.  Ivančić i Bajrić 
su od pristiglih igrača za sada najviše pokazali, a ako 
usporedimo igrački roster trenera Biškupa iz jesenskog 
dijela sezone on izgleda podjednako dobar. Ovdje 
trebamo napomenuti da na vrata prve momčadi na 
veliko kuca i jedna grupa mladih igrača poniklih u 
klubu : Ivanić, Zelić, Pavlović, Galić,Lepotinec koji 
sakupljaju iskustvo i čekaju svoju priliku, a svakako 
su igrači na koje klub u budućnosti treba računati. 
Do sada su nogometaši NK Dugo selo odigrali tri 
pripremne utakmice. Protiv NK Vrbovec su ubilježili 

NOVI IGRAČKI KADAR ZA DUGAČKU 
PROLJETNU SEZONU

poraz 4:0,dok su protiv NK Dinamo Odranski Obrež 
slavili rezultatom 4:3, a protiv  NK Rugvica 5:1. U 
svim utakmicama  trener Biškupu je dao priliku 
svim igračima kako bi stekao uvid u mogućnosti 
svojih igrača pred dugački proljetni dio prvenstva. Do 
početka prvenstva koje starta 23.03.2019. nogometaši 
NK Dugo Selo će nastupiti na turniru u Dubravi 
gdje ih čakaju tri jake ispit utakmice protiv NK 
Vinogradar,NK Kustošija, NK Maksimir, a koje će 
ujedno biti i generalke pred sami početak prvenstva. 
S obzirom na trenutno visoki plasman i reorganizacije 
odnosno povećanje broja  trećih HNL stručni stožer 
će imati priliku iskoristiti proljetni dio sezone za 
postepenu afirmaciju mlađih igrača sa tendencijom 
nastavka dobrih rezultata iz jesenskog dijela sezone. 
Napomenimo još da će se za desetak dana održati i 
godišnja skupština kluba nakon koje bi se i upravljačak 
struktura kluba (uprava) prema riječima ljudi u klubu 
trebala pojačati sa  nekoliko novih i kvalitetnih -ljudi.                                                             
              T.š.

 U nazočnosti gradonačelnika Dugog Sela Ne-
nada Paniana, predsjednika Hrvatskog športskog 
ribolovnog saveza Vladimira Sever, dopredsjednice 
Športskog ribolovnog saveza Zagrebačke županije 
Danijele Krčmar i tajnice Marice Habeković te taj-
nika Zajednice športskih udruga grada Dugog Sela 
Franje Končića, u nedjelju, 28. siječnja u prostoru 
Ribarske kolibe na dugoselskom jezeru Ciglana 
održana je skupština Športskog ribolovnog društva 
Dugo Selo.

Na sjednici je utvrđeno kako će dužnosti i poslo-
ve predsjednika, nakon smrti njihovog prijašnjeg i 
dugogodišnjeg predsjednika Branka Deronje, na-
dalje obavljati Željko Cigrovski, dosadašnji dopred-
sjednik te je za novog člana Upravnog odbora ime-
novan Marijan Kokot, likvidatora Marijan Brezak, i 
novi član Stegovne komisije Matija Trčak.

