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Dvanaesta izložba vina i Sedma smotra narodnog blaga okupila je 11. 
lipnja više stotina vinara i sudionika programa te brojne posjetitelje na 
Martin Bregu. Jedanaest najuspješnijih vinara primilo je zlatna odličja 
za svoja vina dok su vina Ivana Štabe i Dragutina Kelebuha, najvećim 
ocjenama stručnog suda, proglašena šampionima 12. izložbe. Osim u 
vinu, domaćim kolačima, medu i umjetničkim djelima posjetitelji su 
mogli uživati u bogatom kulturnom programu. Nastupilo je desetak 
kulturno-umjetničkih društava iz Dugog Sela, Vrbovca, Lupoglava, 
Brckovljana, Sesvetskog Kraljevca, Vugrovca, Sesveta, a prvi javni 
nastup ostvario je i Gradski zbor Dugog Sela. Posjetitelji su mogli 
kušati izložena vina ali i gastronomsku ponudu Kleti Bunčić, voziti se 
konjskim zapregama te uživati u tradicionalnoj manifestaciji Udruge 
vinara i Turističke zajednice. Među njima bilo je i šest članova  
izaslanstva francuskog Kantona Saint Simon koji su tako upoznali 
vinsku ponudu, kulturne i tradicijske vrijednosti našega kraja. 

(opširnije na stranicama 7., 8. i 9.)

    
     

       

 

 

 

 Najav l ju jemo.. .

GODINA: XXXIX CIJENA: 5 kn

Prigodna sjednica ŠRD «Dugo Selo» održana 9. lipnja, a dosadašnja aktivnost zabilježena u 
posebnom biltenu posvećenu ovoj obljetnici

U nazočnosti župana Zagrebačke 
županije S. Kožića i brojnih uzvanika, 
suradnika, općinskih dužnosnika te 

predstavnika ustanova i udruga Općina 
Rugvica svečano je obilježila svoj dan. 
Nova škola i novootvoreni dječji vrtić, 
skori početak gradnje sportske dvorane i 
izlaza na autocestu istaknuti su, između 
ostaloga, u opsežnom izlaganju načelnika 
općine I. Remenara. Tijekom svečanosti 

nagrađeni su uspješni obrtnici, pojedinci, 
udruge,  učenici i studenti, tako su nagrade 
za doprinose, između ostalih, primili IGM 
Šljunčara Trstenik i OŠ Rugvica. Održani 
su i dvodnevni Posavski sportski susreti 
s rekordnim brojem sudionika, među 
kojima su sportaši svih dobi, rekreativci i 
vatrogasci. 

Objavljeni su i rezultati izbora za mjesnu 
samoupravnu na području općine Rugvica. 
(opširnije na stranicama 5. i 6. ) 

Na ovogodišnjoj vinskoj manifestaciji 149 uzoraka vina, preko 400 sudionika glazbenog 
programa, mnoštvo posjetitelja i bogata ponuda kolača, meda te umjetnina 

Članovi KUD-a "Preporod" otvorili Sedmu smotru narodnog stvaralaštva, a u završnici 
programa izvedbom međimurskih plesova podigli publiku na noge 

Praznik vina i narodnog blaga

Pola stoljeća Športskog 
ribolovnog društva

D ugoselski ribiči okupljeni u aktivnom ribolovnom društvu prigodnom su svečanošću 
obilježili 50. obljetnicu djelovanja. Uzvanike su podsjetili na brojna postignuća 
tijekom tih godina, vrijedne rezultate koje su ostvarili u natjecanjima te na doprinos 

u uređenju okoliša, jezera i šireg izletničkog i ribolovnog područja kod južnog izlaza iz 
grada. Podijelili su zahvalnice i priznanja te primili brojne čestitke prigodom značajne 
obljetnice. (opširnije na stranici 14.) 

Svečana sjednica Općinskog vijeća i poglavarstva u nazočnosti brojnih uzvanika te župana S. 
Kožića održana 30. lipnja 

Obilježen Dan
 općine Rugvica 

Prvi krug ljetnog upisnog roka u Srednju školu Dugo Selo - str. 2
Dan Općine Brckovljani obilježit će se 27. srpnja u OŠ u Božjakovini 
- str. 3
Natječaji za prodaju zemljišta i zakup kioska na području grada Du gog 
Sela - str. 4. i 7.
Gradsko poglavarstvo i vijeće Dugog Sela usvojili Prostorni plan i 
GUP te izmjene proračuna za 2006. godinu - str. 4. i 7.
Mladi dugoselski rukometaši '96. i '97. godišta pobijedili na 
rukometnom turniru - str. 11
Crtež Mie Markušić prvonagrađen na županijskom i državnom 
natječaju "Volim Hrvatsku" - str. 16.
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Položeni vijenci povodom Dana 
antifašističke borbe

Uoči Dana antifašističke borbe predstavnici Grada 
Dugog Sela i Udruge antifašističkih boraca grada 
Dugog Sela, općina Rugvica i Brckovljani odali su 
počast poginulim ratnim i civilnim žrtvama u II. svjet-
skom ratu. Komemoracija je održana kod spomen obi-
lježja u Perivoju grofa Draškovića na kojem su ukle-

sana imena 55-ero građana Dugog Sela, Kozinšćaka 
i Lukarišća – žrtve fašističkog terora. Polaganjem 
vijenaca počast su odali predsjednik 
Gradskog vijeća Anto Bauer, vije-
ćnici i članovi Poglavarstva, pred-
stavnici Hrvatske vojske i Policijske 
postaje Dugo Selo te članova obitelji 
žrtava antifašističke borbe. Uvodno, 
skupu se obratio predsjednik Udru-
ge Ivan Vranić govoreći o značaju 
antifašističkog pokreta na dugosel-
skom području, naglasivši kako su 
stanovnici podržali snage antifaši-
zma. Dugoselski civili stradavali su 
i kao žrtve fašističke odmazde tako 
je 1942. godine strijeljano 20 talaca 
u šumi kod Ciglane. 

Predsjednik Vijeća Anto Bauer 
također se obratio okupljenima 
spominjući brojne žrtve fašističkog 
terora te ističući značaj antifaši-
stičke borbe kao civilizacijske stečevine na kojoj je 
izgrađena suvremena Europa a tako i slobodna Hrvat-
ska. U II. svjetskom ratu borilo se 1.765 Dugoselaca, 
od čega ih je 260 poginulo, dok je živote izgubila 161 
civilna osoba.

Predstavnici Gradskog vijeća odali su također 
počast polaganjem vijenaca na spomen obilježja  anti-
fašističkim borcima i žrtvama terora u Ostrni, kao i u 
Leprovici gdje  su 34 stanovnika ubijena tijekom II. 
svjetskog rata. Među njima bilo je troje djece izme-
đu 6 i 15 godina, staraca i žena koji su živi bačeni u 

vatru, zaklani ili ubijeni vatrenim 
oružjem. Kuće i gospodarske zgrade 
su zapaljene, a i stoka je pobijena, 
kako stoji u zapisima o fašističkim 
zločinima na dugoselskom podru-
čju.  U Ostrni spomen obilježje sjeća 
na anifašističke borce Ivana Bajsa, 
Ivana Habečića, Ivana Habekovi-
ća, Stjepana Jambreka, Ivana Kara-
sa i Matu Sedmaka te na civilne 
žrtve tamošnjih žitelja Blaža Cika, 
Ivana i Stjepana Habeića, Franju i 
Katu Habeković, Miju Harambašu, 
Stjepana Karasa, Ivana Milkovića i 
Ivana Novaka. 

U stradanjima i teroru u Leprovici 
ubijeni su Stjepan Antol, Blaž Baku-
lin, Martin Horvat, Ivan i Josipa 
Karas, Agata i Ivan Klepac, Stjepan 

Knezić, Ivan te Mirko i Tomo Kucifer, Jana i Tomo 
Kušnić, Josip i Josip S. Pajtek, Mijo Panjan,  Francika 

i Josip Papa, Jaga te Kata i Tomo Plavić,  zatim Bara, 
Barica, Mara, Mijo i Stjepan Prosnec, Franjo, Josip, 
Pepa i Stjepan Pužek, Bara i Mara Robić, Đuro Sivec 
i Ljuba Škulec.                      

                                          Tekst i fotografije: N. K. 

Komemorativni skup ispred spomenika antifašistima u Perivoju grofa  
Draškovića

Vijenci i svijeće u spomen žrtvama leprovičkog pokolja 

D užnosnici Grada Dugog Sela, Hrvatske 
vojske i Policijske postaje uoči obilježavanja 
Dana državnosti odali su počast poginulim 

braniteljima Domovinskog 
rata. Polaganjem vijenaca 
i paljenjem svijeća 
komemoracija je održana 
kod spomen obilježja 
ispred Hrvatske pošte. 
Prigodnim riječima o 
značaju obilježavanja Dana 
državnosti skupu se obratio 
gradonačelnik Boris Mahač. 
Tog dana 1991. godine 
Hrvatski sabor donio je 
Ustavnu odluku o suverenosti 
i samostalnosti RH te time 
započeo formalno raskidanje 
pravnih i političkih veza s 
tadašnjom Jugoslavijom. U 
ime Grada komemoraciji su 

prisustvovali i predsjednik Gradskog vijeća Anto 
Bauer, vijećnici te predstavnici Udruge «Hrvatski 
vitezovi» i Udruge udovica i roditelja nestalih u 

Domovinskom ratu. Nazočni 
su odali dužno poštovanje svim 
poginulim i nestalim braniteljima 
Domovinskog rata koji su 
omogućili stvaranje hrvatske 
države, a osobito devetorici 
poginulih dugoselskih pripadnika 
HV-a i MUP-a čija su imena 
uklesana na spomen obilježje 
ispred dugoselske zgrade pošte.               

Tekst i fotografije:  I. G. O. 

Počast poginulim braniteljima 
uz Dan državnosti  

Predstavnici Grada polažu cvijeće 
u spomen poginulima

Obitelji i suborci pale svijeće za duše naših branitelja 

Poginuli branitelji Domovinskoga 
rata – pripadnici HV-a i MUP-a 

Građani Dugog Sela sjećaju se 
hrvatskih branitelja obilazeći 
spomen obilježje u središtu 

grada, uz spomen i vječnu hvalu: 
Ivanu Bešeniću, Željku Filipoviću, 
Milivoju Halaru, Mati Herdomanu, 
Božidaru Huzaniću, Ivanu 
Keseru, Anti Kolovratu, Željku 
Kovačeviću, Davoru Ljubanoviću 
i Anti Salapiću. 

Srednju školu Dugo Selo u predstojećoj školskoj godini pohađat će novih 240 
učenika raspoređenih u 10 smjerova. Prema informacijama po zaključenju prvog 
kruga ljetnog upisnog roka popunjeni su sljedeći smjerovi – ekonomisti, frizeri i 
elektroinstalateri. Za smjer opće gimnazije, koji čini jedno razredno odjeljenje, 
preostala su svega dva slobodna mjesta, za smjer automehaničara slobodno je 
jedno mjesto te isto jedno mjesto za smjer elektromehaničara. Najslabiji odaziv 
ove godine zabilježio je smjer tehničara za računalstvo za koji se prijavilo 27 
kandidata, a kapacitet je 60 učenika odnosno dva razredna odjeljenja. No, zato 
je neuobičajeno velik interes učenika za deficitarna zanimanja. Za smjerove 
vodoinstalater, plinoinstalater i instalater grijanja i klimatizacije, koji čine jedno 
razredno odjeljenje, prijavilo se čak 70 učenika. Srednja škola je stoga uputila 
Ministarstvu prosvjete zahtjev za odobrenje još jednog razreda za ove smjerove, 
a nadaju se kako će se zahtjev riješiti prije drugog upisnog kruga.

Srednja škola Dugo Selo obavještava će rezultati prvog upisnog kruga biti 
objavljeni na oglasnoj ploči Škole te na web stranici Srednje škole www.srednja-
dugoselo.hr. Objava nepopunjenih upisnih mjesta i podataka o rezultatima upisa 
i nastavku upisa za drugi ljetni upisni rok bit će 10. srpnja kada će se do 18 sati 
primati i prijave za upis. Sljedeći dan 11. srpnja je objava rezultata, a 12. srpnja 
upis učenika. Kako je predviđeno do 28. kolovoza objavit će se popis eventualnih 
slobodnih mjesta za jesenski upisni rok. Tako će 29. kolovoza biti organizirane 
prijave (od 8 do 16 sati), 30. kolovoza je objava rezultata, a 31. kolovoza upisi.

U školskoj godini 2006./2007. upisom učenika prvih razreda imat će dva 
odjeljenja više - 28, a nastavu će ukupno pohađati oko 860 učenika. Time će 
postojeći kapaciteti škole biti maksimalno ispunjeni. Kako nam je rako ravnatelj 
Škole Josip Herceg, prof. ne postoji mogućnost povećanja kapaciteta, niti proši-
renja programa. Iako je proteklih godina Škola nastojala otvoriti novi nastavni 
program za kuhare i slastičare, s obzirom na uređen i opremljen praktikum, 
Ministarstvo nije odobrilo njihov zahtjev. Učionica koja je dosada služila kao 
blagovaonica tijekom ljetnih mjeseci uredit će se u frizerski praktikum. Opremit 
će se i još jedna informatička učionica s pet novih kompjutera iz donacije te 
elektrotehnička radionica i praktikum strojarstva – sve to uz pomoć donatora, 
većinom obrtnika te tvrtki «Elektrokontakt» i HEP Pogon Dugo Selo. 

Uz povećanje broja učenika potrebno je i zapošljavanje novih nastavničkih 
kadrova. Škola trenutno zapošljava 49 profesora (uključujući i ravnatelja), a 
prema procjeni nužno je zapošljavanje još pet do šest profesora. Prema Zako-
nu Škola tek po završenom ljetnom roku, a to je 12. srpnja, šalje Ministarstvu 
prosvjete zahtjev za suglasnost za zapošljavanje novih nastavničkih kadrova, što 
Srednja škola i namjerava učiniti. Jedino se nadaju kako će suglasnost Ministar-
stva ove godine stići puno ranije, za razlike od prošle godine kada je dana 24. 
listopada.                                                                                                   I. G. O.

U Srednjoj školi otvoreno 240 
mjesta za učenike prvih razreda

Na 7. sjednici Skupštine Zagrebačke županije, kojoj su prvi put nakon izbora 
ovog saziva nazočili vijećnici HDZ, usvojene su izmjene i dopune županijskog 
proračuna čiji prihodi i izdaci dosežu oko 240 milijuna kuna. Razlog jednogo-
dišnjeg bojkota najveće oporbene stranke bili su izbori članova Povjerenstva 
i Odbora. Nakon što su odluke ukinute od nadležnog ureda državne uprave 
te izabran novi sastav razmjerno stranačkom sastavu Skupštine, HDZ-ovi 
vijećnici vratili su se u skupštinske klupe na ovoj sjednici na kojoj su se, 
između ostalog žestoko protivili načinu zbrinjavanja otpada u zajedništvu sa 
Zagrebom, a posebice mogućem odlaganju pepela nakon spaljivanja otpada 
na području županija. Predlagatelji su uvjeravali način spaljivanja otpada kao 
jedini prihvatljiv nakon čega ostaje bezopasan i neotrovan pepeo koji će se na 
odgovarajući način zbrinuti, kako to čine veliki europski gradova. 

U izmijenjenom proračuna Županije između ostalog su predviđena sredstva 
od dva milijuna kao potpora Dugom Selu za otplatu i održavanje športske 
školske dvorane, te 700 tisuća kuna za izradu projekta i pribavljanje građe-
vinske dozvole te ostale dokumentacije za početak izgradnje nove osnovne 
škole u Dugom Selu. Za investicije i redovne troškove školstva i društvenih 
djelatnosti troši se preko 111 milijuna kuna godišnje, kazao je župan Kožić, 
najavivši mogućnost besplatnog javnog prijevoza za učenike srednjih škola 
što bi gradovi, općine i Županija namirivali u jednakom omjeru. Sukladno 
odluci Skupštine studenti s područja Županije moći će studirati uz povoljne 
kredite. Odlukom je osnovan Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke župani-
je nakon niza godine nezadovoljstva uslijed plaćanja usluga Zavodu Grada 
Zagreba, unatoč protivljenja oporbe za koju je upitna isplativost osnivanja  
takve ustanove u Županiji. Između niza informacija na ovoj je Skupštini 
potvrđen postupak izbora izvoditelja radova na izgradnji čvora – priključka 
na autocestu u Rugvici, a temeljem javnog natječaja objavljenog krajem lipnja, 
te je najavljen mogući završetak radova početkom iduće godine. Vijećnici su 
donijeli odluku o nagradama, plaketama, poveljama i javnim priznanjima 
koja će se uručiti prigodom svečanosti Dana Zagrebačke županije 17. srpnja. 
Skupština će proglasiti Dragutina Tadijanovića počasnim građaninom Zagre-
bačke županije. Na predstojećoj svečanosti nagradu će primiti i Jelena Kokot, 
dugoselska gimnazijalka za postignuća tijekom školovanja u Dugom Selu 
i SAD-u, iako je popredsjednik Skupštine N. Sedlar nastojao osporiti ovaj 
prijedlog tumačeći ga politički iskonstruiranim nagrađivanjem uz netočnu 
tvrdnju kako je buduća dobitnica županijske nagrade kćer zamjenice dugosel-
skog gradonačelnika Jasminke Kokot Bambić, iako njih dvije nisu u nikakvom 
srodstvu.                                                                                               N. K.

Zagrebačka županija 
izmijenila proračun



Goran u akciji

N a kuglani u Sesvetama 6. i 7. 
lipnja održano je Prvenstvo 
Hrvatske u kuglanju na 9 

čunjeva, klasičan način za osobe 
s teškoćama u razvoju za 2006. 
godinu. Natjecanje su organizirali 
Sportsko društvo specijalni 
sportovi «Olimp» i Centar 
za rehabilitaciju «Stančić», a 
pokrovitelji natjecanja bili su 
Ministarstvo zdravstva i socijalne 
skrbi, Ministarstvo znanosti 
prosvjete i športa, Specijalna 
Olimpijada Hrvatske i Hrvatski 

športski savez invalida. Nastupila 
su ukupno 104 natjecatelja, 68 u 
muškoj i 36 u ženskoj konkurenciji 
u 26 ekipa iz 21 centra ili udruge. 
Medalje i pehare podijelili su 
pomoćnik ministra Dragutin 
Keserica, savjetnica ministra 
Edita Ružić, ravnatelj Srednje 
škole Sesvete Slavko Ivanković i 
ravnatelj Centra za rehabilitaciju 
«Stančić» Ivan Vrgoč uz opće 
oduševljenje natjecatelja.

U cilju poboljšanja kvalitete života korisnika Centra za rehabilitaciju 
«Stančić» u prostorima restorana «Dioniz» održana je humanitarna 
aukcija slika. Okupljenim ljubiteljima likovne umjetnost, među 
kojima je bio predsjednik Općinskog vijeća Brckovljani Milan Kralj te 
gradonačelnik grada Dugog Sela Boris Mahač, bilo je ponuđeno 40-tak 
djela članova Likovne udruge Dugo Selo i Likovne udruge «Fortuna art» 
iz Zagreba, od čega je veći dio prodan tijekom same aukcije, a kupnja 
slika nastavljena je narednih dana u kontaktima s predstavnicima Centra. 
Sva prihod od prodaje slika koji je ostvaren u visini oko 13.000 kuna, 
usmjeren je korisnicima Centra «Stančić» za nabavu medicinske i ostale  
opreme.                                                                Tekst i fotografije: N. K.
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Humanitarna aukcija 
slika za korisnike 
Centra "Stančić"

Prvenstvo Hrvatske u kuglanju na 9 čunjeva klasičan način za osobe s teškoćama u razvoju

Ljubiteljima slika i onima koji žele pomoći korisnicima Centra nuđene 
slike – uglavnom ulja na platnu 

Slikari iz Dugog Sela i Zagreba na prodaju dali veći broj slika nastalih 
tijekom susreta u Centru "Stančić" 

Rezultati:
Pojedinačno žene: Ekipno žene: Pojedinačno muški: Ekipno muški:

1. Vesnica Andročec Vjeverica Vjekoslav Alijevski Latica
2. Božena Simatović Zagreb Branimir Tuđman Vjeverica
3. Ivana Šebijan Tuškanac Siniša Zidar Lug 
4. Vesna Šoštarec Krešo Žalig
                                                                        

 Franjo HORVAT, prof.,
                                                                       koordinator natjecanja

Nastupili i korisnici Centra "Stančić"

Ravnatelj Centra "Stančić" I. Vrgoč dijeli odličja

P lan zaštite od požara i tehnoloških 
eksplozija za općinu Brckovljani postao 
je kamen spoticanja u raspravi vijećnika 

Općine Brckovljani. Nakon što su prošle dvije 
godine i nakon što su nadležne institucije pri-
hvatile prijedlog Plana zaštite od požara za ovo 
područje, vijećnici su doveli u pitanje vjerodo-
stojnost i istinitost podataka u ovom doku-
mentu. Iako je izrađivač tvrtka «Eurocontrol» 
d.o.o. iz Zagreba temeljila izradu plana u 
skladu sa Zakonom o zaštiti od požara, podaci 
po kojima su DVD Gračec i DVD Lupoglav 
proglašeni središnjim DVD-ima na području 
općine «naljutila» je predstavnike DVD-a 
Brckovljani, ujedno i vijećnike u Općinskom 
vijeću. Oni smatraju kako su sporni podaci o 
mjerenju brzine dolaska vatrogasne postrojbe 
na najudaljenije mjesto općine. Naime, DVD 
Brckovljani smatra da ima istu brzinu, ako ne 
i bolju od DVD-a Gračec. Posebno ih brine 
što će se na temelju ovog dokumenta izrađi-
vati plan financiranja općinskih DVD-a, pa 
će neka društva biti zakinuta. Ne zamjerajući 
DVD-u Lupoglav što je izabran za drugo 
središnje društvo, vijećnicima ipak nije jasno 
zašto čak 48 vatrogasaca (DVD Lupoglav ni 
nema toliko aktivnih vatrogasaca) mora biti 
upućivano na redovite liječničke preglede, dok 
DVD Gračec tek 15, smatrajući ove zadane 
okvire Plana zaštite od požara nelogičnim. 

Načelnik Željko Funtek uključivši se u 
raspravu istaknuo je kako je najveći problem 
među vatrogascima – podjela sredstava iz 

proračuna. Prije je Poglavarstvo raspoređivalo 
sredstava, no otkako se vatrogasci međuso-
bno dogovaraju više je nesporazuma i pre-
pirki, rekao je Funtek. On podsjeća kako je 
inspekcija 2004. godine utvrdila kako oprema 
DVD-a Brckovljani, Gračec, Hrebinec i Stan-
čić-Štakorovec nije u skladu sa zakonskim 
normama. U međuvremenu općinskim prora-
čunom osigurano je povećanje dotacija za ova 
društva kako bi pribavili potrebnu opremu. 
Jesu li to i napravili saznat će se poslije 20. 
srpnja. Naime, do tada načelnik Funtek dao je 
rok svim društvima da izvrše pregled i popis 
sve opreme s kojima raspolažu.        

Odluka je vijećnika da se donošenje Plana 
odgodi za sljedeću sjednicu Vijeća koja je pla-
nirana za mjesec dana. 

Prestao mandat vijećnika 
Smiljana Darojkovića 

Odlukom vijećnika njihov član, koji zastupa 
stranku DC, Smiljan Darojković više nije u 
sastavu Općinskog vijeća. Naime, njemu je, 
prema Statutu Općinskog vijeća, s danom 
odjave mjesta prebivališta na području općine 
Brckovljani prestao teći vijećnički mandat. 
Mandatna komisija temeljem saznanja iz Poli-
cijske postaje Dugo Selo upoznata je kako 
je vijećnik DC-a 27. prosinca 2005. godine 
odjavio svoje mjesto prebivališta s podru-
čja općine te ga prijavio 
na području grada Dugog 

Sela. Iako je vijećnik Darojković 9. ožujka ove 
godine ponovo prijavio mjesto prebivališta na 
području općine Brckovljani prema Statutu 
njegov vijećnički mandat prestao je s datu-
mom odjave bez obzira na ponovnu prijavu. 
Općinsko vijeće dopisom je upoznalo DC o 
prestanku mandata vijećnika Darojkovića te o 
potrebi imenovanja njegovog zamjenika, no u 
zadanom zakonskom roku nije pristigao njihov 
prijedlog, tako da na sjednici Vijeća (zasad) 
nije imenovan novi zastupnik DC-a. 

Imenovan Božo Graberec za 
zamjenika načelnika 

Uz osam glasova za i dva suzdržana prihva-
ćen je prijedlog imenovanja drugog zamjenika 
načelnika Općine Bože Graberca koji će tu 
dužnost obnašati zajedno s Jurom Miškovi-
ćem. Odluka je donesena sukladno izmjenama 
i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj 
samoupravi.

Imenovani mrtvozornici za 
područje općine 

Vijećnici su prihvatili prijedlog Doma zdra-
vlja Zagrebačke županije za imenovanje novih 
šest mrtvozornika za područje općine Brcko-
vljani, a to su doktori Vjekoslav Cvijanović, 
Ksenija Kovač, Tatjana Sučić, Alenka Foretić, 
Milica Starčević i Ružica Ivanović. Prema 
Zakonu o zdravstvenoj zaštiti odluku o ime-
novanju mrtvozornika za područje općine 
donosi Zagrebačka županija, a na prijedlog 
Općinskog vijeća Općine Brckovljani.

Dobitnici povelja povodom 
Dana Općine

Povodom Dana Općine Brckovljani koji se 
obilježava 1. kolovoza, proslava, odnosno sve-
čana sjednica Vijeća i Poglavarstva, ove će se 
godine održati u četvrtak 27. srpnja u prosto-
rima dvorane Osnovne škole «Stjepan Radić» 
u Božjakovini. Taj dan planirano je i sveča-
no otvorenje nadograđenih prostora osnovne 
škole. Kapacitet je sada proširen za četiri nove 
učionice, dva kabineta, osiguran je i prostor 
radionice za majstora, a u krovištu otvara se 
mogućnost za uređenje dodatnih šest učionica 
ili kabineta. Povodom Dana Općine planirana 
je i dodjela povelja, a kako su odlučili vijećnici, 
dodijelit će se Ministarstvu mora, turizma, 
prometa i razvitka za sufinanciranje vodovo-
da na području općine u iznosu od milijun 
kuna, zatim Hrvatskim vodama za ulaganje 
od 2 milijuna kuna u izgradnju kanalizaci-
je te Zagrebačkoj županiji radi financiranja 
dogradnje osnovne škole u Božjakovini, a koje 
je realizirano u kratkom roku. Na sjednici će 
biti uručene i nagrade učenicima i mentorima 
OŠ za sudjelovanje na državnim natjecanjima. 
Novčane nagrade od po 2.000 kuna svakom 
uručit će se učenicima Ivanu Grabercu i Ivanu 
Ilievskom za postignuto 3. mjesto na drža-
vnom natjecanju iz biologije, Stjepanu Gorni-
ku za sudjelovanje na državnom natjecanju iz 
fizike te Ivi Glavaš za sudjelovanje na državnoj 
smotri likovne kulture LIK 2006. Njihovim 
mentorima Mariji Biočić, Matildi Šimunović, 
Robertu Samardžiću i Biserki Fruk uručit će 
nagrade od po 1.000 kuna, odluka je općin-
skih vijećnika.   

                                      Pripremila:  I. G. O.  

S obzirom na dotrajalost pročelja 
zgrade te zbog otpadanja 
žbuke na sjevernom dijelu 

gdje je u unutarnjim prostorima 
počelo vlažiti, Općina Brckovljani 
investirala je u lipnju renoviranje 
fasade. Investicijom je obuhvaćeno 
samo pročelje, ne i unutrašnjost 
zgrade. Ukupni troškovi iznose 
8.000 kuna.                           I. G. O.

Općinsko vijeće održalo 9. sjednicu 

Nezadovoljstvo predloženim Planom 
zaštite od požara

Pročelje sada 
izgleda puno lje-
pše, no u cjelini 
zgrada u kojoj su 
smještene službe 
Državne upra-
ve, Zagrebačke 
županije i Grada 
Dugog Sela i dalje 
ostaje neobno-
vljena

Obnovljeno pročelje 
zgrade Općine



4 6. srpnja 2006. 

 VIJESTI IZ GRADA DUGOG SELA

Dugoselska kronika

Održana 13. sjednica Gradskog poglavarstva... 

N akon dobivenih suglasnosti na konačni 
prijedlog izmjena i dopuna Prostornog 
plana te izmjena i dopuna Urbanističkog 

plana Dugog Sela, Poglavarstvo je odlučilo o 
podnošenju amandmana prema zahtjevima 
grupe građana za uvrštenje čestica na području 
k.o. Prozorje u građevinsko područje. Namjera 
Poglavarstva je udovoljiti građanima, budući je 
nakon postupka javne rasprave utvrđeno kako 
su na tim parcelama nekad postojali građevinski 
objekti.

Također je odlučeno o podnošenju amandmana 
na konačni prijedlog izmjena i dopuna planova 
koji se odnosi na izmjenu načina i uvjeta gradnje, 
odnosno na tzv. zonu urušavanja. Predloženo je 
smanjenje razmaka između građevina s tri i više 
etaže ukoliko se tehničkom dokumentacijom 
dokaže otpornost objekta od eventualnog rušenja 
u uvjetima elementarnih nepogoda. 

Utvrđeni prvi rebalansi 
programa gradnje 

i održavanja komunalne 
infrastrukture

Sredstva namijenjena izgradnji objekata 
komunalne infrastrukture preraspodijelit će se, 
a u ukupnom su iznosu smanjena te iznose oko 12 
milijuna kuna, sukladno izmjenama i dopunama 
proračuna Grada. Prvenstveno su navedene 
obveze za objekte čija je gradnja započela. 
Ulaganje dijelom ovisi o prihodima od prodaje 
zemljišta, a sama prodaja od donošenja detaljnih 
planova radi utvrđivanja uvjeta izgradnje 
investitorima. U plan održavanja objekata 
komunalne infrastrukture također je predložena   
preraspodjela unutar stavki kod odvodnje i 
održavanja javnih površina, a sve u okviru 4,4 
milijuna kuna. Gradsko poglavarstvo zatražilo 
je detaljno izvješće o provedenim akcijama 
održavanja makadamskih putova – odnosno o 
navoženju šljunka, količini utrošenog materijala 
i sredstava na pojedine neasfaltirane ulice i 
putove, a što će analizirati na idućoj sjednici. 

Potrebno izraditi jedinstveni 
program socijalne skrbi

Radi razvijanja kvalitetnog i sveobuhvatnog 
sustava socijalne skrbi za osobe i obitelji kojima 
je pomoć potrebna Centar za socijalnu skrb 
Dugo Selo predlaže Gradu Dugom Selu izradu 
cjelovitog Programa socijalne skrbi za tekuću 
godinu za područje grada. Sukladno dosadašnjem 
izdvajanju sredstava iz gradskog proračuna za 
socijalne potrebe građana i potrebe udruga 
koji godišnje prelaze milijun kuna, potrebno je 
izraditi jedinstveni program svekolike pomoći 
sastavljen od subjekata koji pružaju pomoć 
socijalno ugroženim osobama i obiteljima. 
Kako predlaže dugoselski Centar za socijalnu 
skrb – svoje programe pored Centra trebali bi 
dati i humanitarne udruge te općine Rugvica 
i Brckovljani, kao i Zagrebačka županija. Na 
taj način koordinacije, programom socijalne 
skrbi pružala bi se pomoć onima kojima je 

pomoć zaista potrebna te bi se otklonile sumnje 
i zlouporabe pomoći. Potrebno je riješiti i goruće 
pitanje prostora za funkcioniranje dugoselskog 
Centra za socijalnu skrb te zatražiti informaciju 
nadležnog Ministarstva i Županije o poduzetim 
aktivnostima u tom smjeru, a koje su dogovorene 
na prethodno održanom sastanku u Dugom Selu, 
istakla je između ostalog ravnateljica Centra za 
socijalnu skrb Marica Belaić. 

Ovogodišnji petomjesečni pri-
hodi gradskog proračuna 

bilježe rast za oko 18 posto
Analiza izvršenja ovogodišnjeg proračuna 

ukazuje na povećanje prihoda od poreza za oko 
25 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine. 
Ovogodišnji petomjesečni prihodi ukupno su 
rasli za oko 18 posto, a potrošnja za 14 posto u 
odnosu na prošlu godinu. Zabilježen je i porast 
uplate sredstava od komunalne naknade od 24 
posto te komunalnog doprinosa od 30 posto u 
odnosu na pet mjeseci 2005. godine. 

Za ovogodišnje prihode pozitivna je i 
pravomoćna presuda kojom je Gradu potvrđeno 
vlasništvo nad 300 četvornih metara poslovnog 
prostora u Kolodvorskoj ulici koji je godinama 
protupravno koristio drugi korisnik bez osnove 
i naknade. To će donijeti prihod Gradu s 
osnova iznajmljivanja ili eventualne prodaje. 
No, još uvijek nije naplaćen prihod u visini 
1,3 milijuna kuna od obveznika – investitora i 
vlasnika staklenika  iz Leprovice koji izbjegava 
tu obvezu. Zbog očekivanih predstojećih obveza 
– obroka otplate kredita i plaćanja izvršenih 
poslova, polugodišnji rezultati neće bilježiti 
očekivano povećanje. Očekivane obveze plaćanja 
izvršenih poslova Poglavarstvo će analizirati 
na sljedećoj sjednici po dostavljenom izvješću. 
U prilog poboljšanja stanja u gradskoj riznici 
ide i ostvareni priliv planiranih sredstava od 
Zagrebačke županije kao potpore za održavanje 
sportske dvorane i otplate kredita za njezinu 
izgradnju. 

Prošle godine zabilježen trend 
razvoja gospodarske djelatnosti

Osnovni novoutvrđeni gospodarski pokazatelji 
kao i novi podaci o obrtnicima elementi su koji 
će se ugraditi u Strateški plan gospodarskog 
razvoja Dugog Sela. Tako su postojeći podaci 
dopunjeni ukupnim prihodom kojeg je 240 
trgovačkih društava na području grada ostvarilo 
prošle godine, a doseže 827 milijuna kuna. Ti 
podaci pokazuju trend razvoja gospodarske 
djelatnosti, budući je prije tri godine ukupni 
prihod iznosio oko 658 milijuna kuna. Također 
je prikazan porast zaposlenih. Tako je od 2003. 
godine indeks rastao od 105 do 116 posto koliko 
je zabilježeno 2005. godine. Podaci pokazuju 
promjene u strukturi djelatnosti, odnosno 
porast prerađivačke djelatnosti, čemu je 
nedvojbeno pridonijela djelatnost Dalekovoda, 
te pad udjela trgovačke djelatnosti. Uz 240 
poduzetnika sa sjedištem na području Dugog 
Sela evidentirano je 340 obrtnika, od čega 109 u 
uslužnim djelatnostima. U strateški razvojni plan 
uvrštene su nove moguće površine za proširenje 
poduzetničke zone na području katastarskih 
općina Andrilovec i Ostrna od ukupno 400 
hektara, te su položajem usmjerene prema 
budućem izlazu na autoput. 

Pripremile: N. K. i I. G. O. 

Predloženi amandmani na 
konačni prijedlog izmjena 
Prostornog i urbanističkog 

plana Dugog Sela

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine”, broj 
91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00. i 114/01.) i članka 6. Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu 
Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 10/06.) i članka 41. Statuta Grada 
Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 5/01.), sukladno Zaključku Klasa: 021-05/06-
01/36, 
Urbroj: 238/07-06-21, Gradsko poglavarstvo Grada Dugog Sela, na 13. sjednici, održanoj 20. lipnja 
2006. godine, raspisuje

JAVNI NATJEČA J
za prodaju zemljišta u k.o. Dugo Selo II

1. Predmet javnog natječaja je građevinsko zemljište u Poduzetničkoj zoni u Dugom Selu u k.o. 
Dugo Selo II i to sljedeće katastarske čestice:

 - k.č.br. 2071 “oranica Puhovo”, površine 1403 m2
 - k.č.br. 2137/3 “livada Puhovo”, površine 5879 m2
 - k.č.br. 2139/1 “livada Puhovo”, površine 7050 m2

 - k.č.br. 2143/5 “livada”, površine 10354 m2
 - k.č.br. 2670 “livada Puhovec”, površine 1338 m2
 - k.č.br. 2680 “livada Puhovec”, površine 1862 m2
 - sve upisane u zk.ul. 1894 k.o. Dugo Selo II.

2. Početna kupoprodajna cijena zemljišta je 100 EUR-a po 1m2, u protuvrijednosti u kunama po 
srednjem tečaju HNB-a na dan plaćanja.

U cijeni zemljišta sadržana je samo vrijednost zemljišta.
3. Namjena nekretnina koje se izlažu prodaji određena je sukladno važećoj plansko prostornoj 

dokumentacji. 
4. Uvjeti natječaja:
Pravo sudjelovanja u Natječaju imaju sve pravne i fizičke osobe, a strane osobe ako ispunjavaju 

zakonom predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva.
Svaki ponuditelj može se natjecati za sve parcele koje se izlažu prodaji.
Prodaja se obavlja po načelu “viđeno – kupljeno” što isključuje sve naknadne prigovore kupca.
Ponuditelj je dužan uplatiti jamčevinu u iznosu od 10% od početne cijene preračunato u kune 

prema srednjem tečaju HNB-a na dan uplate za ukupnu površinu svakog zemljišta za koje podnosi 
ponudu na žiro račun Proračun Grada Dugog Sela broj: 2360000-1810100008, poziv na broj: 22 
7706-JMBG za fizičke osobe i 21 7706-MB za pravne osobe.

Jamčevina se uplaćuje posebno za svaku građevinsku parcelu ako  ponuditelj stavlja više ponuda, 
te se obračunava u ukupni iznos cijene.

Ponuditeljima koji ne uspiju ponudom vratit će se uplaćena jamčevina u roku od 15 dana od dana 
primitka Odluke o najpovoljnijoj ponudi.

5. Posebni uvjeti:
Najpovoljnija ponuda smatra se ponuda s najvišom cijenom
6. Ponuda treba sadržavati:
Točnu oznaku zemljišta 
Ime i prezime, odnosno naziv i adresu ponuditelja
Svotu jedinične cijene po 1m2 zemljišta
Izjavu da prihvaćaju sve uvjete i pravila natječaja 
Preslik Rješenja o registraciji – za pravne osobe ovjeren kod Javnog bilježnika
Dokaz o hrvatskom državljanstvu  - za fizičke osobe
Dokaz o  uplaćenoj jamčevini
7. Rok za podnošenje pisanih ponuda je 30 dana od dana objave Natječaja, računajući od prvog 

sljedećeg dana od objave.
8. Odluku o izboru najpovoljnije ponude donosi Gradsko poglavarstvo Grada Dugog Sela, koja 

će se dostaviti svim ponuditeljima.
9. U roku od 30 dana od dana kada su ponuditelji primili ponudu o prihvaćanju  najpovoljnije 

ponude sklopit će se Ugovor o prodaji zemljišta s ponuditeljima čija je ponuda utvrđena kao 
najpovoljnija.

Ako je najpovoljniji ponuditelj strana osoba, dužan je sklopiti Ugovor u roku 15 dana od dana 
ishođenja suglasnosti nadležnog Ministarstva.

10. Najpovoljniji ponuditelj dužan je u roku od 15 dana od dana sklapanja Ugovora uplatiti 
ukupni iznos kupoprodajne cijene (uračunava se jamčevina).

11. Nakon uplate prodavatelj će izdati kupcu ispravu kojom dozvoljava uknjižbu prava 
vlasništva.

Ako izabrani ponuditelj ne sklopi Ugovor ili ne uplati kupoprodajnu cijenu u ugovorenom roku, 
smatra se da odustaje od ponude te nema pravo na povrat jamčevine.

12. Sve troškove vezano za ovjeru Kupoprodajnog ugovora, provedbu u zemljišnim knjigama, kao 
i porez na promet nekretnina dužan je o svom trošku riješiti najpovoljniji ponuditelj (kupac).

13. Gradsko poglavarstvo Grada Dugog Sela zadržava pravo poništenja Natječaja i nije obvezno 
prihvatiti ni jednu pristiglu ponudu u kojem slučaju ne odgovara za eventualnu štetu ponuditelja.

14. Ponude za natječaj podnose se u zatvorenoj omotnici na adresu:
GRAD DUGO SELO, Josipa Zorića 1, 10370 DUGO SELO
uz naznaku “Ponuda za natječaj za prodaju zemljišta u k.o. Dugo Selo II – NE OTVARAJ” 

preporučenom pošiljkom ili neposredno u sobu broj 36/I.
15. Nepravovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati i bit će odbačene Zaključkom.
16. Za dodatne informacije zainteresirani se mogu javiti u Upravni odjel za prostorno uređenje, 

zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo Grada Dugog Sela, na broj telefona: 01/2753-
705; 01/2753-706; soba br. 40/I.                                                                  Gradsko poglavarstvo 

Grada Dugog Sela 
Grad zainteresiran za kupnju poslovnog 

prostora buduće zgrade POS-a 
Nakon što je u gradskoj upravi održan sastanak 

predstavnika Ministarstva zdravstva i socijalne 
skrbi, Zagrebačke županije, Agencije za pravni 
promet i posredovanje nekretninama (APN) - 
investitora izgradnje zgrade POS-a u Dugom Selu 
i predstavnika Grada u cilju pronalaženja novog 
prostora za rad dugoselskog Centra za socijalnu 

skrb na kojem je okvirno dogovoreno kako se 
napušta ideja o kupnji poslovnog prostora u zgradi 
POS-a za potrebe Centra – tema «tko će kupiti taj 

prostor» i dalje ostaje otvorena. 
Grad Dugo Selo zainteresiran je za kupnju jer, 

kako je rečeno na sastanku, između predstavnika 
Grada i direktora APN-a Borisa Goatija te njegove 
zamjenice Mire Jeras – iz gradskog proračuna 
dosada je uloženo preko 2 milijuna kuna za izgradnju 
buduće zgrade POS-a (Grad je dao zemljište te 

komunalno ga opremio). No, kao 
što obično biva, sporna je cijena. 
Naime, cijena NKP (površine 
po kojoj se obračunava cijena i 
stambenog i poslovnog prostora) ne 
može biti različita kao što je u ovom 
slučaju, a čiji koeficijent iznosi 1,5. 
Čine se da će se radi tih promjena 
morati izraditi elaborat o etažiranju, 
što znači i nova građevinska.