Prema izvješću o radu za proteklu godinu, koje je 
prezentirao obnašatelj dužnosti predsjednika Želj-
ko Cigrovski, obavljeno je redovno poribljavanje 
jezera Ciglana 1,2 i 3, jezera Ribnjak, jezera Trstenik 
1, 2, 3 i 4 te jezera Abesinija te je ukupno trošeno 
127.575 kuna. Društvo je u 2018. godini brojilo 433 
člana, od toga 12 kadetkinja, 54 kadeta, 1 juniorka, 
8 juniora, 10 seniorki i 348 seniora. U natjecatelj-
skoj sezoni nastupio je ukupno 31 natjecatelj, a pr-
vak Društva za prošlu godinu bio je Matija Trčak 
s ulovljenih 8.710 grama ribe. Ističu se još rezultati 
Mirele Velagić koja je osvojila drugo mjesto pojedi-
načno u ligi mladeži U-20. Društvo je organiziralo 
4. Dugoselsku cverglijadu na kojoj je sudjelovalo 
44 natjecatelja, a prvo mjesto je osvojio Dominik 
Pijaca s ukupno ulovljenih 7.110 kg patuljastog so-
mića. Natjecanje je pobudilo veliki interes, stoga se 
planira i ove godine. Tijekom godine cijele godine 
poduzimane su radnje oko provedbe režima Ulovi i 
pusti na jezeru Ciglana 3 te je po reviziji Gospodar-
ske osnove jezero s 1. siječnjem ove godine postalo 
jezero s režimom Ulovi i pusti o čemu će članovi biti 
pobliže informirani u sljedećem razdoblju. Protekle 
godine ŠRD je bio aktivan suradnik i sudionik grad-
skih i turističkih manifestacija, kao i sudionik ribič-
kih natjecanja na području cijele države, a tako će 
nastaviti i ove godine. Prošla godina ujedno je bila 
i tužna za cijelo Društvo zbog odlaska njihovog du-
gogodišnjeg i predsjednika Branka Deronje, što je 
nenadoknadiv gubitak za dugoselski ŠRD, no una-
toč svemu Društvo je „skupilo glave i dalje nastavilo 
gdje je on stao“, stoji u izvješću. Prihodi u prošloj 
godini iznosili 300.613 kuna, od čega je članarina-

HVATANJE ZALETA 
ZA PROLJETNI 

REZULTATSKI ISKORAK

Nogometaši NK Rugvica Sava su počeli 
sa pripremama za početak proljetnog 
dijela sezone u JŽNL. Trener Ante Klarić 

zadovoljno trlja ruke jer je uprava kluba u zimskoj 
pauzi znatno ojačala igrački kadar  s kvalitetnim 
igračima koji bi trebali donijeti željenu kvalitetu 
i rezultat. Uz oporavljene Fištera i Pukljaka još 
su došli: Kovačević, Ćosić, Marić, Moshin, Klarić, 
Sambolić, Bandić, Jurišić, Ivančević .

Predsjednik kluba Ivica Zelenbrz ističe: „ nada-
mo se da će igrači koji su došli donijeti potrebnu 

kvalitetu da se uključimo u borbu za vrh ljestvi-
ce, odnosno peto mjesto koje bi nam eventualno 
osiguralo željeni plasman u viši rang natjecanja. 
Uprava  kluba u suradnji sa općinom Rugvica i 
načelnikom Matom Čičkom, te uz svesrdnu po-
moć ZSU općine na čelu sa Robertom Munđerom 
želi NK RUGVICA SAVA 1976 podići, kako or-
ganizacijski tako i rezultatski,  na višu razinu. U 
proteklih  sedam mjeseci smo u organizacijskom 
smislu napravili puno, no ne želimo na tome stati 

i kao što sam rekao želja nam je proljeće obilježiti 
rezultatskim pomakom .Znamo da neće biti lako, 
no naša nadanja ne može ništa srušiti“ rekao je za 
kraj predsjednik Zelenbrz.

 Stučni stožer koji čine trener Ante Klarić i 
sportski direktor Matej Golubić dogovorio je niz 
pripremnih utakmica na kojima će momčad bru-
siti formu pred početak proljetnog dijela sezone. 
Uprava kluba na čelu sa predsjednikom Zelenbr-
zom i dopredsjednikom Ivanom Munić je kon-
solidirala klub i kao što ističu želja je rezultatski 
pomak. Nadamo se da će i navijači prepoznati ovaj 
trenutak i da će biti velika podrška u nastojanjima 
kluba da napravi dobar rezultatski iskorak. Novi 
vjetrovi koji su zapuhali u ovom klubu možda pro-
bude legendarnu navijačaku skupinu “Žuta legija“. 
U svakom slučaju očekuje nas vrlo zanimljivo no-
gometno proljeća u Posavini. l                            T.š.

NK DUGO SELO:

ma osigurano 233.625 kuna, dotacija Grada Dugog 
Sela 12.326 kuna, Zajednice športskih udruga grada 
Dugog Sela 8.960 kuna, prihodi Ribolovnog saveza 
Zagrebačke županije i Zajednice športskih udruga i 
saveza 3.000 kuna.