No, nažalost ovim pregovorima 
odugovlači se s davanjem natječaja 
za izvođača radova, a niti kandidati 
s liste za kupnju stanova još 
uvijek nisu upoznati s ponuđenim 
kreditima banaka kao i s ponuđenim 
stanovima – a vrijeme ide. Kako 
je bilo najavljivano da će radovi 
započeti krajem godine, očito je 
kako se to neće ostvariti, već se sve 

«prebacuje» na sljedeću godinu… 
Tekst i fotografija: 

I. G. O.

Pregovori oko poslovnog prostora odlažu objavu natječaja za 
izvođača radova nove zgrade POS-a

Kako bi se poboljšao operativni 
protupožarni sustav u slučaju havarije 
ili požara na pogonima Ine na Martin 
Bregu Dobrovoljno 
vatrogasno društvo 
Dugo Selo i 
p r o f e s i o n a l n a 
vatrogasna postrojba 
tvrtke SINACO 
održali su združenu 
taktičku vježbu 
gašenja simuliranog 
požara. DVD Dugo 
Selo i Ina naftaplin 
Pogon Dugo Selo 
ovakav tip vatrogasne 
vježbe organiziraju 
devetu godinu za 
redom. Vježba 
je osmišljena na 
temelju operativnog 
plana i programa 
protupožarne zaštite Ine naftaplina. 
Održana je 20. lipnja i sastojala se od 
niza elemenata važnih u saniranju požara 

skladišnih tankova s naftom kao što je 
gašenje požara vodenim topom i pjenom, a 
nadopunjena je i akcijom hlađenja ostalih 

tan kova radi sprečavanja eventualnog 
zapalje nja.                                        I. G. O.

                    Fotografija: Krešo Đuranec

Združena vatrogasna vježba na Martin Bregu

DVD Dugo Selo i profesionalne vatrogasne postrojbe vježbaju gašenje 
mogućih požara u području spremnika s naftom



Ono po čemu bi 2005. godina mogla ostati upamćena jest početak rada 
dječjeg vrtića u Rugvici kao prve i dugo čekane ustanove predškolskog odgoja 
na području općine u kojoj je smješteno sedamdesetak djece, a odgoj se provodi 
kroz desetosatne programe za većinu djece, četverosatni program i jaslice. Vrtić 
je privatna ustanova, njime upravlja poduzetnica Karmen Pavlic, a zanimanje 
za smještaj djece i dalje raste – kazao je načelnik Remenar očitujući također  
zadovoljstvo kvalitetom prostora i uvjetima rada u novoj zgradi Osnovne 
škole. Naglasio je sufinanciranje dodatnog informatičkog obrazovanja učenika 
iz proračuna kao i niz postignutih zapaženih rezultata učenika. Ulaganje u 
obrazovanje višestruko će se vratiti općinskoj zajednici, rečeno je. Zato Općina 
sufinancira vozne karte studentima i srednjoškolcima kao i niz sportskih 
aktivnosti kojima se bave mladi. 

Iz proračuna povećani su izdaci za Vatrogasnu zajednicu općine radi opremanja 
DVD-a sukladno zakonskim propisima i Planu zaštite od požara. Dio je prihoda 
uložen u gradnju uličnih vodova, vode i plina, dogradnju javne rasvjete, te 
asfaltiranje ulica u Okunščaku, Strugi Nartskoj i Svibju, uglavnom uz učešće 
mještana.

Uz učešće Hrvatskih voda projektira se rekonstrukcija magistralnih vodovoda 
Dug Selo – Rugvica – Čista Mlaka, te Svibje – Hruščica gdje se zbog starosti 
cijevi gubi preko 30 posto vode. Također se projektiraju kolektori kanalizacije i 
rade studije neophodne za početak gradnje sustava prikupljanja i pročišćavanja 
otpadnih, a tako i oborinskih voda. U pripremi su i projekti zahvata na cestama 
radi poboljšanja sigurnosti, planira se adaptacija rugvičkog doma te gradnja 
novog doma u Jalševcu u neposrednoj blizini pastoralnog centra, u kojem bi se 
uredili dodatni poslovni prostori za poštanski ured i liječničku ordinaciju. Slijedi 
nastavak gradnje pješačkih staza uz županijsku cestu Hruščica- Rugvica. U planu 
je niz projekata, najavio je načelnik Remenar,  napominjući kako općinski prihodi 
od prodaje zemljišta to omogućavaju. 
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REZULTATI IZBOR ZA ČLANOVE 
VIJEĆA MJESNIH ODBORA 

U OPĆINI RUGVICA
1. MJESNI ODBOR SOP-HRUŠČICA

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
11 glasova – 12,36% = 1 vijećnik
1. Robert Mijić, Hrvat, Sop, Podolečka 8, 
HRVATSKA KRŠĆANSKA DEMOKRATSKA UNIJA 

– HKDU 3 glasa – 3,37% = 0 vijećnika
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS 24 glasa 

– 26,97% = 2 vijećnika
1. Branko Hajsov, Hrvat, Sop, Savska 57, 
2. Mladen Kocijan, Hrvat, Sop, Poljska 2,
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA – SDP 51 glas 

– 57,30% = 6 vijećnika
1. Nada Šeremet, Hrvatica, Sop, Savska 18, predsjednica 

Vijeća mjesnog odbora
2. Ivan Dolenjak, Hrvat, Sop, Savska 68,
3. Stjepan Razum, Hrvat, Hruščica, Savska 103,
4. Dragica Kocijan, Hrvatica, Hruščica, Savska 92,
5. Nedjeljko Grđan, Hrvat, Hruščica, Savska 90,
6. Zdravko Palešić, Hrvat, Sop, Palešićeva 3,
2. MJESNI ODBOR OTOK SVIBOVSKI

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ 
- 14 glasova – 14,29% = 1 vijećnik

1. Stjepan Krvarić, Hrvat, Otok Svibovski, Posavska 36,
HRVATSKA KRŠĆANSKA DEMOKRATSKA UNIJA 

– HKDU 14 glasova – 14,29% = 1 vijećnik
1. Zvonimir Jelić, Hrvat, Svibje, Savska 57,
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS 44 glasa 

– 44,90% = 5 vijećnika
1. Marijan Hajtek, Hrvat, Svibje, Savska 56, 
2. Josip Rušković, Hrvat, Otok Svibovski, Posavska 35, 

predsjednik Vijeća mjesnog odbora
3. Bartol Mandarić, Hrvat, Svibje, Slavonska 11,
4. Stjepan Juričko, Hrvat, Otok Svibovski, Posavska 66,
5. Stjepan Kolčić, Hrvat, Svibje, Savska 71,
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA – SDP 26 glasova 

– 26,53% = 2 vijećnika
1. Josip Svibovec, Hrvat, Svibje, Savska 70, 
2. Marko Mandarić, Hrvat, Svibje, Slavonska 9,
3. MJESNI ODBOR JALŠEVEC NARTSKI

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ 
- 17 glasova – 9,19% = 1 vijećnik

1. Marko Barišić, Hrvat, Otok Nartski, Vuročka 36, 

HRVATSKA KRŠĆANSKA DEMOKRATSKA UNIJA 
– HKDU 66 glasova – 35,68% = 6 vijećnika

1. Slavko Gavran, Hrvat, Jalševec Nartski, II Savski 
odvojak 11,

2. Marko Princip, Hrvat, Jalševec Nartski, Cvetkovićeva 
6,

3. Katica Lovrić, Hrvatica, Jalševec Nartski, F. Marušića 
12,

4. Ivica Grgić, Hrvat, Jalševec Nartski, Dugoselska 6,
5. Jelena Miletić, Hrvatica, Otok Nartski, M. Gupca 2,
6. Goran Pranjić, Hrvat, Jalševec Nartski, Nartska 24 f,
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS - 86 glasova 

– 46,49% = 7 vijećnika
1. Mladen Glavač, Hrvat, Struga Nartska, Siromajska 23  

predsjednik Vijeća mjesnog odbora
2. Branko Klepac, Hrvat, Jalševec Nartski, Školska 2,
3. Željko Vojković, Hrvat, Trstenik Nartski, Zagrebačka 

163/2
4. Darko Galenić, Hrvat, Čista Mlaka, Posavska 87,
5. Renato Rušković, Hrvat, Otok Nartski, Vuročka 93,
6. Hrvoje Ivanišević, Hrvat, Novaki Nartski, Novačka 54,
7. Vlado Petrinić, Hrvat, Nart Savski, Nartska 57,
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA – SDP- 16 glasova 

– 8,65% = 1 vijećnik
1. Petar Cirak, Hrvat, Čista Mlaka, Posavska 70, 
4. MJESNI ODBOR RUGVICA

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ 
69 glasova – 32,86% = 4 vijećnika

1. Robert Munđer, Hrvat, Rugvica, Savska 32, predsjednik 
Vijeća mjesnog odbora

2. Stjepan Škrlec, Hrvat, Okunščak, Škrlčeva 4,
3. Stanko Đujić, Hrvat, Rugvica, Rugvička 26,
4. Zdenko Radilović, Hrvat, Rugvica, Krajnova 3,
HRVATSKA KRŠĆANSKA DEMOKRATSKA UNIJA 

– HKDU - 49 glasova – 23,33% = 3 vijećnika
1. Vinko Mršić, Hrvat, Dragošička, Lazi 7a, 
2. Ilija Majstorović, Hrvat, Okunščak, Sabolova 16,
3. Rafael Ivanović, Hrvat, Okunščak, Kratka 5,
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS
73 glasa – 34,76% = 5 vijećnika
1. Siniša Kušeković, Hrvat, Rugvica, Posavska 16, 
2. Miljenko Šepec, Hrvat, Okunščak, Okunjska 36,
3. Dražen Kolarin, Hrvat, Rugvica, I Rugvički odvojak 

2 a,
4. Marko Petek, Hrvat, Rugvica, Galovićeva 6,
5. Željko Buk, Hrvat, Rugvica, 

Juršićeva 5,
S O C I J A L D E M O K R A T S K A 

PARTIJA – SDP
19 glasova – 9,05% = 1 vijećnik
1. Mirsad Keranović, Musliman, 

Dragošička, Zavoj 6,

5. MJESNI ODBOR ČRNEC 
DUGOSELSKI

HRVATSK A SEL JAČK A 
STRANKA – HSS

48 glasova – 100% = 5 vijećnika
1. Ivan Fiolić, Hrvat, Črnec 

Dugoselski, Posavska 15,
2. Vlado Sever, Hrvat, Črnec 

Dugoselski, Posavska 55, predsjednik 
Vijeća mjesnog odbora

3. Vladimir Hranjec, Hrvat, Črnec 
Dugoselski, Posavska 16,

4. Ivica Lovriš, Hrvat, Črnec 
Dugoselski, Dugoselska 23,

5. Ivan Đurak, Hrvat, Črnec 

Dugoselski, Posavska 45.
6. MJESNI ODBOR ČRNEC RUGVIČKI

HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS - 34 glasa 
– 100% = 3 vijećnika

1. Robert  Horvat, Hrvat, Črnec Rugvički, S. Radića 7,
2. Alen Kolar, Hrvat, Črnec Rugvički, S. Radića 24,
3. Anđelko Brizić, Hrvat, Črnec Rugvički, S. Radića 1 a. 

- predsjednik Vijeća mjesnog odbora
7. MJESNI ODBOR JEŽEVO

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
23 glasa – 26,14% = 2 vijećnika
1. Nikola Grgurević, Hrvat, Ježevo, Mađerska 17,     2. 

Milivoj Haleuš, Hrvat, Ježevo, Dolenska 43,
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA – SDP   k o a 

l i c i j a - 65 glasova – 73,86% =  5 vijećnika
1. Veselko Đurkan, Hrvat, Ježevo, Sportska 15, predsjednik 

Vijeća mjesnog odbora
2. Slobodan Čubrić, Hrvat, Ježevo, Dolenska 47,
3. Darko Hrdan, Hrvat, Ježevo, Sisečka 32,
4. Franjo Husarić, Hrvat, Ježevo, Ježevečka 47,
5. Tihomir Bugarin, Hrvat, Ježevo, Ježevečka 143,
8. MJESNI ODBOR OBEDIŠĆE JEŽEVSKO

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ 
- 12 glasova – 27,27% = 1 vijećnik

1. Magdalena Gregurić-Lacković, Hrvatica, Obedišće 
Ježevsko, S. Kolara 42, 

HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS
32 glasa – 72,73% = 4 vijećnika
1. Berislav Cesar, Hrvat, Obedišće Ježevsko, S. Kolara 25 

-  predsjednik vijeća mjesnog odbora
2. Marko Cesar, Hrvat, Obedišće Ježevsko, S. Kolara 22,
3. Ante Burazer, Hrvat, Obedišće Ježevsko, S. Kolara 55,
4. Vlado Mihaljević, Hrvat, Obedišće Ježevsko, S. Kolara 

46,
9. MJESNI ODBOR GREDA DONJA
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS
40 glasova – 100% = 5 vijećnika
1. Ivica Đuriš, Hrvat, Donja Greda 23 - predsjednik Vijeća 

mjesnog odbora
2. Ignac Petrak, Hrvat, Donja Greda 40,
3. Ljubomir Makovica, Hrvat, Donja Greda 6
4. Ivica Jagušt, Hrvat, Donja Greda 49,
5. Branko Đuriš, Hrvat, Donja Greda 88.
10. MJESNI ODBOR NOVAKI OBOROVSKI

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ 
- 8 glasova – 31,82% = 2 vijećnika

1. Branko Car, Hrvat, Novaki Oborovski, Posavska 38, 
   2. Damir Sočnić, Hrvat, Novaki Oborovski, Stara cesta 69,

HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS - 60 glasova 
– 68,18% = 5 vijećnika

1. Stjepan Kirin, Hrvat, Novaki Oborovski, Kirinova 14  
- predsjednik Vijeća mjesnog odbora

2. Tihomir Pisk, Hrvat, Novaki Oborovski, Stara cesta 9,
3. Ivica Kuzmec, Hrvat, Novaki Oborovski, Posavska 20,
4. Ivan Čičak, Hrvat, Novaki Oborovski, Štabina 18,
5. Damir Rumenčić, Hrvat, Novaki Oborovski, Stara cesta 

71,
11. MJESNI ODBOR PRESEKA OBOROVSKA

HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS
48 glasova – 100% = 5 vijećnika
1. Josip Šimunec ml. Hrvat, Preseka Oborovska, Velika 3, 

predsjednik Vijeća mjesnog odbora
2. Ivan Režić, Hrvat, Preseka Oborovska, Presečka 14,
3. Tomo Kolar ml., Hrvat, Preseka Oborovska, Presečka 

40,
4. Željko Đurin, Hrvat, Preseka Oborovska, Presečka 12,
5. Ivica Kolar, Hrvat, Preseka Oborovska, Šimunčeva 3.
12. MJESNI ODBOR OBOROVO

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
81 glas – 54,00% = 5 vijećnika
1. Branko Mihalj, Hrvat, Oborovo, Kestarova 6 - 

predsjednik Vijeća mjesnog odbora
2. Milica Pajser,  Hrvatica, Oborovo, Zagrebačka 105,
3. Stipo Rajić, Hrvat, Oborovo, Savska 44,
4. Božica Galenić, Hrvatica, Oborovo, Oborovska 1,
5. Branko Školnikovec, Hrvat, Oborovo, Zagrebačka 77,
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS 69 glasova 

– 46,00% = 4 vijećnika
1. Branko Kosec, Hrvat, Oborovo, II Kosceva 1, 
2. Ivica Petek, Hrvat, Oborovo, Dorodina 2,
3. Željko Švedi, Hrvat, Oborovo, Oborovska 53,
4. Vladimir Hrust, Hrvat, Oborovo, Oborovska 55,
13. MJESNI ODBOR PREVLAKA

HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS
34 glasa – 100% = 3 vijećnika
1. Darko Đuras, Hrvat, Prevlaka, Prevlačka 24,
2. Stjepan Mikanec, Hrvat, Prevlaka, Prevlačka 20 - 

predsjednik Vijeća mjesnog odbora
3. Miško Češković, Hrvat, Prevlaka, Belonjkova 8.

nastavak na 6. str.

 Na biračkom mjestu Jalševec Nartski građani birali 15 članova 
Mjesnog odbora 

P ozdravnim riječima predsjednika Stjepana Koledića upućenim 
vijećnicima i uzvanicima okupljenim u prostoru rugvičkog doma i 
«Lijepom našom» u izvedbi štićenice Caritasovog doma Oborovo, 

započela je dvanaesta u nizu svečanosti kojom Općina Rugvica obilježava svoj 
dan. Toliko godina djeluje na domicilnom području. 

- U trenutku osnivanja 1993. godine općina Rugvica nije imala gotovo 
ništa osim brojnih potreba stanovnika. Uz angažman i učešće građana, 
općinski proračun, te potporu šire zajednice, unaprijeđena je kvaliteta života, 
ujednačen komunalni standard, bitno poboljšana kvaliteta predškolskog i 
osnovnog školskog obrazovanja, asfaltiran je dio ulica po naseljima, a započela 
je izgradnja pješačkih staza uz prometnu cestu Hruščica-Rugvica. Prostornim 
planom općine predviđene gospodarske zone izazvale su određeni interes 
ulagača što bi već u bliskoj budućnosti trebalo osigurati radna mjesta za naše 
stanovnike, veći obiteljski i društveni standard cijele općinske zajednice 
– kazao je predsjednik Koledić. 

Dodao je kako uz značajne pomake i obećavajuće perspektive brojni 
problemi i dalje muče oko 9000 stanovnika koji žive u 23 naselja. Između 
ostaloga to su odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda, uređenje ulica, 
kvalitetan prijevoz, kvalitetniji društveni život, značajnije izdvajanje za 
socijalno ugrožene, pripomoć obiteljima s više djece čime se, između ostaloga, 
bavi Općinsko vijeće i Poglavarstvo u namjeri da kvalitetu života u općini 
Rugvica uskladi s vremenom i prostorom. Predsjednik je pozdravio uzvanike: 
župana Zagrebačke županije S. Kožića, predstojnicu Državne uprave Katarinu 
Belec i voditeljicu dugoselske Ispostave Šteficu Špiljar. Pozdrave je uputio 
nartskom župniku p. Majiću, potpredsjedniku Vijeća Općine Brckovljani M. 
Selaku te gospodarstvenicima, predstavnicima institucija, udruga kao i svim 
brojnim uzvanicima.  

Dan Općine Rugvica – trinaesta godina ubrzanog razvitka 

OSTVARENA POSTIGNUĆA 
NAMIRUJU POTREBE ŽITELJA 

Rugvičani i brojni uzvanici na svečanosti obilježavanja općinskog Dana 

Župan Kožić istaknuo 
pokazatelje napretka 

U z čestitke žiteljima općine 
župan Zagrebačke županije S. 
Kožić najavio je daljnju potporu 

Županije u općinskim projektima u 
skladu ravnomjernog razvoja općina 
i gradova u regiji. Kako niz godina 
prati postignuća na ovom području, 
uočio je pokazatelje ubrzanog razvoja 
koje prepoznaju i stanovnici dajući 
potporu programima općinske vlasti, 
kazao je. Projekte poput izgradnje 
izlaza na autocestu i razvoja 
poduzetničke zone smatra značajnim 
za ovaj kraj. 

Općinski načelnik I. Remenar o postignućima i potrebama 

Nova škola i vrtić – iskorak u 
poboljšanju odgoja i obrazovanja 



Osvojenim prvim mjestom u potezanju užeta, drugim mjestom u bacanju 
kugle i u nogometu te trećim mjestom u štafeti – predstavnici Otoka Svibje 
s ukupno 60 osvojenih bodova ekipni su pobjednici 7. po redu Posavskih 

sportskih susreta. Svega jedan bod slabija ekipa Rugvice s prošlogodišnjeg 10. 
mjesta popela se na 2. mjesto! Odličnom plasmanu doprinijela su čak tri prva 
mjesta – i to u kategoriji štafete, belota i pikada za žene, a treće mjesto osvojili 
su u gađanju puškom. A prošlogodišnji prvaci – ekipa Okunšćaka – ove godine 
je trećeplasirana s ukupno 49 bodova, a osvojili su tri prva mjesta – u kategoriji 
bacanja kugle, nogometa i stolnog tenisa. 

U dvodnevnim sportskim susretima sudjelovao je veliki broj sportaša i 
vatrogasaca u više disciplina. Podrobnije o rezultatima izvjestit ćemo u idućem 
broju "Dugoselske kronike" početkom kolovoza.                                   I. G. O. 

                                                                               Fotografija: T. KUŠEKOVIĆ
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Napomenuo je i djelomične dvojbe oko prodaje zemljišta izdvojivši prednosti 
u vidu dolaska investitora, novog zaposlenja i većih prihoda u proračunu, ali 
i mogućnost kapitalnih ulaganja od dobivenog novca, posebice u uređenje 
gospodarske zone i izgradnju sportske dvorane. Projekti nove trodijelne dvorane 
za oko 300 gledatelja čija gradnja predstoji uz novoizgrađenu školu, vizualno su 
predstavljeni posjetiteljima uz najavu skorašnje građevinske dozvole i zatvorene 
financijske konstrukcije. Dvorana će zadovoljiti potrebe učenika i sportaša u 
cjelini sa školom i pratećim vanjskim igralištima te uređenim okolišem, koja će 
dominirati općinskim središtem.  

Rugvičko područje uskoro ravnopravni dio 
Hrvatske i Europe

Predstojeća gradnja čvora na autocesti, za koju bi kroz nekoliko dana trebalo 
izabrati izvoditelje radova po objavljenom natječaju, plijeni pozornost Rugvičana 
ali i budućih ulagača.

-  Nakon izgradnje priključka iduće godine u ovom dijelu Posavine neće biti 
kao prije dok je ovaj kraj bio prometno izoliran zakutak šire zagrebačke okolice 
– smatra načelnik Remenar, najavljujući kako će se time ostvariti povezanost s 
ostatkom svijeta, te razvoj gospodarstva na dugoselskom i rugvičkom području kao 
značajnog dijela gospodarske zagrebačke regije, odnosno hrvatskog i europskog 
gospodarstva. Ove  činjenice ukazuju na potrebu uređenja gospodarskih područja 
u široj okolici Zagreba koja će omogućiti Zagrebu nesmetan rast i širenje te 
prihvatiti svjetski kapital zainteresiran za hrvatsko ili tržište istočnije od nas.  
Stoga su prostornim planom predviđene radne zone od kojih je Poduzetnička 
zona Rugvica – sjever najveća i najperspektivnija. Priključna cesta budućeg 
čvorišta Rugvica veže se na postojeću županijsku cestu Rugvica – Dugo Selo 
upravo na početku zone. Komunalna i energetska infrastruktura je relativno 
lako dostupna tako da postoje svi bitni preduvjeti potrebni ulagačima. Izrađen 
je urbanistički plan uređenja kao temelj za izgradnju infrastrukture u čemu 
Općina očekuje potporu sa županijske i državne razine.  Štoviše, u tom je smislu 
rezervirano područje za slobodnu zonu u K. O. Okunščak, sjeverno od autoceste 
veličine oko 200 hektara, koje se veže na područje Sesvetskog Kraljevca koji je 
dio Zagreba.  

Društveni život počiva na tradiciji i entuzijazmu 
U ovoj sredini s karakteristikom sela i predgrađa desetljećima su nositelji 

društvenog života bila dobrovoljna vatrogasna društva. Od 70-tih godina i 
osnivanja prvih nogometnih klubova u Rugvici i Oborovu,  DVD-ima se priključuju 
sportske udruge, a povremeno i KUD-ovi koji na žalost ne rade kontinuirano. 
Gotovo jednako dugo kao i vatrogasci rade  lovačka društva  u Oborovu, Ježevu 
odnosno Svibju te okupljaju preko stotinu lovaca. Nositelji mjesne uprave nekada 
su bili mjesne zajednice odnosno vijeća mjesnih odbora kako se danas zovu. 
Dolaskom višestranačja i na području općine Rugvica djeluju političke stranke. 
Umirovljenici su udruženi u svoju odlično organiziranu udrugu, invalidi su članovi 
zajedničke udruge u Dugom Selu. U rad spomenutih udruga i odbora utkani su 
nebrojeni sati rada njihovih članova – volontera. Na njihovu entuzijazmu i osjećaju 
da svom selu, svom kraju ili udruzi duguju svoje slobodno vrijeme i dragovoljan 
rad, zasniva se većina društvenog  života u našim naseljima – istaknuo je načelnik 
Remenar uputivši im svima zahvale za doprinose. Zahvalio je pateru Draganu 
Majiću koji okuplja vrijedan tim na izdanjima Kalendara spomenice u kojima 
objavljuje zapažanja, priloge te upozorava na zablude moderne hrvatske politike 
poučavajući  istinskom domoljublju i pravim kršćanskim vrijednostima. Načelnik 
Remenar zahvalio je brojnim prijateljima Općine, ravnatelju CARNETA Zvonku 
Staniću, brojnim poduzetnicima – sponzorima sportskih udruga,  te svima koji su 
na raznim mjestima lobirali za dobrobit općine Rugvica i njezinih žitelja.

Općini i njima najveća nagrada za učinjenu dobrobit bit će svakovrsni napredak 
općinske zajednice, kvalitetan život svakog pojedinca i obitelji, što je krajnji cilj i 
svrha našeg svakodnevnog bavljenja našim javnim poslovima, istaknuo je načelnik 
Remenar u završnici ovogodišnjeg izlaganja prigodom svečanosti Dana općine. 

                                                                                                         N.K. 

Načelnik Remenar u prigodnom izlaganju najavio nove projekte – od sportske 
dvorane, komunalnih akcija do priključka na autocestu koji otvara mogućnosti 
gospodarskog razvoja 

Općinska svečanost prigoda za nagrade i priznanja 

U svečanim prigodama tradicionalno se dodjeljuju 
nagrade i priznanja pojedincima, tvrtkama, udrugama 
i svima koji su pridonijeli boljitku Općine ili ostvarili 

izuzetne rezultata. 
Među rugvičkim obrtnicima ističu se Milka Bijelić iz 

Svibovskog Otoka 
i Zvonko Mutka 
iz Dragošičke,  
no priznanje za 
raz voj obrtništva 
do bi la je vlasnica 
gra đevinske tvrtke 
Ankica Mar ti-
nović iz Svibja 
koja zapošljava 5 
osoba na radu s 
građevinskim stro-
jevima uz dodatne 
dje latnosti kao 
što su financijsko 
po sredovanje i 
mjenjačnica. 

Nagrađena IGM "Šljunčara" – tvrtka u 
vrhu hrvatskog gospodarstva 

Među tvrtkama, a temeljem rezultata poslovanja dobivenih 
iz porezne uprave, pohvaljeni su «Plamegal trio» iz Rugvice, 
«Pešun&Pešun» iz Okunščaka te AB Petrol iz Sopi. 

Ovogodišnje pri-
znanje za razvoj 
p odu z et n i š t va 
i gospodarstva 
dobila je IGM 
"Šljunčara" iz 
Trstenika koja 
je unatoč po-
t e š k o ć a m a 
državne birokra-
cije, visokoj 
cijeni zakupa 
zemljišta i oštroj 
k o n k u r e n c i j i 
lani povećala 
proizvodnju za 22 
posto, prodaju za 

više od 12 posto, a 
ukupni prihod go-
tovo za 10 posto, 
ostvarivši dobit 
veću za 115 posto. 

S prodajom od 400 
tisuća prostornih metara šljunka drži čelnu poziciju na 
zagrebačkom području i pokriva 30 posto tržišta. Lani je za 
razvoj i povećanje kapaciteta investirala 4,3 milijuna kuna, 
a već tri godine nalazi se među jedan posto najboljih tvrtki 
u Hrvatskoj, uz priznati najveći sustav kvalitete i sustav 
sigurnosti i zdravlja zaposlenika. 

Priznanje Veterinarskoj stanici 
Oborovo prigodom 70. obljetnice

Odlukom Općinskog vijeća predsjednik S. Koledić i 
načelnik I . 
Remenar uručili 
su priznanje prvoj 
veterinarskoj sta
nici osnovanoj 
na ovom pod-
ručju, koja i 
danas, unatoč 
de  setogodi šnjoj 
stanici, nakon 
što su je obnovili 
mlađi veterinari, 
djeluje na po dručju 
lije čenja životinja 
i edukaciji ov da-
šnjih stočara i 
poljoprivrednika. 

Uspješni učenici i studenti, 
nagrada OŠ Rugvica 

Učenikom generacije Osnovne škole Rugvica  proglašen 
Nikola Đuranec zbog izvanrednih re zultata, odličnog 
uspjeha u svim razredima  te županijskim i općinskim  
natjecanjima. 

Pohvaljene su odlične rugvičke srednjoškolke – Valentina 
Bugarin iz Ježeva te Ana Marija Jarak iz Nart Jalševca. S 
1.500 kuna nagrađena je maturantica Ivana Antunović iz 
Dragočiščke

Njezina imenjakinja 
– Ivana Kuhar iz Donje 
Grede najbolja je ap sol-
ventica u općini Rugvica, 
trenutno priprema diplom-
ski rad na studiju prava, te 
je ovom prigodom nagra-
đena s 2.000 kuna. 

Posebno priznanje 
dobila je Osnovna škola 
Rugvica, koja na ovom 
području djeluje 153 
godine, a čiji su učenici 
postigli zapažene rezul-
tate na natjecanjima, u 
redovnim obrazovnim i 
dopunskim aktivnostima. 
Uspješna je likovna sekcija 
koju vodi Danijela Klajn 
kao i Dramska grupa pod vodstvom Vesne Prlić s osvojenim 
prvim mjestom na Lidranu (međuopćinsko natjecanje). Niz 
godina uspjehe ostvaruje Ekološka grupa pod vodstvom 
Slavice Holec. Folklorna skupina s voditeljicom Mirjanom 
Kirin njeguje tradiciju i kulturu posavskog kraja. Novinarska 
grupa s voditeljicama Martinom Reljanović i Nadom Marić 
osvojila je nagradu za novinsko stvaralaštvo. Istaknuta 
je i Keramičarska skupina pod vodstvom Josipa Bešlije 
koja uz stalni postav u Školi izlaže i u drugim sredinama. 
Rugvički učenici bilježe uspješne rezultate na natjecanjima 
matematike, geografije i fizike. Općina je Školu nagradila 
projektorom za potrebe nastave a koji je tijekom svečane 
sjednice bio u uporabi radi projekcije kojom su ilustrirana 
izlaganja i odluke o nagradama. 

Priznanja sport-
skim i lovačkim 

udrugama
Za 60. obljetnicu po-

stojanja priznanje je 
dodijeljeno Lovačkom 
društvu «Fazan» koje od 
1946. godine djeluje na 
području od Ivanje Reke 
do Rugvice. Društvo  oku-
plja 27 članova i gospo-
dari lovištem s gotovo tri 
tisuće hektara. 

Za dvogodišnje djelo-
vanja i uspješne rezultate 
na samom startu koje je 

ostvarilo osamdesetak članova priznanje je primio Ruko-
metni klub Rugvica. 

S preko 150 registriranih nogometaša i odličnim sezonskim 
rezultatima uspješan je i Nogometni klub "Rugvica" koji je 
nagrađen prigodom Dana općine. Priznanje je zaslužio i 
Teekwondo klub nakon 8 godina djelovanja s više od 80 
članova  koji su osvojili 272 medalje, od čega 99 zlatnih. 

Proglašeni najljepši dijelovi okoliša 
Školska ulica u naselju Sop izabrana je za najljepši dio 

uređenog naselja. Zasluga je to njezinih stanovnika koji je 
sami uređuju kao što su uredili više igrališta u tom području.  
Tako je Mjesnom odboru Sop-Hrušćica uručena nagrada 
od 5.000 kuna koju je preuzela predsjednica MO Nada 
Šeremet. 

Priznanje za najljepše uređenu okućnicu primila je obitelj 
Bukovčan iz Čiste Mlake, iz Posavske ulice, kao i nagradu u 
visini 1.000 kuna.                              Tekst i fotografije: N.K.

Obrtnica A. Martinović je od 
lani, kada je također nagrađena, 
udvostručila poslovni rezultat 

Direktor IGM Predrag Mikulčić 
primio nagradu općine najavivši 
mogućnosti javno-privatnog 
partnerstva s općinom u oblikovanju 
eksploatacijskih polja kao zone 
sportskih i rekreacijskih sadržaja 

Nikola Đuranec kao naj-
učenik nagrađen s 1.000 
kuna 

Nagradu za OŠ Rugvica 
preuzeo ravnatelj D. Luketić

Školska ulica u Sopi izgledom vrijedna nagrade 

Nagrađena okućnica obitelji Bukovčan iz Čiste 
Mlake 

OTOK SVIBJE ekipni pobjednik 

N. Ivezić, dr. vet. med. preuzeo  
općinsko priznanje 

nastavak sa 5. str.

VII. posavski sportski susreti

Obavijest čitateljima! 
Hrvatska demokratska zajednika općine 

Rugvica održala je tiskovnu konferenciju najavivši 
raspisivanje natječaja za izbor izvođača radova 
na čvoru Rugvica, kao i posjetu ministara općini 
Rugvica I. Šukera i  B. Vukelića sredinom srpnja. 

Zbog nedostatka prostora izvješće sa skupa 
objavit ćemo u idućem broju, kao i prilog o 
najnovijim rezultatima Taekwondo kluba Rugvica. 

Uredništvo



Vijećnik HSP-a Damir Mesić zatražio je od gradskih službi popis 
ljudi koji su prijavili štetu nakon prošlogodišnjeg proglašenja 
elementarne nepogode, odnosno poplave u Dugom Selu. U 

sklopu aktualnog sata vijećnika Mesića zanimalo je može li se 
građanima ulica T. Kapitana i T. Koščeca omogućiti priključenje na 
kanalizaciju uz otplatu na rate, na što je pročelnik Goran Bučević 
odgovorio kako postoji odluka o priključenju prema kojoj su građani, 
u ovom slučaju obvezni se priključiti na kanalizaciju te ukoliko to 
ne učine plaćaju kaznu. No građanima se može udovoljiti njihovom 
zahtjevu, kazao je pročelnik, ali priključenje će se obaviti tek kada 
otplate zadnju ratu. Vijećnik Mesić nastavio je s pritužbom kako 
ekipe Dukom-a na vrijeme ne odvoze komunalni otpad iz Martinske 
ulice. Komunalni redari registrirali su ovaj slučaj te će se zatražiti 
od Komunalnog poduzeća da ažurnije obavlja odvoz otpada na tom 
području, rekao je pročelnik Bučević. Ekipe Dukom-a sanirat će 
i udarne rupe uz kanalizacijske otvore u Šaškovečkoj ulici koje su 
nastale nakon asfaltiranja ulice, odgovorio je pročelnik na pitanje 
vijećnika HSP-a Ivana Karačića. 

Usvojene izmjene i dopune odluke o donoše-
nju Prostornog plana te izmjene odluke 

o donošenju GUP-a Dugog Sela
Nakon dobivenih suglasnosti nadležnih institucija Gradski vijećnici 

na današnjoj sjednici razmatrali su konačni prijedlog izmjena i 
dopuna Prostornog plana te izmjena i dopuna Urbanističkog plana 
Dugog Sela. Poglavarstvo je uz ove točke podnijelo amandmane 
prema zahtjevima grupe građana za uvrštenje čestica na području 
k.o. Prozorje u građevinsko područje. Poglavarstvo je podnijelo 
Vijeću i amandman na konačni prijedlog izmjena i dopuna GUP-a, 
a koji se odnosi na izmjenu načina i uvjeta gradnje, odnosno na zonu 
urušavanja. Predlaže se smanjenje razmaka između građevina s tri i 
više etaže ukoliko se tehničkom dokumentacijom dokaže otpornost 
objekta od eventualnog rušenja u uvjetima elementarnih nepogoda. 
Vijećnik HDZ-a Stjepan Bertek u ime grupe građana na sjednici je 
također predložio amandman na GUP Dugog Sela. No, s obzirom da 
je ovaj zahtjev pristigao izvan svih rokova te ga je nemoguće provjeriti 
- na sjednici nije prihvaćen, već se ostavlja za iduće izmjene GUP-a 
koje će, rečeno je, biti sljedeće godine. Vijećnici su izmjene i dopune 
planskih dokumenata, kao i pripadajuće amandmane Poglavarstva, 
jednoglasno prihvatili.

Izmjene proračuna uslijed novih pokazatelja
Sukladno izmjenama i dopunama proračuna Grada sredstva 

predviđena u programu gradnje komunalne infrastrukture 
preraspodijelljena su na prihodnoj i rashodnoj strani te u ukupnom 
iznosu smanjena i sada iznose oko 12 milijuna kuna. Daljnje 
investiranje prema programu gradnje dijelom ovisi o prihodima od 
prodaje zemljišta, a sama prodaja od donošenja detaljnih planova radi 
utvrđivanja uvjeta izgradnje investitorima.

 U prvom rebalansu programa održavanja objekata komunalne 
infrastrukture također je predložena preraspodjela unutar stavki 
– i to kod odvodnje i održavanja javnih površina, a sve u okviru 4,4 
milijuna kuna.  

Vijećnici su potom raspravljali  o prijedlogu prvih izmjena i dopuna 
proračuna. Rebalans je predložen radi potrebne preraspodjele i 
korekcije proračunskih stavki temeljem podataka o prihodima, 
izdacima i potrebama evidentiranim tijekom proteklih pet mjeseci 
ove godine. U izmjene se ugrađuje preneseni manjak iz prethodne 
godine, ali i očekivani prihodi iz Zagrebačke županije kao i drugih 
izvora kako bi se ta razlika pokrila do kraja poslovne godine.  
Ugrađen je i način rješavanja međusobnih prava i obveza između 
Grada i Zagrebačke županije. Predloženim izmjenama rashodna 
strana proračuna smanjena je za gotovo milijun kuna, a proračunski 
okvir prema tom prijedlogu iznosi 44,3 milijuna kuna. 

Gospodarski pomaci ugrađeni u razvojni plan 
Drugim dopunama Strateškog razvojnog plana grada uvrštene su 

nove moguće površine za proširenje poduzetničke zone na području 
katastarskih općina Andrilovec i Ostrna. Površine se prostiru na 
ukupno 400 hektara te su položajem usmjerene prema budućem izlazu 
na autoput. U plan se ugrađuju i novi gospodarski pokazatelji, kao i 
novi podaci o obrtnicima. Postojeći podaci dopunjeni su ukupnim 
prihodom kojeg je 240 trgovačkih društava na području grada 
ostvarilo prošle godine, a koji doseže 827 milijuna kuna. Kako je prije 
tri godine ukupni prihod iznosio oko 658 milijuna kuna, podaci su sa 
zadovoljstvom prihvaćeni kao rast gospodarske aktivnosti  Također je 
prikazan porast zaposlenih. Od 2003. godine indeks je rastao od 105 do 
116 posto koliko je zabilježeno 2005. godine. Unatoč povećanju broja 
stanovnika ne bilježi se porast nezaposlenih osoba na dugoselskom 
području. Podaci donose i promjene u strukturi djelatnosti, odnosno 
bilježe porast prerađivačke djelatnosti, čemu je pridonijela djelatnost 
Dalekovoda te pad udjela trgovačke djelatnosti. Uz 240 poduzetnika 
sa sjedištem na području Dugog Sela evidentirano je 340 obrtnika, od 
čega 109 u uslužnim djelatnostima. 

Gradsko vijeće odobrilo je uporabu grba Grada Dugog Sela 
novoosnovanom Taekwondo klubu Dugo Selo. U sastav Upravnog 
vijeća Dječjeg vrtića Dugo Selo imenovan je Stjepan Novosel nakon 
zamolbe za razrješenje dosadašnje članice Marice Relić koja zbog 
zdravstvenih razloga ne može sudjelovati u radu Vijeća. 

                                                                    Pripremile:  N. K. i I. G. O.

7Dugoselska kronika 6. srpnja 2006. 

Održana sjednica Gradskog vijeća Dugo Selo 

O komunalnim problemima 
na aktualnom satu

1. Predmet natječaja je davanje u zakup poslovnog 
prostora – kioska, postavljenog na kč. broj 939 k.o. 
Dugo Selo II, namijenjenog za prodaju tekstila površine 
20,50 m2, (15 m2 zatvorenog poslovnog prostora i 5,50 
m2otvorenog poslovnog prostora), na rok od 2 godine s 
mogućnošću produljenja.

2. Početna cijena za navedeni prostor iznosi 1.500,00 
kn mjesečno.

3. Natjecati se mogu pravne i fizičke osobe.
4. Ponude se dostavljaju osobno, u pisarnici Grada 

Dugog Sela, soba broj 36, na adresi: GRAD DUGO 
SELO, Povjerenstvo za davanje u zakup javnih površina 
i neizgrađenog građevinskog zemljišta, Ulica Josipa 
Zorića 1, u zatvorenoj omotnici s naznakom “ZA  
NATJEČAJ – KIOSK” NE OTVARAJ !, u sobi br.  36,  
do 18.07.2006. u 8,00 sati. 