U 2019. godini za poribljavanje planirano je utro-
šiti 121.606 kuna. Ove godine planirano je uređenje 
i organizacija jezera Ciglana 3, kao i poribljavanje, 
tako da će se ukupni troškovi na 139.402 kuna. Na 
spomenutom jezeru planirana je ribočuvarska služ-
ba, oglašavanje i poribljavanje kapitalnim primjer-
cima ribe, a sve u koordinaciji s vlasnikom zemljišta 
oko jezera.

Otvorenje ribolova predviđeno je 13. travnja, a 
natjecanje 11. Memorijal Franjo Genzić na jezeru 
Ciglana 1 27. Travnja. Tijekom godine održat će se 
četiri kola cverglijade. Ukupni prihodi za 2019. go-
dinu ŠRD Dugo Selo planira 296.600 kuna, od čega 
članarine iznose 198.500 kuna, dotacija Zajednice 
športskih udruga grada DS 12.000 kuna te od najma 
društvenog doma 40.500 kuna.      

Svim okupljenima članovima ŠRD-a obratio se 
gradonačelnik Dugog Sela Nenad Panian pohvalivši 
njihov rad i potencijal, nazvavši ŠRD – društvom s 
budućnošću. Osvrnuo se na projekt uređenja jezera 
3, koje bi se, prema idejama gradske vlasti, moglo 
urediti dodatno i kao kamp, zbog organizacije na-
tjecanja i smještaja ekipa. Također podsjetio je na 
prošlogodišnje bratimljenje s francuskom Aglome-
racijom St. Quentin, područja s velikim ribičkim 
društvima s kojima bi dugoselsko Društvo moglo 
u budućnosti ostvarivati međunarodnu suradnju, a 
u čemu će ih Grad Dugo Selo rado podržati, kazao 
je gradonačelnik Panian. Predsjednik Hrvatskog 
športskog ribolovnog saveza Vladimir Sever pohva-
lio je odličnu suradnju ŠRD Dugo Selo sa Savezom, 
kao i sa županijskim Savezom, okarakteriziravši ih 
„uzornim društvom koje sve svoje aktivnosti orga-
nizira i provodi na hvalevrijedan način“, te stoga 
uživa njihovu veliku potporu.

Po završetku sjednice povela se rasprava o pro-
blemu izlova mlade kapitalne ribe odmah po pori-
bljavanju jezera. Stoga je kao prva mjera donesena 
odluka da se od datuma poribljavanja, pa do 31. 
svibnja može uzeti jedna plemenita riba svaki dan, 
dok će se ostali prijedlozi, koji su se mogli čuti na 
sjednici od brojnih članova, ugraditi i razraditi za 
novu odluku koja će se donijeti na sljedećoj sjednici.   
l                                                                                 I.G.O.

Ove godine kreće uređenje i poribljavanje 
jezera Ciglana 3

ODRŽANA SKUPšTiNA šPORTSKOG RibOLOvNOG DRUšTvA DUGO SELO:
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 Za kraj uspješne prošle godine naši najmlađi su-
djelovali su na 1. međunarodnom božićnom turniru 
u Ivancu.

U konkurenciji 8 ekipa naši dječaci 2010. godišta 
zauzeli su  3. mjesto.

U grupnoj fazi turnira pobjedili su Kozarsku Dubi-
cu 1 (12:11) i Dugo Selo 2 (15:6), te izgubili od domaći-
na Ivančice 13:11. ...

U četvrtfinalu nas je čekala ekipa Dugog Sela 1 
koju s lakoćom pobjeđujemo 15:5. 

Polufinale s Kozarskom Dubicom 2 gubimo 17:10  
te slijedi utakmica za treće mjesto u kojoj  pobjeđuje-
mo Ivančicu 2 rezultatom 14:5.

Uspješno odigran i 20. međunarodni 
Božićni turnir u Poreču

Na turniru smo nastupili s dječacima 2004. i 
2006. godišta.

Dječaci 2006. godišta izgubili su prvu utakmicu 
od Trsata (14:9), dok su ostale dvije utakmice u grupi 
pobjedili Mezokovezdi iz Mađarske 21:15 i Dobovu 
2 iz Slovenije 17:10. S dvije pobjede i jednim pora-
zom plasirali su se u četvrtfinale, u kojem lako po-
bjeđuju Krško iz Slovenije 15:8.. Polufinalne je donI-
jelo dvoboj protiv domaćina koji uz malo više sreće 
pobjeđuje sa 1 razlike. U utakmici za 3. mjesto naši 
dečki lagano pobjeđuju ekipu Zagorja iz Slovenije, te 
osvajaju 3. mjesto u konkurenciji 17 ekipa.

Turnir 2004. godišta okupio je 7 ekipa. Prvog 
dana turnira odigrali smo 3 utakmice i upisali 3 po-
bjede protiv Dinama (19:14), Zameta (17:12) i Gro-
suplja iz Slovenije (16:10). Drugi dan naši dečki za-
počinju s utakmicama protiv Rovinja i Poreča koje 
pobjeđuju. I za kraj utakmica protiv Trsata za prvo 
mjesto. Bolji ulazak u utakmicu i vodstvo od 5 razli-
ke na poluvremenu naši dečki ne ispuštaju i mirno 
privode utakmicu kraju, te osvajaju prvo mjesto. 

Trebamo još dodati da je kategoriji 2004. godišta 
Martin Krizmanić izabran u najbolju sedmorku 
turnira, a Nikola Ivanković je proglašen najboljim 
igračem, dok je David Pršlja izabrani u najbolju sed-
morku turnira, a Luka Špoljarec je proglašen najbo-
ljim golmanom turnira u 2006. godištu. 

RK RUGviCA

U prostoru Sportskog centra Dugo Selo 
24. siječnja je održana osnivačka 
skupština Hrvačkog kluba Dugo Selo u 

nazočnosti predsjednika Hrvatskog hrvačkog 
saveza te ujedno predsjednika Zajednice 
športskih udruga i Saveza Zagrebačke 
županije Vladimira Bregovića, predsjednika 
Hrvačkog kluba Sesvetski Kraljevec Dinka 
Kremića, potpredsjednika Zajednice športskih 
udruga grada Dugog Sela Zvonka Kaleba, 
tajnika ZŠUGDS Franje Končića, ravnatelja OŠ 
„Stjepan Radić“ Jure Miškovića, ravnatelja OŠ 
Rugvica Roberta Munđera te mnogih drugih. 
Za predsjednika je izabran Darjan Budimir, 
koji će zajedno s članovima – Dinkom 
Kremićem, Vedranom Tomuradom, Jurom 
Miškovićem i Robertom Munđerom činiti 
Izvršni odbor.

Kako je tom prilikom istaknuo predsjednik 
Budimir, inicijativa za osnivanje ovog kluba 
postoji već duže vrijeme, nastala kroz druženje 
i prijateljstvo s članovima kluba iz Sesvetskog 
Kraljevca. „Suradnja s njima će se nastaviti u 
sljedećem periodu kada planiramo odraditi pre-
zentacije u školama na području grada Dugog 
Sela i okolnih općina Rugvice i Brckovljana kako 
bi učenicima približili ovaj vrlo popularan sport 
u Hrvatskoj i svijetu“, kazao je Budimir. U tom 
periodu svi zainteresirani dobit će sve potrebne 
informacije o mogućnosti upisa, kao i lokaciji 
treninga. Novi predsjednik dugoselskog hrvač-
kog kluba poručio je „da kao osoba iz sporta i 
kao predsjednik Gradskog vijeća, ali i kao rodi-
telj potencijalnih članova kluba, nastojat će što 
više pridonijeti razvoju Kluba, ali i ove sportske 
discipline te vjeruje kako će rezultati to ubrzo 
i pokazati“. Predsjednik Hrvatskog hrvačkog 
saveza Bregović, čestitajući na osnivanju novog 

Osnovan Hrvački klub Dugo Selo – 
predsjednik Darjan Budimir

USPJESI MLADIH 
RUKOMETAŠA IZ RUGVICE

Kluba, petog po redu hrvačkog kluba na područ-
ju Zagrebačke županije, ukazao je na podatak da 
sada postoje uvjeti za osnivanje županijskog sa-
veza hrvačkih klubova. „Dugo Selo i okolica je 
bazen potencijala sportaša, a čvrsto vjerujem i u 
hrvanju, uostalom to su pokazali i neki hrvači 

od ranije s područja Dugog Sela, primjerice An-
drej Jazvo“, poručio je Bregović, dodajući kako 
će već za godinu dana dugoselski klub moći pre-
zentirati sportskoj zajednici svoje rezultate.    