Ponuda mora sadržavati ime i prezime ponuđača,  
dokaz o hrvatskom državljanstvu i rješenje o obavljanju 
djelatnosti (za fizičke osobe), odnosno naziv pravne 
osobe s adresom i preslikom izvatka iz sudskog registra. 
Dokaz o pologu jamčevine (kopija uplatnice) u iznosu 
1.500,00 kn na žiro račun broj: 2360000-1810100008 
Grad Dugo Selo – Proračun s pozivom na broj: 5738 
- matični broj pravne osobe, ili s pozivom na broj: 5738 
- JMBG (za fizičke osobe), s naznakom “Jamčevina za 

natječaj”. 
5. Ponuditelju koji ne uspije sa svojom ponudom, 

jamčevina se vraća u roku 15 dana od dana zaključenja 
natječaja. Ako ponuditelj koji je uspio u natječaju, 
odustane od ponude ili sklapanja ugovora o zakupu, 
jamčevina se ne vraća. 

6. HRVI plaćaju zakupninu umanjenu za 20%.    
7. Najpovoljniji ponuđač je onaj koji udovolji uvjetima 

iz natječaja i ponudi najvišu cijenu. Ugovor se sklapa na 
rok od 2 godina, s mogućnošću produljenja.

8. Ponude će biti javno otvorene 18.07.2006. godine 
(utorak) u 8,00 sati u prostorijama Grada Dugog Sela, 
Dugo Selo, Ulica Josipa Zorića 1. Otvaranju ponuda 
mogu biti nazočni natjecatelji, odnosno njihovi ovlašteni 
predstavnici.

9. Odabrani natjecatelji dužni su platiti  ponuđenu 
cijenu u roku 24 sata od dana  primljene obavijesti o 
odabiru, u protivnom smatrat će se da su odustali.  

10. Obavijesti u svezi lokacije i ostalog mogu se 
dobiti u GRADU DUGOM SELU, Upravnom odjelu 
za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i 
stambeno gospodarstvo, soba br. 40, tel. 01 2753 705.            

                                   
                                   GRADSKO POGLAVARSTVO

     GRADA  DUGOG  SELA

Na temelju članka 8. Odluke o davanju u zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta za 
postavljanje kioska (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 5/99.) i članka 41. Statuta Grada Dugog Sela 
(Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 5/01.) Gradsko poglavarstvo Grada Dugog Sela, na 13. sjednici, 
održanoj dana 20. lipnja 2006. godine, raspisalo je

N  A  T  J  E  Č  A  J
za  davanje u zakup poslovnog prostora – kioska u Dugom Selu, 

Ulica Miroslava Krleže

Povodom inicijative predsjednika Kantona Saint-Simon 
iz francuske pokrajine Pikardije za razmjenu i suradnju 
s Gradom Dugim Selom svečanom sjednicom Gradskog 

vijeća i poglavarstva Grada Dugog Sela organiziran je slu-
žbeni prijem izaslanstva Kantona Saint-Simon koji su od 
9. do 12. lipnja boravili u Dugom Selu. Svečanoj sjednici 
nazočili su predsjednik Roland Renard i potpredsjednica 
Danielle Lanco te vijećnici i suradnici zaduženi za područje 
kulture i turizma i predstavnica Francuskog veleposlanstva 
u Zagrebu Caroline Socie koja je 
zadužena za europsku suradnju. 
Želja za suradnjom francuske i 
dugoselske jedinice lokalne samo-
uprave prije svega utemeljena je 
na kulturnoj i društvenoj razmje-
ni, no i na mogućoj gospodarskoj 
suradnji o čemu je više u obraća-
nju govorio gradonačelnik Boris 
Mahač, upoznavši francuske goste 
s trenutnim stanjem i činjenicama 
u našem gradu, no i s budućim 
projektima u kojima predstavni-
cima Kantona Saint-Simona pre-
dlažu partnerstvo.

Predsjednik Zajednice Kanto-
na Roland Renard, jednog od 18 
kantona na području Francuske, 
upoznao je okupljene s ustroj-
stvom i bitnim značajkama kraja 
na sjeveru Francuske. Zajednica 
Kantona skup je brojnih općina i 
ukupno broji 8 900 stanovnika. Velikim dijelom zajednica 

je ruralna s poljoprivrednom proizvo-
dnjom, no traže se novi načini iskori-
štavanja resursa. U svom radu vijećnici 
nastoje odgovoriti na potrebe građana 
i obitelji (otvoren dječji vrtić, dlazbena 
škola, škola plesa, razni sportski klubo-
vi). Predsjednik Renard ističe i manife-
staciju Fete du sport koju organiziraju 
svake godine prve nedjelje u rujnu. U 
principu to je obiteljsko okupljanje sta-
novnika s tog područja na biciklima, 
a redovno se odziva do 5 000 ljudi. 
Predsjednik Renard pozvao je predsta-
vnike Dugog Sela u što skoriju posjetu 
njihovoj Zajednici radi ostvarenja sura-
dnje i zajedništva te im kao ljubitelj 
afričkih poslovica poručio: "Ako želite 
brzo hodati, hodajte sami. Ako želite 
hodati daleko - hodajte zajedno".

Predstavnica Francuskog veleposlan-
stva Caroline Socie izrazila je zado-
voljstvo inicijativom za ostvarivanje 
suradnje francuskog Kantona i Dugog 

Sela, posebno što se na ovaj način - ne samo Grad, već i 
građani Dugog Sela otvaraju Europi, a veleposlanstvo kao 
predstavništvo zemlje u inozemstvu i dalje će igrati veliku 
ulogu u povezivanju Hrvatske i Francuske, kazala je Socie. 
Veleposlanstvo Republika Francuske ovime će Grad Dugo 
Selo uvrstiti u grupu suradnika svoje zemlje s registrom 
podataka i opisom suradnje, a posredstvom veleposlanstva 
Dugo Selo povezat će se sa svim europskim gradovima koji 
štuju sv. Martina kao zaštitnika.

Tijekom trodnevnog boravka u Hrvatskoj kao u organi-
zaciji Grada, posjetitelji iz Fran-
cuske razgledali su najznačajnije 
znamenitosti Zagreba i Dugog 
Sela. Posjetili su Župnu crkvu sv. 
Martina, staru crkvu i skulptu-
ru na Martin Bregu, ugostitelj-
ske objekte Bunčić gdje su bili 
smješteni te su kušali tradicio-
nalna jela našega kraja. Razgle-
dali su izložbu slika s motivima 
stare crkve postavljenu u prostoru 
Gradske knjižnice, poslušali skla-
dbe u izvedbi "Duge" te su pratili 
program 12. izložbe vina i 7. smo-
tre narodnog stvaralaštva.

Nakon odlaska iz Dugog Sela 
predstavnici francuskog izaslan-
stva pismom su zahvalili na gosto-
primstvu domaćina.

    
      Pripremile:  N. K. i I. G. O.

Domaćini i gosti na koncertu i izložbi u prostoru Gradske knjižnice

Svečana sjednica Vijeća i Poglavarstva - upoznavanje gostiju s osobitostima i 
programima Dugog Sela

Suradnja i moguće partnerstvo u projektima
Službeni prijem izaslanstva francuskog Kantona Saint-Simon

Razmjena darova i suvenira - predsjednik A. Bauer i gradonačelnik B. 
Mahač uručili dugoselski suvenir predsjedniku R. Renardu 



U vrijeme kad dugoselski vinari iznose naj-
bolja vina na stol i nude ih posjetiteljima 
na kušanje, na pozornicu postavljenu 

na prostranom okolišu Kleti obitelji Bunčić 
izlaze kulturno-umjetnička društva izvodeći 
raznoliki program Nekoliko stotina posjetite-
lja moglo je vidjeti pjesme i plesove iz mnogih 
hrvatskih krajeva, uključujući i običaje Hrvata 
iz Bosne. Domaće Kulturno umjetničko druš-
tvo «Preporod» započelo je sedmu smotru 
plesovima s područja Sesvetskog prigorja te 
izuzetno dojmljivom izvedbom međimurskih 
plesova u završnici ovogodišnjeg programa. 
KUD "Ogranak seljačke sloge" iz Lupoglava 
te "Dragutin Domjanić" iz Vugrovca pokazali 
su raskoš posavskih narodnih nošnji izvodeći 
pjesme i plesove iz Posavine. Posjetitelji su 

mogli vidjeti dječje igre i plesove iz Slavonije u 
izvedbi KUD-a "August Cesarec" iz Brckovljana čiji 
su stariji članovi izveli i podravske plesove. HKUD 
"Petar Zrinski" iz Vrbovca prikazao je plesove 
Moslavine ali i iz Trogira, dok su članovi KUU 

"Prigorec" iz Sesvetskog Kraljevca izveli hercego-
vačke plesove. Članovi "Rodne grude" iz Udruge 
Hrvata porijeklom iz Bosne i Hercegovine izveli 
su kola i pjesme iz svog zavičaja te prikazali običaj 
prosidbe djevojke u Bosni. Posjetitelji su pljeskom 
nagrađivali preko 400 plesača  diveći se njihovim 
izvedbama unatoč teškoćama zbog nestabilnosti 
povišenog plesnog podija. Pljeskom je nagrađen i 

prvi nastup mješovitog pjevačkog Gradskog zbora 
Dugo Selo koji se ovom prigodom predstavio s tri 
obrađene narodne pjesma, nakon kratkog vreme-
na djelovanja. 

Organizatori 12. izložbe vina i 7. 
smotre narodnog stvaralaštva, odr-
žane pod pokroviteljstvom Gradskog 
poglavarstva Dugog Sela,  su Turi-
stička zajednica grada, Vinogradar-
sko-vinarska udruga "Terra sancti 
Martini", Pučko otvoreno učilište 
Dugo Selo u suradnji s brojnim sura-
dnicima te uz potporu Kleti obitelji 
Bunčić i Radio Martina. 

Program Izložbe vine i Smotre 
narodnog stvaralaštva pratilo je 

nekoliko stotina vinara i ljubitelja 
vina, posjetitelja sa šireg dugoselskog 
i sesvetskog područja te iz Zagreba, 
Vrbovca kao i grupa gostiju iz Fran-
cuske, iz Kantona Saint Simon. 

Tekst: N. K.
Fotografije: I. G. O. i J. K. B.

Ovogodišnja 12. po redu Izložba vina na 
Martin Bregu na kojoj je ocijenjeno 
149 uzoraka vina, razlikuje se od svih 

dosadašnjih po podjeli 
šampionske titule. Dva 
vina jednako visoke 
kvalitete kojima je 
stručna komisija dala 
najveću ocjenu (18,5) 
proslavili su svoje pro-
izvođače – vinare Ivana 
Štabu i Dragutina 
Kelebuha. Tako je na 
svečanoj podjeli odličja 
priopćio predsjednik 
Komisije za ocjenu 
vina dr. G. Schubert, 

uz čestitke svima, po-
sebice dobitnicima 
zlatnih odličja, a na-
pose najboljima od 
najboljih koji su osvojili 
dva jednakovrijedna 
šampionata. Pod vod-
stvom dr Schuberta  
uzorke vina ocjenjivali 
su enolozi dr. Maja Firšt 
Bača, Slobodan Vili 
i Vlasta Vili Rubeša, 
Vesna Bakota Zdenko 
Ivanković i Boris Mahač. 
Prema ocjenama od 
149 uzoraka 11 je 
osvojilo zlatna odličja. 
Pored spomenutih 
šampiona zlatna odličja 
dr. Schubert uručio je 
Stjepanu Tomuradu, 
Rudol fu Kuku, 
Mi roslavu Lisičaku, 
Borisu Mahaču, Ivanu 
Hukavcu, Zvonimiru 
Ivaku, Stjepanu Po lo-
vancu te Ivici i Franji 
Židaku. 

Na Izložbi vina 48 
dobitnika preuzelo 
je srebrna odličja a 
brončana su dodijeljena 
tridesetdvojici vinara. 
Priznanja i zahvalnice 
primilo je 58 vinara. Nekoliko stotina posjetitelja 
moglo je kušati svih 149 uzoraka, a ona zlatna i 

srebrna bijahu najtraženija. Francuska vina, koja 
su ovom prilikom donijeli i izložili posjetitelji 
iz te zemlje, iz nenadila su ljubitelje vine koji 

su mogli kušati 
nekoliko vrsta 
bijelih i crnih vina, 
rozea i šampanjca. 

Raznolikost 
ponude 

obogatila 
manifesta-

ciju
 Uz dobra vina 

na ovoj izložbi 
nudili su se domaći 
t r a d i c i o n a l n i 
kolači koje su 
spremile članice 
Kluba žena iz 

Dugog Sela te članice Hrebinečkog srca. Pored 
slasnih gibanica, pita, suhih kolača, roščića  
nudilo se više desetaka vrsta sla stica po novijim 
receptima,  a izložbenom postavom dominirale 
su slatke i privlačne izvedbe poput vinske bačve, 
kace, ježeva i drugih jestivih figura. Izložba 
i prodaja kolača s mogućnošću kušanja bila 
je tradicionalni dio narodnog stvaralaštva 
koji se pokazuje zajedno s najboljim vinima. 
Tako je Pčelarska udruga "Maslačak" izložila i 
ponudila nekoliko vrsta meda i drugih pčelinjih 
proizvoda te proizvoda od meda, poput medene 
rakije i medenjaka. Ova bogata medena postava 
obuhvatila je ponudu ljekovitog propolisa, 
ukrasnih predmeta od voska, a sve je urešeno 
vrijednim priznanjima koja su dugoselski 
pčelari osvojili na dosadašnjim izložbama i 

natjecanjima. Sadržaj ovogodišnje izložbe obo-
gaćen je postavom ukrasnih predmeta koje su 

izradili štićenici Centra 
Stančić te keramičkim 
predmetima s obilježjima 
dugoselskih osobitosti koje 
izrađuje D. Kušec. 

Broj sudionika na 
ovoj manifestacije svake 
je godine sve veći tako 
je i ponuda bogatija. 
Suradnja sa zaprešićkom 
Udrugom likovnih stva-
ratelja traje već nekoli-
ko godina u obliku 
gostovanja, stvaranja i 
izlaganja umjetničkih 
djela. Ovom prigodom 
članovi Udruge izložili 
su veći broj umjetnina, 
keramičkih skulptura i 
ponudili ih posjetiteljima 
po popularnim cijenama. 
Štoviše, znatiželjnicima 
su pokazali modeliranje 

skulptura, oblikovanje 
i bojenje te pečenje u 
posebnoj peći što sve 
obuhvaća umjetničko 
stvaralaštvo stare japan-
ske raku tehnike. 

Tekst: N. K.
Fotografije: I. G. O. i J. K. B.
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Najboljima proglašena mješavina sorti 
Ivana Štabe i graševina Dragutina Kelebuha

Održana 12. izložba vina na Martin Bregu  

Kušanje najboljih vina na Izložbi, najtraženiji uzorci zlatnog odličja 

Gosti iz Francuske i drugi uzvanici  u društvu dugoselskih vijećnika  pratili 
bogat program

Gosti iz Francuske posjetiteljima  ponudili svoja vina 

Kelebuh i Štaba – najbolji vinari na izložbi 
2006. godine 

Domaći kolači, od starinske slasne orehnjače do slatke male bačve 
– lijepa i ukusna  djela dugoselskih i hrebinečkih domaćica  

Bogata paleta pčelinjih proizvoda upotpunila izložbu 

Kipari iz Zaprešića radili, izlagali i posjetiteljima nudili umjetničke 
skulpture 

Ukrasne i uporabne predmete s oznakama 
grada izrađuje D. Kušec 

Udruga vinogradara i vinara «Terra sancti Martini» u sklopu programa rada organizirala 
je 17. lipnja stručno putovanje u Međimurje. Četrdesetak članova Udruge posjetilo je 
područje općine Štrigova gdje su ih kao domaćini primili članovi Društva vinogradara 

i vinara «Hortus Croatiae» i predstavnici Turističke zajednice općine Štrigova. Osim 
obilaska preko 250 hektara vinorodnog područja i vinske ceste koje je u sastavu članova 
Društva «Hortus Croatiae», za dugoselske vinare organizirano je stručno predavanje na 
temu vinogradarstva i podrumarstva u prostorima tvrtke «Agro Međimurje» te posjeta 
pojedinim turističko-kulturnim objektima (crkva sv. Jeronima te obližnji dvorci). Na 
temelju ovog putovanja, kako ističu iz dugoselske Udruge, nastojat će se ostvariti buduća 
regionalna suradnja između međimurskih i dugoselskih vinara.               Pripremila: I. G. O.

Fotografija: Mirjana Perković 

Udruga vinogradara i vinara posjetila 
međimursko vinorodno područje

Na stručnom putovanju dugoselski vinari obišli vinograde, podrume i kulturne znamenitosti 
međimurskog kraja

 Glazbeni i folklorni program 

Folklorni program započeo prigorskim plesovima u izvedbi 
domaćina -  KUD-a Preporod

Posavske plesove izveli plesači iz Lupoglava i Prigorci iz Vugrovca 

Sesvećani pokazali plesove Bilogore 

Zaboravljene dječje igre, slavonski plesovi i pjesme u 
izvedbi KUD-a «Cesarec» iz Brckovljana  

Graciozne trogirske plesove otplesali Vrbovčani 

Veseli podravski plesovi u izvedbi 
folkloraša iz Brckovljana

Prigorci iz Sesvetskog Kraljevca plesali hercegovačke plesove «Rodna gruda» pokazala kolo i 
običaj prosidbe djevojke u Bosni 

Gradski zbor Dugog Sela – prvi 
nastup na ovoj smotri 

Dugoselski Preporodaši – koreografija «Počelo se 
protuletje ‘tpirati» - plesovi Međimurja za kraj programa 

Malo životinjsko carstvo umjetnina kipara 
iz Zaprešića privlačilo kupce 



U vrijeme kad dugoselski vinari iznose naj-
bolja vina na stol i nude ih posjetiteljima 
na kušanje, na pozornicu postavljenu 

na prostranom okolišu Kleti obitelji Bunčić 
izlaze kulturno-umjetnička društva izvodeći 
raznoliki program Nekoliko stotina posjetite-
lja moglo je vidjeti pjesme i plesove iz mnogih 
hrvatskih krajeva, uključujući i običaje Hrvata 
iz Bosne. Domaće Kulturno umjetničko druš-
tvo «Preporod» započelo je sedmu smotru 
plesovima s područja Sesvetskog prigorja te 
izuzetno dojmljivom izvedbom međimurskih 
plesova u završnici ovogodišnjeg programa. 
KUD "Ogranak seljačke sloge" iz Lupoglava 
te "Dragutin Domjanić" iz Vugrovca pokazali 
su raskoš posavskih narodnih nošnji izvodeći 
pjesme i plesove iz Posavine. Posjetitelji su 

mogli vidjeti dječje igre i plesove iz Slavonije u 
izvedbi KUD-a "August Cesarec" iz Brckovljana čiji 
su stariji članovi izveli i podravske plesove. HKUD 
"Petar Zrinski" iz Vrbovca prikazao je plesove 
Moslavine ali i iz Trogira, dok su članovi KUU 

"Prigorec" iz Sesvetskog Kraljevca izveli hercego-
vačke plesove. Članovi "Rodne grude" iz Udruge 
Hrvata porijeklom iz Bosne i Hercegovine izveli 
su kola i pjesme iz svog zavičaja te prikazali običaj 
prosidbe djevojke u Bosni. Posjetitelji su pljeskom 
nagrađivali preko 400 plesača  diveći se njihovim 
izvedbama unatoč teškoćama zbog nestabilnosti 
povišenog plesnog podija. Pljeskom je nagrađen i 

prvi nastup mješovitog pjevačkog Gradskog zbora 
Dugo Selo koji se ovom prigodom predstavio s tri 
obrađene narodne pjesma, nakon kratkog vreme-
na djelovanja. 

Organizatori 12. izložbe vina i 7. 
smotre narodnog stvaralaštva, odr-
žane pod pokroviteljstvom Gradskog 
poglavarstva Dugog Sela,  su Turi-
stička zajednica grada, Vinogradar-
sko-vinarska udruga "Terra sancti 
Martini", Pučko otvoreno učilište 
Dugo Selo u suradnji s brojnim sura-
dnicima te uz potporu Kleti obitelji 
Bunčić i Radio Martina. 

Program Izložbe vine i Smotre 
narodnog stvaralaštva pratilo je 

nekoliko stotina vinara i ljubitelja 
vina, posjetitelja sa šireg dugoselskog 
i sesvetskog područja te iz Zagreba, 
Vrbovca kao i grupa gostiju iz Fran-
cuske, iz Kantona Saint Simon. 

Tekst: N. K.
Fotografije: I. G. O. i J. K. B.