Predsjednik kraljevečkog kluba Dinko Kre-
mić upoznao je prisutne s nekim činjenicama 
o njihovom klubu koji je osnovan 2011. godine. 
„Krenuli smo s 8-ero djece, a sada radimo na 4 
škole, imamo pet trenera, od toga 3 kineziologa, 
te smo u 2018. godini od strane Hrvatskog hr-
vačkog saveza proglašeni za najuspješniji klub 
po kriterijima i rezultatima u Hrvatskoj“, naveo 
je Kremić, dodajući kako će zajedno s dugosel-
skim klubom nastojati na istočnom dijelu župa-
nije „napraviti dobru priču o hrvanju“. 

Na skupštini su donijete i sve ostale potrebne 
odluke za osnivanje udruge, kao i odluke o pri-
stupanju u Hrvatski hrvački savez te u Zajednicu 
športskih udruga grada Dugog Sela.  l           

I.G.O.

U Donjoj Stubici 2. veljače je  odigran  4. otvoreni 
turnir Regije srednja Hrvatska.

Na turniru je nastupilo oko 140 igračica i igrača koji 
su se borili u deset kategorija.  Na turniru je nastupilo 
dvanaest naših najmlađih natjecatelja koji su osvojili 
sedam postolja. Mara Markovanović pobijedila je u 
kategoriji najmlađih kadetkinja, Barbara Tepeš u kate-
goriji “Klinceza” a Luka Tepeš u kategoriji najmlađih 
kadeta. Mia Horvatiček osvojila je drugo mjesto kod 
najmlađih kadetkinja. Treće mjesto pripalo je Patriku 
Paurević kod najmlađih kadeta, Lani Bebek kod naj-
mlađih kadetkinja i Luciji Paurević kod “Klinceza”. 

STšK DUGO SELO:
 Mara, Barbara i Luka pobjednici 
4. turnira Regije srednja Hrvatska

Završena je još jedna uspješna sezona dugose-
lskog klizališta. Završetkom zimskih praznika i 
početkom škole naših klizača je sve manje, tako 
da i ove godine, kao i prethodne 3 sezone otkako 
Sportski centar organizira klizanje u Dugom Selu, 
sezonu zaključujemo potkraj siječnja, kazao nam 
je ravnatelj dugoselskog Sportskog centra Miroslav 
Škrlec. Izražavajući zadovoljstvo i ovogodišnjom 
posjećenošću, smatra da i poslovni rezultati neće 
odstupati, štoviše bilježit će rast, navevši podatak 
prihoda iz 2017. godine koji su iznosili 107.000, a 
2018. godine 135.000 kuna. „Ove su nam godine i 
vremenski uvjeti išli na ruku tako  da od početka, 1. 
prosinca, pa sve do sada sezona je odrađena uz sve-
ga nekoliko dana s lošom prognozom, ali bez obzira 
na to klizalište je radilo non-stop“, ističe ravnatelj. 
Dodaje također da su ove sezone bili jedino klizali-
šte na širem dugoselskom području, kao i činjenicu 
da su građani prepoznali njihovu kvalitetu i dostu-
pnost – svima je na jednom mjestu omogućen najam 
klizaljki, učitelji klizanja, servis brušenja, a postoji i 

popratna ugostiteljska ponuda. 
„Ove godine nismo angažirali vanjskog izvođača 

za izradu leda već su posao obavili naši djelatnici 
Sportskog centra i led je bio najbolji dosada“, ista-
knuo je ravnatelj. Ujedno djelatnici su održavali 
klizalište te sukladno svim vremenskim uvjetima 
promptno i reagirali kako kvaliteta ledene površine 
ne bi odstupala. Tim poslovima uspjeli su smanjiti 
i troškove. Uz djelatnike Sportskog centra, na kli-
zalištu su još bili angažirani studenti na poslovima 
vođenja Škole klizanja, najma klizaljki itd. „Veliki 
je to pritisak na ljude, radi se po cijele dane, no mi 
smo uhodana ekipa što dokazuje odlično odrađena 
četvrta sezona“, kazao je Škrlec. Na pitanje postoje 
li planovi za sljedeće sezone navodi kako bi se pro-
širenjem za 2 i pol metra postigle dimenzije 30x15 
metara i omogućio veći broj klizača, kao i potencijal 
organizacije drugih sadržaja, nastupa, no za isti je 
potrebno iznaći sredstva, stoga i ove dimenzije tre-
nutno zadovoljavaju“, zaključuje ravnatelj. l

I.G.O.