Ovogodišnja 12. po redu Izložba vina na 
Martin Bregu na kojoj je ocijenjeno 
149 uzoraka vina, razlikuje se od svih 

dosadašnjih po podjeli 
šampionske titule. Dva 
vina jednako visoke 
kvalitete kojima je 
stručna komisija dala 
najveću ocjenu (18,5) 
proslavili su svoje pro-
izvođače – vinare Ivana 
Štabu i Dragutina 
Kelebuha. Tako je na 
svečanoj podjeli odličja 
priopćio predsjednik 
Komisije za ocjenu 
vina dr. G. Schubert, 

uz čestitke svima, po-
sebice dobitnicima 
zlatnih odličja, a na-
pose najboljima od 
najboljih koji su osvojili 
dva jednakovrijedna 
šampionata. Pod vod-
stvom dr Schuberta  
uzorke vina ocjenjivali 
su enolozi dr. Maja Firšt 
Bača, Slobodan Vili 
i Vlasta Vili Rubeša, 
Vesna Bakota Zdenko 
Ivanković i Boris Mahač. 
Prema ocjenama od 
149 uzoraka 11 je 
osvojilo zlatna odličja. 
Pored spomenutih 
šampiona zlatna odličja 
dr. Schubert uručio je 
Stjepanu Tomuradu, 
Rudol fu Kuku, 
Mi roslavu Lisičaku, 
Borisu Mahaču, Ivanu 
Hukavcu, Zvonimiru 
Ivaku, Stjepanu Po lo-
vancu te Ivici i Franji 
Židaku. 

Na Izložbi vina 48 
dobitnika preuzelo 
je srebrna odličja a 
brončana su dodijeljena 
tridesetdvojici vinara. 
Priznanja i zahvalnice 
primilo je 58 vinara. Nekoliko stotina posjetitelja 
moglo je kušati svih 149 uzoraka, a ona zlatna i 

srebrna bijahu najtraženija. Francuska vina, koja 
su ovom prilikom donijeli i izložili posjetitelji 
iz te zemlje, iz nenadila su ljubitelje vine koji 

su mogli kušati 
nekoliko vrsta 
bijelih i crnih vina, 
rozea i šampanjca. 
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 Uz dobra vina 

na ovoj izložbi 
nudili su se domaći 
t r a d i c i o n a l n i 
kolači koje su 
spremile članice 
Kluba žena iz 

Dugog Sela te članice Hrebinečkog srca. Pored 
slasnih gibanica, pita, suhih kolača, roščića  
nudilo se više desetaka vrsta sla stica po novijim 
receptima,  a izložbenom postavom dominirale 
su slatke i privlačne izvedbe poput vinske bačve, 
kace, ježeva i drugih jestivih figura. Izložba 
i prodaja kolača s mogućnošću kušanja bila 
je tradicionalni dio narodnog stvaralaštva 
koji se pokazuje zajedno s najboljim vinima. 
Tako je Pčelarska udruga "Maslačak" izložila i 
ponudila nekoliko vrsta meda i drugih pčelinjih 
proizvoda te proizvoda od meda, poput medene 
rakije i medenjaka. Ova bogata medena postava 
obuhvatila je ponudu ljekovitog propolisa, 
ukrasnih predmeta od voska, a sve je urešeno 
vrijednim priznanjima koja su dugoselski 
pčelari osvojili na dosadašnjim izložbama i 

natjecanjima. Sadržaj ovogodišnje izložbe obo-
gaćen je postavom ukrasnih predmeta koje su 

izradili štićenici Centra 
Stančić te keramičkim 
predmetima s obilježjima 
dugoselskih osobitosti koje 
izrađuje D. Kušec. 

Broj sudionika na 
ovoj manifestacije svake 
je godine sve veći tako 
je i ponuda bogatija. 
Suradnja sa zaprešićkom 
Udrugom likovnih stva-
ratelja traje već nekoli-
ko godina u obliku 
gostovanja, stvaranja i 
izlaganja umjetničkih 
djela. Ovom prigodom 
članovi Udruge izložili 
su veći broj umjetnina, 
keramičkih skulptura i 
ponudili ih posjetiteljima 
po popularnim cijenama. 
Štoviše, znatiželjnicima 
su pokazali modeliranje 

skulptura, oblikovanje 
i bojenje te pečenje u 
posebnoj peći što sve 
obuhvaća umjetničko 
stvaralaštvo stare japan-
ske raku tehnike. 

Tekst: N. K.
Fotografije: I. G. O. i J. K. B.
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Najboljima proglašena mješavina sorti 
Ivana Štabe i graševina Dragutina Kelebuha

Održana 12. izložba vina na Martin Bregu  

Kušanje najboljih vina na Izložbi, najtraženiji uzorci zlatnog odličja 

Gosti iz Francuske i drugi uzvanici  u društvu dugoselskih vijećnika  pratili 
bogat program

Gosti iz Francuske posjetiteljima  ponudili svoja vina 

Kelebuh i Štaba – najbolji vinari na izložbi 
2006. godine 

Domaći kolači, od starinske slasne orehnjače do slatke male bačve 
– lijepa i ukusna  djela dugoselskih i hrebinečkih domaćica  

Bogata paleta pčelinjih proizvoda upotpunila izložbu 

Kipari iz Zaprešića radili, izlagali i posjetiteljima nudili umjetničke 
skulpture 

Ukrasne i uporabne predmete s oznakama 
grada izrađuje D. Kušec 

Udruga vinogradara i vinara «Terra sancti Martini» u sklopu programa rada organizirala 
je 17. lipnja stručno putovanje u Međimurje. Četrdesetak članova Udruge posjetilo je 
područje općine Štrigova gdje su ih kao domaćini primili članovi Društva vinogradara 

i vinara «Hortus Croatiae» i predstavnici Turističke zajednice općine Štrigova. Osim 
obilaska preko 250 hektara vinorodnog područja i vinske ceste koje je u sastavu članova 
Društva «Hortus Croatiae», za dugoselske vinare organizirano je stručno predavanje na 
temu vinogradarstva i podrumarstva u prostorima tvrtke «Agro Međimurje» te posjeta 
pojedinim turističko-kulturnim objektima (crkva sv. Jeronima te obližnji dvorci). Na 
temelju ovog putovanja, kako ističu iz dugoselske Udruge, nastojat će se ostvariti buduća 
regionalna suradnja između međimurskih i dugoselskih vinara.               Pripremila: I. G. O.

Fotografija: Mirjana Perković 

Udruga vinogradara i vinara posjetila 
međimursko vinorodno područje

Na stručnom putovanju dugoselski vinari obišli vinograde, podrume i kulturne znamenitosti 
međimurskog kraja

 Glazbeni i folklorni program 

Folklorni program započeo prigorskim plesovima u izvedbi 
domaćina -  KUD-a Preporod

Posavske plesove izveli plesači iz Lupoglava i Prigorci iz Vugrovca 

Sesvećani pokazali plesove Bilogore 

Zaboravljene dječje igre, slavonski plesovi i pjesme u 
izvedbi KUD-a «Cesarec» iz Brckovljana  

Graciozne trogirske plesove otplesali Vrbovčani 

Veseli podravski plesovi u izvedbi 
folkloraša iz Brckovljana

Prigorci iz Sesvetskog Kraljevca plesali hercegovačke plesove «Rodna gruda» pokazala kolo i 
običaj prosidbe djevojke u Bosni 

Gradski zbor Dugog Sela – prvi 
nastup na ovoj smotri 

Dugoselski Preporodaši – koreografija «Počelo se 
protuletje ‘tpirati» - plesovi Međimurja za kraj programa 

Malo životinjsko carstvo umjetnina kipara 
iz Zaprešića privlačilo kupce 
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Odluke Gradskog poglavarstva

Poglavarstvo je razmotrilo informaciju 
Školskog odbora i ravnateljice OŠ Dugo 
Selo o poteškoćama organizacije nastave 
u prostoru Doma oružanih snaga, što je 
uočila i prosvjetna inspekcija. Škola 
najavljuje odustajanje od korištenja tog 
prostora za održavanje nastave predstojeće 
školske godine kada bi se uslijed velikog 
broja učenika nastava ponovo organizirala u 
matičnom objektu u tri smjene.

Grad je uložio velike napore postižući 
odobrenje za privremeno korištenje  
prostora u svrhu održavanja nastave do 
izgradnje nove škole. Poglavarstvo insistira 
na maksimalnom angažmanu na osiguranju 
uvjeta za nastavu u uređenim prostorima 
Doma oružanih snaga te smještaja što 
većeg broja učenika kako bi se izbjegla 
trosmjenska nastava. Poglavarstvo će takav 
dopis uputiti osnivaču škole – nadležnim 
službama i dužnosnicima Zagrebačke 
županije uz naglasak kako je taj prostor 
neophodan gradu za djelatnosti dopunskog 
obrazovanja i kulturne aktivnosti te ga u tu 
namjenu planira koristiti nakon izgradnje 
nove osnovne škole. 

Istovremeno su i roditelji  učenika očitovali 
protivljenje organizaciji nastave u tri smjene, 
a Škola je od nadležnog ministarstva zatražila 
izdavanje dozvole za održavanje nastave u 
prostoru Doma oružanih snaga. Nastavak 
korištenja tog prostora za održavanje 
nastave do izgradnje nove škole podržava i 
Zagrebačka županija koja je osnivač Škole, 
a koja je istovremeno MORH-u i nadležnom 
uredu za upravljanje državnom imovinom  
uputila zahtjev kojim predlaže predaju ovog 
objekta Gradu Dugom Selu za kulturne 
potrebe i događanja. 

Ugovorom između Grada i 
Zagrebačke županije 

utvrđen udio vlasništva 
nad sportskom dvoranom 
Nedavno potpisanim ugovorom između 

Grada Dugog Sela i Zagrebačke županije 
utvrđen je udio vlasništva nad sportskom 
dvoranom u Dugom Selu, informirani su 
jučer članovi Poglavarstva. U dvoranu 
ukupne površine 2 998 četvornih metara 
ukupno je investirano 25,9 milijuna kuna. 
Ugovorne strane suglasne su da je Zagrebačka 
županija u sufinanciranju izgradnje dvorane 
sudjelovala u iznosu od 4,1 milijun kuna, što 
na utvrđenu konačnu vrijednost investicije 
iznosi 3/19. Istovremeno Grad Dugo Selo će 
se upisati kao suvlasnik 16/19 dijela.

Dječjem odjelu Gradske 
knjižnice nakon godine dana 
rada po  trebno proširenje i 

novi djelatnik
Gradska knjižnica prošlogodišnjim 

odvajanjem Dječjeg odjela od ostalog 
dijela knjižnice nije na adekvatan način 
riješila problem funkcioniranja tog odjela, 
istaknuo  ravnatelj Aleksandar Antolović 
na sjednici Gradskog Poglavarstva. Naime, 
zasada cjelodnevni rad Dječjeg odjela 
nije moguć s obzirom da nedostaje još 
jedan djelatnik, odnosno voditelj Odjela. 
Iako je prema sistematizaciji poslova 
i radnih mjesta predviđeno i to radno 
mjesto, financijskim planom Knjižnice za 
2006. godinu nisu osigurana sredstva za 
zapošljavanje voditelja. Ravnatelj Antolović 
ističe i problem nedostatnog prostora za 
Dječji odjel. Nakon šest mjeseci rada više 
od 600 dječjih knjiga moralo se premjestiti 
na Glavni odjel Knjižnice jer na Dječjem 
odjelu nema dovoljno mjesta za postavljanje 
novih polica. Od nadležnog ministarstva 
treba zatražiti mišljenje o uvjetima i načinu 
nabave knjiga koje se nabavljaju iz sredstava 
proračuna i prelaze ukupni iznos od 200.000 
kuna za koji bi trebalo provesti postupak 
javne nabave, zaključeno je na 13. sjednici 
Gradskog poglavarstva Dugog Sela. 

Poglavarstvo podržalo 
obnovu stepenica 

u župnoj crkvi
Zamolba Župnog ureda za financiranje 

obnove drvenih korskih stepenica koje 
su nakon 110 godina uporabe u teškom 
stanju, upućena je Gradu Dugom Selu.   
Poglavarstvo je prihvatilo prijedlog o 
ulaganju 35.990 kuna, kolika je vrijednost 
radova prema troškovniku. 

Imenovani članovi 
Zapovjedništva 

zaštite i spašavanja grada 
Dugog Sela

 
Na temelju zahtjeva Državne uprave za 

zaštitu i spašavanje Republike Hrvatske, 
Područni ured Zagreb te sukladno 
zakonskim propisima, Gradsko poglavarstvo 
donijelo je odluku o imenovanju članova 
Zapovjedništva zaštite spašavanja Grada 
Dugog Sela. Zapovjedništvo broji 12 
članova među kojima su predstavnici Grada, 
Policijske postaje, Vatrogasne zajednice, 
Doma zdravlja, Dukom-a te važnijih tvrtki 
na području grada. Zapovjednikom je 
imenovan gradonačelnik Boris Mahač, 
a za zamjenika zapovjednika - zamjenik 
gradonačelnika Vlado Kruhak.

 

Šestero djece na ljetovanje 
uz potporu Grada 

Prema odluci Gradskog poglavarstva iz 
gradskog proračuna isplatit će se 4.500 kuna 
za ljetovanje šestero socijalno ugrožene 
djece s područja grada. Osnovnoškolci će 
23. do 30. srpnja ove godine organizirano 
ljetovati u Selcu u kampu Crvenog križa 
Zagrebačke županije. Gradsko društvo 
Crvenog križa Dugo Selo kao organizator 
namjerava besplatno uputiti na ljetovanje 
12 socijalno ugrožene djece, šestero s 
područja grada, a ostalih šestero s područja 
općina Rugvica i Brckovljani.

Uz učešće građana Grad 
sufinancira izgradnju vodo-

voda u Velikoj Ostrni
Sukladno ovogodišnjem programu 

gradnje komunalne infrastrukture iz 
gradskog proračuna sufinancirat će se 
izgradnja vodovoda u Zagrebačkom odvojku 
u Velikoj Ostrni uz 50-postotno učešće 
građana. Vrijednost radova iznosi 11.000 
kuna, a radove će izvesti ekipe Dukom-a. U 
ovogodišnjem programu gradnje komunalne 
infrastrukture predviđeno je 200.000 kuna 
za izgradnju vodovodne mreže uz učešće 
građana. 

 

Komunalno poduzeće 
«Dukom» nabavlja novi 

kamion za odvoz komunal-
nog otpada

Zbog povećanih potreba odvoza 
komunalnog otpada na području grada, 
Komunalno poduzeće «Dukom» nabavilo 
je novi kamion za odvoz otpada. Po 
provedenom javnom natječaju prihvaćena 
je najpovoljnija ponuda te je na leasing 
kupljeno novo vozilo u vrijednosti 130.000 
eura. Dukom je dosada raspolagao s jednim 
svojim kamionom starim 10 godina i jednim 
iznajmljenim, a nabavom novog, koji bi 
prema najavama trebao stići 10. srpnja, 
odvoz komunalnog otpada više neće biti 
otežan kao dosada. Gradsko poglavarstvo 
u tu svrhu donijelo je zaključak kako će se 
nabava financirati iz prikupljenih sredstava 
paušala iz dijela cijene odvoza komunalnog 
otpada.

                  Pripremile: N. K. i I. G. O. 

Poglavarstvo protivno orga-
nizaciji trosmjenske nastave 

u OŠ "Dugo Selo" 

VI PITATE, KRONIKA DOZNAJE…

O komunalnoj izgradnji 
u Kopčevcu i Kozinščaku 

Renatu Teofilović zanima kada će se asfaltirati Rakovička ulica u Kopčevcu i kada će 
se u Kopčevcu graditi željeznička postaja.

Pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno 
gospodarstvo Goran Bučević odgovora kako je za asfaltiranje Rakovičke ulice, te drugih 
neasfaltiranih ulica na području naselja Kopčevec potrebno prije riješiti problem odvodnje 
nerazvrstanih cesta. U tijeku je ishođenje građevinske dozvole za istočni dio kanalizacije 
Kopčevca, što je i predviđeno u ovogodišnjem programu gradnje komunalne infrastrukture 
te u gradskom proračunu. Nakon što se na adekvatan način riješi odvodnja nerazvrstanih 
cesta na području Kopčevca, moći će se pristupiti asfaltiranju, navodi pročelnik Bučević.

Što se tiče izgradnje željezničke postaje u Kopčevcu Grad Dugo Selo redovito upućuje 
investitoru izgradnje – Hrvatskim željeznicama upite na ovu temu. Prema trenutnim 
saznanjima HŽ ne navodi izgradnju željezničke postaje u Kopčevcu kao prioritet. Prije 
godinu dana HŽ je raspisao natječaj za projektnu dokumentaciju za izgradnju željezničke 
postaje, no natječaj je poništen, a u ovogodišnjem programu HŽ nije niti osigurao sredstva 
da se projekt realizira. Intencija je Grada Dugog Sela da se postaja uskoro izgradi stoga će 
i dalje upućivati HŽ-u upite i molbe.  

Maria Bilića kao stanovnika Kozinske ulice na Kozinščaku zanima kada će se  
obnoviti njegova ulica i izgraditi nogostup. 

Prema riječima pročelnika Gorana Bučevića, u tijeku je ishođenje građevinske dozvole 
za izgradnju nogostupa u Kozinskoj ulici – od Bjelovarske ulice do Novog groblja. Dozvola 
se ishodi na temelju napravljenog projekta, a nakon ishođenja građevinske dozvole 
pristupit će se gradnji nogostupa i saniranju ulice u tome dijelu. Ovaj posao predviđen je 
u ovogodišnjem programu gradnje komunalne infrastrukture, a sredstva su osigurana u 
gradskom proračunu.                                                                               Pripremila: I. G. O. 

 Škola u prirodi i škola 
plivanja u Baškom Polju

Za učenike četvrtih razreda Osnovne škole "Dugo Selo" tijekom mjeseca svibnja 
organizirana je u Baškom Polju škola plivanja i škola u prirodi. Ukupno 145 učenika, 
podijeljeni u dvije skupine, ostvarivali su zadatke tijekom dva različita razdoblja.  Prva 

skupina od 83 učenika boravila je od 1. do 7. svibnja, a drugu skupinu koju su činila 62 
učenika od 19. do 25. svibnja. Škola plivanja održavala se u tri kategorije - neplivači, plivači 
početnici i plivači. Nakon završene obuke provedena su natjecanja u svim kategorijama 
i najboljima su podijeljene nagrade. Učenici su sudjelovali i u drugim sportskim 
aktivnostima, kao što je nogomet, igra graničara i igre bez granica.

Polaznici programa su s lakoćom usvajali nastavne sadržaje koji se odnose na primorski 
kraj - smještaj, reljef, klima, biljni i životinjski svijet, gospodarstvo, djelatnosti ljudi te 
kulturno-povijesne znamenitosti tog kraja. Brodom su organizirano posjetili Bašku Vodu 
i Makarsku, a posjetili su i Malakološki muzej u Makarskoj - jedan od najvećih muzeja 
školjaka u Europi. Učenici su uživali u plesnim večerima koje su bile natjecateljskog 
karaktera i tematski određene, tako da su proglašeni najbolji plesači i pjevači, naj-pidžama, 
najluđe frizure, miss i mister škole u prirodi. Poglavarstvo Grada Dugog Sela redovito 
sufinancira program Škole u prirodi, a ovaj puta će potpomoći novčanim iznosom od 
120.000 kuna, stoga se ovom prilikom ponovno zahvaljujemo.

                                            Učenici i učitelji 4. razreda OŠ "Dugo Selo"

Udruženje obrtnika Dugo Selo nagradilo je Ivana Raškovića, Nikolinu Baček, 
Valentina Zvonara, Dalibora Šikutena, Krunoslava Vuzdara i Amandu Cvitkušić 
desetodnevnim ljetovanjem u Velom Lošinju. Povodom toga je u prostorima 

dugoselskog Udruženja 13. lipnja,  organizirano službeno uručenje nagrada. Kako je 
istaknuo predsjednik Udruženja obrtnika Stjepan Valjak, ove godine odaziv učenika na 
natječaj bio je trostruko veći nego lani. Tako je među 22 kandidata odabrano šestero 
najuspješnijih srednjoškolaca obrtničkih zanimanja. Dugoselsko Udruženje obrtnika 
redovito po završetku školske godine nagrađuje najuspješnije učenike obrtničkih zanimanja 
s prebivalištem na području grada Dugog Sela, općina Rugvica i Brckovljani ljetovanjem u 
odmaralištu Društva «Naša djeca» u Velom Lošinju. Uručenju nagrada nazočili su članovi 
Upravnog odbora udruženja obrtnika Dugo Selo, nagrađeni učenici i njihovi roditelji, 
predstavnici Srednje škole Dugo Selo te zamjenica gradonačelnika Jasminka Kokot-
Bambić i predstavnici Gradskog poglavarstva koji su predložili da se odabranim učenicima 
iz gradskog proračuna odobri određeni iznos za džeparac. Pored toga utvrđeno je kako će 
učenici na ljetovanje u Veli Lošinj krenuti 2. kolovoza.                   Tekst i fotografije: J.K.B. 