Dugoselsko klizalište Sportskog centra i 
ove godine uspješno odradilo sezonu
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Virtualne galerije i 3D litografije za 
dugoselske posjetitelje Noći muzeja
I ove godine Dugo Selo, odnosno Pučko otvo-

reno učilište Dugo Selo se pridružilo brojnim hr-
vatskim muzejskim i kulturnim institucijama koje 
su pod patronatom Hrvatskog muzejskog društva 
organizirale NOĆ MUZEJA.

Ovogodišnja tema bila je MUZEJI – INOVACI-
JE I DIGITALNA BUDUĆNOST, a izložbama pod 
nazivom „Suvremeni prikaz umjetničkih djela“ 
ovogodišnju temu POU Dugo Selo prezentiralo je 
na dvije lokacije. U Maloj galeriji u Kolodvorskoj 
ulici posjetitelji su mogli razgledati umjetnička 
djela u virtualnoj galeriji, uz prikaz jednog dijela 
originala. Radi se o 220 umjetničkih djela iz vla-
sništva ove kulturne ustanove, a koja su digitalno 
pohranjena u digitalnoj galeriji i koju su posjetitelji 
mogli promatrati na velikom ekranu u Maloj gale-
riji. Jedan dio tih originalnih djela bio je također 
izložen te večeri, a kako je pojasnila viša stručna 
suradnica za kulturu POU Dugo Selo Nada Kozić, 
ta djela predstavljaju retrospektivu tema i motiva 
Dugog Sela koje su umjetnici obradili tijekom 17 
godina organiziranja Likovnih susreta umjetnika. 

„Trudili smo obraditi što širi spektar obrađenih 
tema – tako da među izloženim djelima, inače 
autora Dugoselaca, mogu se prepoznati prizori 
Dugog Sela, Martin Brega, sveca zaštitnika sve-
tog Martina, Templara na Martin Bregu, obitelji 
Drašković, teme vode, drveta, itd.“, kazala je Ko-
zić, dodajući kako se sva djela mogu naći na web 
stranici POU Dugo Selo. Noć muzeja otvorila je za-
mjenica gradonačelnika Jasminka Kokot Bambić, 
istaknuvši napore i angažman dugoselskog POU 
u organizaciji Noći muzeja 6. godinu za redom. U 
ime organizatora, okupljene posjetitelje pozdravio 
je ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta Dugo Selo 
Nenad Haleuš Mali. U glazbenom dijelu otvorenja 
dugoselske Noći muzeja nastupili su mladi talenti 
Glazbene škole Dugo Selo - Leon Kociper na flauti, 
Niko Antić na tamburici te Magdalena Đunđuš na 
violini.

Od 20 sati u izložbe-
nom prostoru „Marti-
nus“ održana je izložba 
djela u tehnici litografije, 
također uz postav ori-
ginala. Litografije su in-
terpretacije originalnih 
djela isprintanih 3D prin-
terom, koje uz pomoć 
svjetlosti nude promatra-
ču drugačiju perspektivu 
motiva – kako vizualnu, 
tako i taktilnu, a te večeri 
prezentirano je desetak 
djela, slika i kiparskih 
uradaka, s litografskim 
isprintima. Tom prilikom za posjetitelje je također 
prikazan proces nastajanja 3D modela kojeg su pri-
bližili mladi Dugoselci iz udruge MachLab, pred-
vođeni Mateom Miličevićem.

Prilikom otvorenja izložbe brojnim posjetitelji-
ma obratio se gradonačelnik Nenad Panian izra-
žavajući ponos svih uključenih u Noć muzeja, kao 

i brojnim odazivom građana posjetitelja. Nakon 
uvodnih riječi organizatora uslijedili su glazbeni 
nastupi ŽVS „Koledarice“ KUD-a „Preporod“, 
zbora učiteljica OŠ Josipa Zorića i „Ivan Benković“ 
te debitantski nastup članica i članova PE "Pjesma 
zavičaja", inače članova radionice Pjevanja u sklo-
pu projekta Radost življenja.l                                    I.G.O.