Nagrađeni najbolji učenici
 obrtničkih zanimanja

Učenici, obrtnici i predstavnici Grada na skupu u prostoru Udruženja obrtnika 
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Udruga Hrvata porijeklom iz 
Bosne i Hercegovine "Rodna 
gruda" osnovana na području 

grada i koja okuplja više od stotinjak 
članova u lipnju je obilježila prvu 
godišnjicu rada. Većina njih 
uključena je u folklornu skupinu 
te je dosada ostvarila niz nastupa 
u Dugom Selu i na gostovanjima 
(izdvajamo – nastup u Sesvetama na 
skupu Udruge obrtnika Hrvatske i 
BiH, nastup na humanitarnoj akciji 

u Derventi te na 
Smotri folklora 
« P l e h a n » ) . 
Udruga je 
tijekom godinu 
dana bila aktivna 
i u organizaciji 
h u m a n i t a r n e 
akcije. Naime, za 
vrijeme Korizme 
članovi Udruge 
prikupili su 
donacije u odjeći, 

obući, igračkama 

i slatkišima za korisnike Doma za 
nezbrinutu djecu u Sisku. Prikupljeno 
je ukupno 170 paketa pomoći, a 
prilikom uručenja folklorna skupina 
Udruge pripremila je i nastup za djecu 
u Domu. A, kako je planirano tijekom 
lipnja, članovi Udruge «Rodna gruda» 
nastupili su na humanitarnoj akciji u 
Višnjiku kod Dervente, sudjelovali na 
Smotri folklora Sivša u Doboju, Smotri 
folklora u Ljubljani te na Ivanjskim 
danima u Jajcu. 

Prilikom održavanja Godišnje skup-
štine Udruge, 9. lipnja, pored radnog 
dijela organiziran je i zabavni dio veče-
ri. Tako je uz domaćina – folklornu sku-
pinu «Rodna gruda» u nastupu izvornih 
plesova i pjesama Bosne i Hercegovine 
sudjelovalo KUD «Usorski običaji» iz 
Sivše te udruge sa zagrebačkog podru-
čja – Udruga bosanskih Posavljaka 

«Izvorni običaji» i Udruga bosanskih Hrvata «Prsten». 
Brojne članove i goste okupljene u Kleti obitelji Bunčić 
zabavljale su i izvorne grupe Baščovani, Plehanski 
odjeci, Posavski odjeci, Prijatelji i Braća Dervenčani. U 
ime Grada, skupštini je nazočio predsjednik Gradskog 
vijeća Anto Bauer, gradonačelnik Boris Mahač te osta-
li predstavnici. Grad osim što je financijski podržao 
održavanje skupštine, omogućio je Udruzi prostor za 
okupljanje i uvježbavanje u okviru bivšeg restorana 
«Športski», a dijele ga s Udrugom umirovljenika. Tom 
prilikom gradonačelnik je podržao njegovanje tradicije 
Hrvata iz BiH te naglasio potrebu razvijanja suživota u 
našem gradu, a koji je baziran na raznolikosti kultura. 

Tekst i fotografije: I. G. O.

Udruga Hrvata "Rodna gruda" obilježila
 godišnjicu rada

Predsjednik Udruge «Rodna gruda» 
Mato Dajaković

Kolo – odraz i simbol zajedništva i povezanosti Hrvata iz BiH

Nastup KUD-a «Usorski običaji» iz Sivše

Mladi Preporodaši na festivalu u Makedoniji

D eseti jubilarni Međunarodni dječji festival folklora u organizacii 
MKUD «Cvetan Dimov» iz Skopja održan je pod ovim nazivom 
u Makedoniji.  Mlađa postava KUD-a «Preporod» nastupila je 

uz skupine iz Slovenije, Bugarske, Srbije i Makedonije. Na prekrasnoj 
sceni postavljenoj na ušću Vardara dugoselski mladi folkloraši izveli 
su plesove i pjesme iz Posavine i iz Hrvatskog Zagorja uz pratnju 
tamburaškog sastava. Prelijepo gostovanje pamtit će po izuzetnom 
prijamu u Makedoniji te posebno srdačnom dočeku u općini Karpoš 
gdje su s predstavnicima razmijenili darove.  Oni su bili prva skupina 
koja je iz Hrvatske gostovala u Makedoniji nakon raspada Jugoslavije, a 
dobrodošlicu su osjećali na svakom koraku. Osim nastupa u dvije večeri 
programa, snimili su i prilog za Skopski radio.  Ovo gostovanje bila je 
dobra priprema za prelazak nekih članova podmlatka u stariju postavu, 
ali i za predstojeća gostovanja na koja su pozvani. 

Prva postava KUD-a "Preporod" odlazi na dvodnevno gostovanje 
8. i  9. srpnja u Đakovo. Nastupit će na tradicionalnim "Đakovačkim 
vezovima", a održat će koncert u okolici Đakova.

Pripremili: Nikolina Ljubić i Srećko Žmalec 

"S cvijeta na cvijet 
plesom i pjesmom"

Mlađa postava KUD-a "Preporod" predstavljala svoju zemlju i svoj grad na 
Međunarodnom festivalu dječjeg folklora



Gradska udruga umirovljenika Dugo Selo, 
pokretač različitih društvenih događanja i 
jedna od najbrojnijih (preko 1000 članova) i 

najaktivnijih udruga na području grada održala je 2. 
lipnja u prepunoj 
dvorani res
torana «Dioniz» 
zbor članstva, 
odnosno veliku 
skupštinu. Na 
dnev nom redu 
r a s p r a v l j a l o 
se o radu i fi 
n a n c i j s k o m     

pos lovanju za 2005. godinu, kao i 
o programu rada za ovu godinu. 
Udruga je prošle godine proslavila 
10. godinu postojanja. Njihov rad, 
kako u prošloj, a tako i u ovoj 
godini bit će posvećen organizaciji 
različitih izleta, kul turnih događanja 

i sportskih nat jecanja. Unutar Udruge oformljeni 
su različiti klubovi – šahisti, belot, stolnotenisači, 
potezanje užeta te kao najaktivniji Klub žena s 
tradicionalnom organizacijom izložbe «Od sjemenke 
do staklenke». U Udruzi članovi mogu nabaviti 
ogrjev i zimnicu po povoljnim cijenama, a svoju brigu 
pokazuju i prema bolesnim i nemoćnim članovima. 
Članovi Udruge okupljaju se u prostorima Pučkog 
otvorenog učilišta te u bivšem restoranu «Športski». 
Te večeri Skupštinu je pratilo 200 članova Udruge, kao 
i gosti iz Grada Dugog Sela i Zagrebačke županije, a 
po završetku radnog dijela, uz večeru i piće, okupljeni 
su se uz muziku i ples družili do dugo u noć.

                                          Tekst i fotografije: I. G. O.

Umirovljenici na zboru članstva 

Gosti iz Grada i Zagrebačke županije redovito podržavaju događanja 
dugoselske Udruge umirovljenika 

6. srpnja 2006. Dugoselska kronika12
STRANAČKE AKTIVNOSTI

Predsjednik Stjepan Novosel 

Visoke temperature opet su našu umirovljeničku 
populaciju potisnule u hladovinu vlastitih domo
va. Ograničene aktivnosti samo u jutarnjim satima, 

redovito uzimanje lijekova i pijenje tekućine, neizlaganje 
štetnim sunčevim zrakama - sve je to naša svakodnevica. 
No sve to nije umanjilo našu pozornosti i zanimanje za 
najvažnija događanja na svjetskom prvenstvu u nogometu. 
Gledali smo sva tri nastupa naših «vatrenih» koji su izgo
rjeli prebrzo, a to nas nije moglo ostaviti ravnodušnima. 
Fascinirala nas je navijačka strast mladih i masovnost 
navijača na utakmicama naše reprezentacije u Njemačkoj. 
A uoči početka tog nogometnog prvenstva iz Sabora čusmo 
prijedlog novog zakona o športu i velikodušnost Vlade 
glede otpisa duga nogometnim klubovima teškog oko 700 
milijuna kuna, koji je nastao zbog neplaćenih poreza i 
doprinosa. S isto tolikom svotom dugovanja u zdravstvu 

prijeti kolaps. Spašavaju ga sami kori
snici zdravstvenog osiguranja uplatom 
tzv. administrativne pristojbe u visini do 
30 kuna mjesečno. A umirovljenici kao 

najugroženija skupina zdravstveno i financijski, redovito 
mjesečno posjećuju svog liječnika tražeći recepte za lijeko
ve uplaćujući pristojbu.

U ovim vrućim i teško podnošljivim danima izvjestan 
broj umirovljenika s duljim umirovljeničkim stazom s 
pravom na obeštećenje mirovine, napokon dobiva na svoju 
kućnu adresu obavijest o isplati tog duga početkom poslje
dnjeg tjedna mjeseca lipnja. No niti to ne ide jednostavno: 
stoji se u dugim redovima, traži dodatna dokumentacija ili 
se čeka do daljnjega...Dragi umirovljenici, neka vam netko 
još kaže kako živite mirno i bez uzbuđenja, a stalno ste 
sudionici uzbudljivih događanja. A kada vam se još uslijed 
svega poklopi podizanje nove osobne iskaznice s oznakom 
- TRAJNO, imate razloga za razmišljanje što vam je činiti i 
još učiniti s preostalim vremenom.                         B. CARIĆ

Sindikat umirovljenika Dugo Selo apelira na općinska 
vijeća da u svoj program ugradi besplatan lokalni prijevoz 
na području općina Rugvica i Brckovljani s gradom Dugim 
Selom. Osobne (službene) potrebe umirovljenika, socijal
no ugroženih, a pogotovo osoba s invaliditetom radi zdrav
stvene zaštite, posjećivanje groblja, usluge općinskog suda, 
katastra i niz drugih potreba i obveza vezane su najviše uz 
grad Dugo Selo te se stoga predlaže da navedene kategorije 
građana imaju besplatan javni prijevoz za grad Dugo Selo.

Predlažemo da se status potvrdi uz predočenje socijalne 
iskaznice ili odrezak mirovine, a osobe s invaliditetom uz 
predočenje svoje iskaznice. 

Vjerujemo da se s koncesionarom javnog lokalnog prije
voza mogu ugovoriti predložene mjere kako bi se i umiro
vljenicima, socijalno ugroženima i osobama s invaliditetom 
s područja općina Rugvica i Brckovljani omogućio bespla
tan javni prijevoz. Nadamo se kako će ovaj socijalni pro
gram biti prihvaćen.                           Predsjedništvo SUH-a

Javni prijevoz na području grada bilježi povećanje 
broja putnika, posebice umirovljenika koji besplatno 
koriste uslugu gradskog prijevoza na području Dugog 
Sela. Takvo je pravo zatraženo i za umirovljenike s 
područja drugih općina, no zahtjevu može udovoljiti 
jedino prijevoznik u kontaktu s tim općinama. Što se 

tiče javnog gradskog prijevoza na području Dugog 
Sela za oko 700 umirovljenika koliko ih mjesečno 
koristi prijevoz, potrebna su dodatna sredstva za sub
vencije iz proračuna, rečeno je na 13. sjednici Grad
skog poglavarstva Dugog Sela.                           

                                                                       I. G. O. 

Kako je rečeno na konferenciji za novinare čelnika Gradskog odbora HDZ-a 
Dugo Selo, održanoj 20. lipnja, za sadašnji proračunski manjak od 4,4 milijuna 
kuna u gradskom proračunu nije kriva HDZ-ova vlast koja je bila na čelu Grada 
od 1997. do 2001. godine. Te dezinformacije ova stranka želi odbaciti nakon 
SDP-ove pressice (objavljene u prošlom broju Dugoselske kronike). Predsjednik 
HDZ-a Dugo Selo Stipe Velić navodi kako je preuzimanjem vlasti 1997. godine 
HDZ naslijedio dug od 3 milijuna kuna kojeg je napravila bivša koalicijska 
vlast u čijem je poglavarstvu bio sadašnji gradonačelnik. HDZ je sanirao dug i 
krenuo s graditeljskim pothvatima kao što je, izdvajamo, izgradnja Srednje škole, 
započeta izgradnja Doma zdravlja, pokrenut projekt izgradnje sportske dvorane 
te ostali projekti izgradnje komunalne infrastrukture. No, zato, naglašava 
Velić, za dva mandata gradonačelnika Borisa Mahača nije napravljen niti jedan 
kapitalni projekt, već su pozavršavani oni koje je započela naša stranka. 

HDZ smatra nevjerojatnim podatak da je unatoč tome što je od 1996. do 2006. 
godine gradski proračun duplo povećan u isto vrijeme je povećano i zaduženje. 
Uveden je i prirez u maksimalnom iznosu za jedinicu lokalne samouprave kao 
što je grad Dugo Selo (12 posto), a tijekom četiri godine, navode predstavnici 
HDZ-a, sakupljeno oko 14 milijuna kuna od prireza. Od toga novca, smatraju 
HDZ-ovci, nije otplaćivan kredit za sportsku dvoranu. Naprotiv od tada se još 
dva puta refinancirao kredit radi čega je sada voda došla grla, kaže Velić. U 
nastojanju da pronađe krivce, govori gradski vijećnik HDZ-a Stjepan Bertek, 
gradonačelnik proglašava nesposobne i nestručne djelatnike gradske uprave te 
ih tako izlaže «javnom mobbingu». I na kraju Velić i Bertek pozivaju «kvalitetne 
ljude iz HSS-a i SDP-a da izađu iz sjene gradonačelnika i imat će potporu HDZ-
a».                                                                                 Tekst i fotografija: I. G. O.

Gradonačelnik B. Mahač, koji je i predsjednik SDP Dugo Selo ističe, 
kako računovodstveni podaci pokazuju oko tri milijuna nepodmirenih 
obveza 2001. godine, koje su se do tada, sukladno važećim propisima, mogle 
prenositi iz godine u godinu. Tako je u proračunu od 1996. do 2002. godine 
manjkalo dva do tri milijuna kuna godišnje što je značajniji udio u ukupnim 
prihodima  proračuna od 16 milijuna kuna. Izmjenom zakona o proračunu od 
2002. godine ti se nepodmireni izdaci nazivaju manjkom uz obvezu pokrića 
iz tekućeg poslovanja. Uravnoteženjem ovogodišnjeg proračuna uračunata 
je negativna razlika te je iz očekivanih prihoda planirano njezino pokriće, 
dok su drugi izdaci smanjeni. Nakon svog proteklog četverogodišnjeg 
mandata HDZ-ova vlast nije sanirala dug, već je ostavila nepodmirene 
obveze. Krenula je u graditeljske pothvate, poput gradske dvorane, ali nije 
zatvorila financijsku konstrukciju niti ugovorila tu investiciju sa Zagrebačkom 
županijom u pedesetpostotnom omjeru financiranja, kako su učinili drugi 
gradovi. Tako je nakon isteka mandata ostavila nezavršenu investiciju i 
veliku kreditnu obvezu. Istovremeno je po neprihvatljivo niskim cijenama 
rasprodala gradsko zemljište te dopustila izuzetno povoljnu kupnju voćnjaka 

manjini odabranih koji 
su se u međuvremenu 
obogatili, a na natječaj 
za prodaju 124 hektara 
dugoselskog voćnjaka 
gradske vlasti nisu se 
niti javljale radi osobnih 
interesa pojedinaca 
u gradskom vodstvu. 
Stoga stranka HDZ 
nije dobila povjerenje 
građana prije pet 
godina, a tako niti lani.  

Sadašnja koalicijska 
vlast morala je uvesti prirez radi lošeg financijskog stanja naslijeđenog nakon 
HDZ-eove vlasti. Iznoseći netočne tvrdnje HDZ se želi opravdati za loše 
poteze organiziranim napadom na SDP-ova gradonačelnika i predsjednika. 
Istovremeno druga oporbena stranka HSP objavljuje rat SDP, HDZ iznosi 
netočne tvrdnje o vrijednosti sportske dvorane i tumači ih prema vlastitoj 
prosudbi unatoč vrijednosti koju je utvrdilo stručno povjerenstvo. 

Gradonačelnika se optužuje za mobbing iako svi zaposlenici rade na svojim 
mjestima od HDZ-ovih dana, a neki su nakon određenog vremena i stalno 
zaposleni. Što se tiče poziva članstvu, SDP je demokratska stranka tako svaki 
član koji to želi može izaći i učlaniti se u HDZ – kaže predsjednik SDP B. 
Mahač.                                                                      Tekst i fotografija: N. K. 

Oznaka "TRAJNO"

Sindikat umirovljenika Dugo Selo traži...

Besplatan prijevoz za umirovljenike, 
socijalno ugrožene i osobe s invaliditetom

Za besplatni prijevoz zainteresirane i susjedne općine

HDZ Dugo Selo kritizira čelništvo Grada zbog manjka u proračunu

Za dugovanje nismo krivi mi

Predstavnici Gradskog odbora i Mladeži HDZ-a Dugo Selo

Loše poteze opravdavaju 
 netočnim tvrdnjama 

HSP šahistima podijelio nagrade
Nakon odigranog 

Uskršnjeg turnira u šahu 
dugoselski HSP 26. svibnja 
podijelio je nagrade 
najuspješnijim šahistima. 
Prvo mjesto osvojio je 
Martin Ganić, drugi je 
bio Zvonko Korov, a treće 
mjesto pripalo je Branku 
Budaku.

Pod pokroviteljstvom predsjednika 
Republike Hrvatske na zagrebačkom Pri
savlju 24. lipnja održan je 6. po redu 
Zagrebački aeromiting međunarodnog 
karaktera, a na samom otvorenju svo
jim programom nastupile su i Dugosel
ske mažoretkinje. Mažoretkinjama grada 
Dugog Sela, pod vodstvom Tatjane Bla
ško, ovo je bio prvi nastup na aeromitingu, 
no također još jedan u nizu uspješnih 
nastupa koje su ostvarile tijekom lipnja, 
između ostalog u Velikoj Gorici, Konjšći
ni, Zlataru i Ivanić Gradu (osvojile drugo 
mjesto u Igrama bez granica na susretu 
mažoret timova iz Zagrebačke županije), 
a 23. lipnja u Zelini sudjelovale su na 
manifestaciji Svetoivanjski dani.      I. G. O. 

Dugoselske mažoretkinje nastupile na otvorenju 
6. zagrebačkog međunarodnog aeromitinga

SDP opovrgava navode HDZ-a

Nakon uspješnih nastupa u lipnju dugoselske mažoretkinje 
zasluženo odlaze na ljetni odmor



OGLASI - OBAVIJESTI - SJEĆANJA

ODRŽANA VJENČANJA U VREMENU OD 3. DO 24. 
6. 2006. GODINE

1. ROKO ĐORĐEVIĆ, stolar i CVETA PERIĆ, 
prodavačica – vjenčani 3. 6. 2006. godine

2. DAVOR PULJIĆ, ing. cest. prom. i MARIJANA 
RENJIĆ, dipl. kateheta – vjenčani 3. 6. 2006. godine

3. DANIJEL ŽIVKOVIĆ, autolimar i IVANA 
MAROJEVIĆ, hot. tur. teh. – vjenčani 3. 6. 2006. 
godine

4. ILIJA KRNJIĆ, automehaničar i IVANA RIVIĆ, 
prom. teh. – vjenčani 9. 6. 2006. godine

5. MARKO LACIĆ, vozač i TEA MRŠIĆ, hot. tur. teh. 
– vjenčani 9. 6. 2006. godine

6. IVAN KOLAKOVIĆ, graf. teh. i RUŽICA KLJUČEVIĆ, 
kem. teh. - vjenčani 10. 6. 2006. godine

7. MIROSLAV KOLARIN, teh. cest. prom. i NIKOLINA 
MOČLJANIN, ekonom. poduzet. – vjenčani 10. 6. 
2006. godine

8. GORAN PAJ, elektromeh. i ALEKSANDRA 
MALBAŠA, frizer – vjenčani 10. 6. 2006. godine

9. MARIJO KUCELJ, slastičar i ANITA TURJAK, 
ekonom. – vjenčani 16. 6. 2006. godine

10. DRAGOLJUB KOLESKI, stolar i NATAŠA 
DEJANOVIĆ, ekonom. – vjenčani 17. 6. 2006. 
godine

11. DUBRAVKO MOČILAC, graf. teh. i KSENIJA 
BLAŽUTIĆ, turist. teh. – vjenčani 17. 6. 2006. godine

12. DENIS REPIĆ, stolar i ANDRIJANA BOŽULIĆ, 
upravni referent – vjenčani 17. 6. 2006. godine

13. ANTO TOLIĆ, vozač i ANĐELKA GOGIĆ, 
domaćica – vjenčani 17. 6. 2006. godine

14. DOMAGOJ TOMINAC, apsolvent i SANJA 
BROZ, dipl. ekonom. – vjenčani 17. 6. 2006. godine

15. TOMISLAV HORVATIČEK, dipl. ing. preh. teh. i 
JELENA VRANIĆ, prof. biolog. i kem. – vjenčani 23. 
6. 2006. godine

16. DAVOR JURIŠEVIĆ, stroj. teh. i SANJA GENZIĆ, 
dipl. pravnik – vjenčani 23. 6. 2006. godine

17. ANTONIO KLARIĆ , stolar i KRISTINA JURAKIĆ, 
dizajner odjeće – vjenčani 24. 6. 2006. godine

18. DAVOMIR PINJUH, maturant gim. i SANDRA 
SAMAC, ekonom. – vjenčani 24. 6. 2006. godine

19. JOZO ŠKARO, vozač i KRISTINA SALOPEK, 
dizajner odjeće – vjenčani 24. 6. 2006. godine

                                                    
UMRLI:

VJENČANI:
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Tužno sjećanje

JOSIP BELONJEK 
4. 7. 2002. – 4. 7. 2006.

U samoći i boli prošle su četiri 
godine. Sjećamo se Tvoje dobrote. S 
ljubavlju i poštovanjem čuvamo Te u 
u uspomenama. 

Tvoji najmiliji: supruga Marija, kćeri Jadranka i Ljiljana, 
unuka Irena, zetovi Branko i Stjepan te ostala rodbina

IZVJEŠĆE O UPISU ČINJENICE SMRTI ZA 
RAZDOBLJE OD 29. 5. DO 26. 6. 2006. GODINE

1. NIKOLA VULETIĆ, umro 29. 5. 2006., star 35 
godina

2. FRANJO HORVAT, umro 30. 5. 2006., star 79 
godina

3. STANISLAV MURAT, umro 1. 6. 2006., star 71 
godinu

4. BARICA KAPUSTA, umrla 1. 6. 2006., stara 73 
godine

5. DRAGICA PLESEC, umrla 9. 6. 2006., stara 91 
godinu

6. MILKA GADŽEVSKA, umrla 12. 6. 2006., stara 81 
godinu

7. MANDA BROČILOVIĆ, umrla 17. 6. 2006., stara 
79 godina

8. ALEKSANDAR DMITROVIĆ, umro 18. 6. 2006., 
star 76 godina

9. MARIJA ŽABEC, umrla 21. 6. 2006., stara 71 
godinu

 10. JANA PARADI, umrla 21. 6. 2006., stara 92 
godine
 11. IVAN FABINA, umro 21. 6. 2006., star 85 godina
 12. KATICA DVORŠČAK, umrla 26. 6. 2006., stara 85 
god.

                                         Matični ured Dugo Selo

ZAHVALA 
Zbog greške tiska u popisu medicinskog osoblja Doma 
zdravlja Dugo Selo izostavljena je dr. Starčević. Ovim putem 
se duboko ispričavamo te se zahvaljujemo dr. Starčević za 
svesrdnu pomoć u trenucima borbe za ozdravljenje našeg 
Nikole.

Tužna obitelj Vuletić

Tužno sjećanje

na

STJEPANA SREČIĆA
22. 6. 2000. – 22. 6. 2006.

S ljubavlju čuvamo uspomenu na 
Tebe.

Tvoji: supruga Marica, sin Mladen, 
snaha Snježana i unuci Sandra i Dominik

SJEĆANJE

IVAN LABAŠ  
30. 6. 1993. – 30. 6. 2006.

i

KATICA LABAŠ
30. 6. 2004. – 30. 6. 2006. 

Živite s nama, u našim srcima i našim sjećanjima.
Vaši: kći Biserka, unuci Ivan, Tomislav, Matija, Ana i zet 

Jonče

Tužno sjećanje

STEVAN ĐURĐEVIĆ 
8. 7. 2005. – 8. 7. 2006.

Utihlo je Tvoje srce, utihnuo je 
Tvoj glas, ali Ti ćeš uvijek biti tu u 
mislima.

Tvoja supruga Irena

Tužno sjećanje
na voljenog

DAVORA LJUBANOVIĆA 
8. 7. 1992. – 8. 7. 2006. 

Ovaj dan je tužan zbog rastanka s Tobom. 
Ali ima nešto što nikada umrijeti neće, a 
to je ljubav i sjećanje na Tebe.

Tvoji: roditelji i supruga, kći i brat s obitelji 

Tužno sjećanje

na voljenu suprugu, majku baku i 
sestru

VAHIDU – IDU BOŽIKOVIĆ 
28. 6. 2000. – 28. 6. 2006. 

Zahvaljujemo svima koji posjećuju i kite Tvoj tihi 
dom.

Tvoji najmiliji

Tužno sjećanje

STEVAN ĐURĐEVIĆ 
8. 7. 2005. – 8. 7. 2006.

Nisam ja mali, veliki sam, ali jako mi je 
teško shvatiti da nisi više samnom, no 

znam da si Ti moj anđeo čuvar.

Tvoj prijatelj FilipTužno sjećanje

STEVAN ĐURĐEVIĆ 
8. 7. 2005. – 8. 7. 2006.

Dragi naš prijatelju, s ponosom živiš u našim srcima 
kao najbolji prijatelj.

Obitelj Rončević

 Tužno sjećanje
na 

NIKOLU MALBAŠU 
18. 7. 1996. – 18. 7. 2006. 

Ni godine koje su prošle, ni život koji 
teče, ljubav i sjećanje na Tebe nikad 
izbrisat neće. Zašto je sudbina tako 

okrutna bila, zašto Te je od nas rastavila…
Tvoji najmiliji: supruga Ružica, sin Nenad, 

snaha Peggy i unuka Magda

 Tužno sjećanje

Na dragog supruga, oca, djeda i tasta

VENCESLAVA PERNARA 
12. 7. 2005. – 12. 7. 2006.

Prošla je tužna godina otkad nisi 
među nama, ali Tvoja dobrota, lik i ljubav ostat će 
trajno u našim srcima i mislima. Hvala svima koji Te se 
sjećaju i posjećuju Tvoj tihi dom.

Tvoji: supruga Marica, kćeri Jadranka i Slavica, 
zet Tomo i unuci Marijana i Tomislav

U gradskom parku u Dugom Selu na 
prvoj biciklijadi što ju je organizirao Bici-
klistički klub “Dugo Selo 2001” okupi-
lo se sedamdesetak domaćih biciklista, te 
biciklista iz susjednih županija. Rutu od 
9 kilometara kroz ulice sjevernog dijela 
grada, a koja je trajala nešto više od 40 
minuta, vozili su po kiši koja je na mahove i 
pljuštala. Pokisli i umorni biciklisti na cilju 
su se okrijepili besplatnim grahom i pićem. 
Najviše simpatija okupljenih osvojila je naj-
mlađa sudionica biciklijade, sedmogodišnja 
Kristina Hrabar. Putem su joj se ispraznile 
gume, a i počelo joj se vrtjeti u glavi. No 
nije htjela odustati, pa čak ni onda kada su 
organizatori po nju poslali automobil, već je 
odlučno poručila:

-Ne prezivam se ja 
bez veze Hrabar. Vozit 
ću do kraja! 

Kristina je dobila 
nagradu za hrabrost, 
bočicu za piće, svjetla, 
te raznu opremu za 
svoj bicikl. U progra-
mu su još održana dva 
natjecanja. Prvo za 
najspretnijeg vozača 
između čunjeva, koju 
je osvojio Ivan Salapić, drugo mjesto je pri-
palo Draganu Franjeviću, a treće je osvojio 
Tomislav Subašić, i drugo za najsporiju vožnju 
na sedam metara, koju je osvojio Tomi-

slav Suba-
šić, drugo 
mjesto je pripalo Dariu Levickom dok je 
treće pripalo Ivanu Lackoviću. Pobjednici 
su osvojili bogate nagrade sponzora, a svim 

ostalim sudionicima su dodijeljene prigo-
dne nagrade. Svi posjetitelji i biciklisti su se 
ugodno zabavili.                     

Dragan MIKULIĆ

Prva biciklijada Biciklističkog kluba "Dugo Selo 2001"

Ni kiša ni vjetar nisu 
omeli hrabre bicikliste  

Najmlađa biciklistica Kristina 
nagrađena za hrabrost



Ove godine Športsko ribolovno društvo “Dugo 
Selo” navršilo je 50 godina postojanja i rada 
na ovom području. Proslava se održala u dva 

termina. Glavna svečanost održala se 9. lipnja u Kleti 

Obitelji Bunčić na kojoj je bilo prisutno oko stotinjak 
ribolovaca i prijatelja našeg društva. Svečanost su 
i svojim prisustvom uveličali načelnik Odjela za 

slatkovodno ribarstvo Ministarstva poljoprivrede 
i šumarstva mr. Zlatko Homen, načelnik odjela 
ribarske inspekcije dr. Josip Popović, član izvršnog 
odbora HŠRS Vladimir Matijašić i tajnica HŠRSZŽ 
Marice Habeković. Uz gradonačelnika Dugog Sela 
Borisa Mahača koji je ujedno i pokrovitelj ove 
manifestacije, prisutni su bili predsjednik Gradskog 
vijeća Antun Bauer, doživotni predsjednik Zajednice 
Športskih udruga Zagrebačke Županije Milivoj 
Obad, predsjednik i tajnik Zajednice športskih 
udruga Dugo Selo Zlatko Lasan i Ivica Plašić, 
predstavnik ŠRD “Slunjčica” Slunj Branko Petković 
i ostali. 

Predsjednik ŠRD “Dugo Selo” Branko Deronja u 
svom govoru iscrpno je predstavio povijest društva 
kroz ovih 50 godina. Dotakao se svih važnih 
događaja u našem društvu od osnivanja društva u 

Vatrogasnom domu 1956. godine i prvih 
članova, preko burnih događaja početkom 
osamdesetih godina, prijeko prijetnji za 
rušenje Ribičkog doma, požaru 1991. 

i izgradnji novog Ribičkog 
doma, otvaranju športskog 
ribnjaka, spora oko jezera 
Siromaja 1. i 2., do športskih 
uspjeha naših članova. Tom 
prilikom dodijeljena su priznanja zaslužnim 
članovima i sponzorima društva. Brončane 
značke HŠRS uručenu su Marijanu 
Brezovcu, Stjepanu Maceniću, Franji 
Genziću, Dragutinu Turjaku, Goranu 
Novaku i Josipu Kovačiću, a srebrnom 
značkom nagrađen je naš dugogodišnji član 
i ribočuvar Mijo Habeković. Uručena su 
i priznanja zaslužnim članovima društva, 
sponzorima te priznanja za športske 
rezultate, a u sklopu manifestacije izdan 
je i podijeljen svim sudionicima Bilten 
“Pedeset godina ribolova u Dugom Selu” 
autora Mladena Fuksa.

Gradonačelnik Boris Mahač u 
pozdravnoj riječi napomenuo je kako su 

kanal Puhovec i potok Črnec stalna prijetnja ljepoti i 
kakvoći naših jezera i grada uopće te ustvrdio da se to 
mora što hitnije riješiti. 

SPORTSKE VIJESTI

Mladi dugoselski rukometaši  rođeni  1996.  i 1997.  godine  osvojili 
su malorukometni turnir u Ivancu. Tim pobjedama, kao i dosadašnjim 
rezultatima, više nego uspješno zaključili su sezonu u otišli na zaslužen 
šestodnevni odmor u Veli Lošinj.

Dečki predvođeni svojim trenerom Denisom Klausom  odlično su 
odradili prošlu sezonu, pobjeđivali na mnogim turnirima, izborili 4. 
mjesto u državi za 96.godište. Potonjim  turnirom u Ivancu prošetali se 
bez ijedne izgubljene utakmice do zlatnih medalja i pehara u oba godišta. 
To je  uspjeh vrijedan svake pažnje i divljenja. 

Mali rukometaši uspješno nastavljaju pobjedničku stazu dugoselskog 
rukometa i lagano prerastaju u vodeću ekipu ne samo ovog područja 
nego i na nivou države.Nakon priprema, koje uz kupanje odrađuju u 
Velom Lošinju, spremaju se na međunarodni turnir koji će se održati u 
Češkoj krajem kolovoza. Nadamo se da će i tamo biti pravi predstavnici 
dugoselskog i hrvatskog rukometa. 
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Mladi dugoselski rukometaši ponovo na vrhu 

Obilježeno 50 godina ŠRD Dugo Selo 

Burna povijest 
dugoselskih ribiča 

Dugoselske ekipe  ‘96. i  ‘97. godišta osvojile zlatne pehare na rukometnom 
turniru u Ivancu 

DOŠLI, POBIJEDILI, OTIŠLI NA MORE

D rugi dio proslave 50. godina postojanja i rada 
ŠRD “Dugo Selo” održao se 17. lipnja na jezeru 
Ciglana gdje je Kup Dugo Selo u lovu ribe udicom 

na plovak. Na natjecanju je nastupilo šest ekipa 
iz Vrbovca, Poljanskog Luga, Strmeca Bukevskog, 
Slunja i Dugog Sela. Glavni sudac natjecanja bio 
je Mladen Fuks, a nakon trosatnog natjecanja i 
ukupno ulovljenih 17,331 kilogramom ribe prvo 
mjesto osvojila je ekipa domaćina ŠRD “Dugo Selo 
2” u sastavu Vlastimir Stamenković, Dalibor Agbaba 
i Ilija Smolić, drugo mjesto ekipno osvojila je ekipa 

“Črnec” Vrbovec, a treće “Linjak” Strmec Bukevski. 
Po sektorima rezultati su bili slijedeći:
Ukupni pobjednik staze bio je Dalibor Agbaba iz 

ŠRD “Dugo Selo 2” sa 1.435 grama ulovljene ribe. 
Sve natjecatelje je pozdravio predsjednik ŠRD “Dugo 
Selo” Branko Deronja te predsjednik Zajednice 
športskih udruga grada Dugo Selo Zlatko Lasan. 
Najbolji su bili nagrađeni sa peharima i medaljama, 
a oni koje ovaj put nije htjela riba svoje zadovoljstvo 
mogli su naći u odličnom FIŠ - PAPRIKAŠU kojeg je 
spremio Damir Pongrac.                        Mladen FUKS

Marica Habeković, tajnica Županijskog 
ribolovnog saveza i gradonačelnik Boris Mahač 
prilikom obilježavanja obljetnice

Domaćini pobjednici Kup-a Dugo Selo 

Sektor A Sektor B Sektor C

Marica 
Habeković

Vlastimir
Stamenković

Zdravko
Šestok

Štuka
Polj. Lug

Dugo Selo
2

Linjak
Strm. Buk.

1309
gr.

1222
gr.

1019
gr.

Dalibor
Agbaba

Božidar
Grebenar

Saša 
Petković

Dugo Selo
2

Črnec
Vrbovec

Slunjčica
Slunj

1435
gr.

1167
gr.

884
gr.

Dejan
Softić

Zoran
Bartolec

Ilija
Smolić

Linjak
Strm. Buk.

Črnec
Vrbovec

Dugo Selo
2

1322
gr.

1111
gr.

1028 
gr.

Priznanje Hrvatskog ribolovnog saveza uručeno 
predsjedniku ŠRD Branku Deronji

D ugo Selo je bogatije za još jedan sportski klub. Zbog velike 
zainteresiranosti za taekwondo sport kao i zbog želje da se nakon 
završetka tečaja teakwondoa u Pučkom otvorenom učilištu većina 

upisane djece i dalje bavi tim sportom, 7. lipnja 2006. godine održana je 
osnivačka skupština kluba. 
Prema odluci skupštine Klub će nositi naziv Taekwondo klub «Dugo 
Selo» a cilj mu je razvoj, unapređenje i promicanje taekwondo sporta u 
gradu Dugom Selu. Na skupštini je izabrano i rukovodstvo kluba pa je 
tako za prvog  predsjednika  izabran Mario Akmačić, za dopredsjednicu 
Sandra Frljak, dok će poslove tajnice Kluba obavljati Jasminka Kokot 
Bambić. Za članove predsjedništva izabrani su još i Boris Mahač, Jonče 
Ilievski, Pero Orlović. Pred rukovodstvom kluba su mnogi zadaci koji se 
prvenstveno odnose na osiguranje uvjeta za treniranje, trenera i potrebne 
opreme. Sudeći prema sadašnjoj zainteresiranosti, članova kluba neće 
nedostajati, a s obzirom da su u novoizabranom rukovodstvu kluba 
roditelji djece koja već treniraju taekwondo, niti želje za stvaranjem što 
boljih uvjeta za rad kluba također neće nedostajati. 

Tekst i fotografija: J. K. B.

Taekwondo klub u Dugom Selu!

Pred članovima predsjedništva Taekwondo kluba »Dugo Selo» predstoje zadaci 
vezani uz organizaciju kluba

Dugogodišnji član i ribočuvar Mijo Habeković nagrađen 
srebrnom značkom Ribolovnog saveza

Mladen Fuks predstavio Bilten ŠRD "Pedeset godina ribolova u 
Dugom Selu



Rukometašice ‘92. godi-
šta na 13. mjestu na 
prvenstvu Hrvatske  

Mlađe kadetkinje ‘92. godišta 
Ženskog rukometnog kluba «Dugo 
Selo» nakon igranja u državnoj ligi 
u konkurenciji 45 ekipa plasirale su 
se u završnicu prvenstva Hrvatske 
u Metkoviću. Natjecanje je odr
žano od četvrtka 1. do nedjelje 4. 
lipnja u Metkoviću u kojem je 
sudjelovalo 15 ekipa. Dugoselske 
rukometašice osvojile su 13. mjesto 
nakon odigranih šest utakmica u 
kojima su odnijele jednu pobjedu, 
jedan susret je ostao neriješen, a u 
četiri utakmice su poražene. Kako 
navode iz dugoselskog rukometnog 
kluba ovo je zadovoljavajući uspjeh 
rukometašica za njihovo godište.     

I. G. O.

Mladi rukometaši 
pobijedili na međuna-

rodnom turniru
Mlađi kadeti ‘90. godišta 

dugoselskog Muškog rukometnog 
kluba sudjelovali su sredinom 
lipnja na međunarodnom turniru u 
Brežicama u Sloveniji i osvojili titulu 
prvaka. Dugoselski rukometaši 
nastupili su s pomlađenom ekipom 
odigravši dvije utakmice. Nakon 
pobjede nad ekipom Brežica 18:11, 
protiv ekipe Trsta odigrali su 
neriješeno 20:20, no i taj rezultat 
bio je dovoljan za osvajanje prvog 
mjesta.

Rukometaši ‘92. godišta 
osvojili 4. mjesto na 
državnom prvenstvu

Dječaci ‘92. godišta osvojili su 4. 
mjesto na državnom prvenstvu u 
Novoj Gradišci. Nizom pobjeda u 
svojoj grupi protiv ekipa Crikvenice, 
Ivanca, Vinkovaca, Gradiške i 
Gorice plasirali su se u četvrtfinale 
u kojem su također odijeli pobjedu 
protiv ekipe Matulji rezultatom 
13:12. No, u polufinalu protiv RK 
Zagreb gube 14:15 te u utakmici za 
3. mjesto protiv Sansporta opet gube 
golom razlike 13:14. Osvojeno 4. 
mjesto veliki je uspjeh za dugoselske 
rukometaše ‘92. godišta koji su već 
tri godine za redom u samom vrhu 
hrvatskog rukometa.

Dječaci ‘90. i 92. 
godišta ove godine na 

Partille cupu u Švedskoj
Dječaci ‘90. i ‘92. godišta Muškog 

rukometnog kluba ove godine 
nastupaju na svjetskom Partillecupu 
u Švedskoj  neslužbenom svjetskom 
prvenstvu za mlađe dobne kategorije 
rukometaša koje se održava od 3. do 
10. srpnja kada se očekuje povratak 
rukometaša u Dugo Selo. Treneri i 
rukometaši nadaju se kako će ove 
godine ponoviti uspjeh od prije dvije 
godine kada su u konkurenciji od 43 
ekipe osvojili drugo mjesto, no prije 
svega žele osvojiti titulu prvaka.

 Na žalost, ove godine dugoselske 
rukometašice ‘90. i 92. godišta neće 
sudjelovati na Partille cupu. One su, 
naime, prije dvije godine osvojile 1. 
mjesto, no zbog od ranije dogovorenih 
priprema u kampu Hrvatskog 
rukometnog saveza u Crikvenici te 
financijske nemogućnosti Ženskog 
rukometnog kluba «Dugo Selo», 
rukometašice ove godine ne odlaze u 
Švedsku.                                  I. G. O.

Niz pobjeda mladih 
ekipa NK «Dugo Selo» 
Juniorska ekipa Nogometnog 

kluba «Dugo Selo» prvog vikenda 

u lipnju u sklopu 3. Hrvatske lige 
bilježi pobjedu 3:0 protiv ekipe 
Trešnjevke, a postignuta je bez borbe 
zbog izostanka dijela gostujuće 
ekipe. Kadetska ekipa Dugog Sela 
u susretu s ekipom Trešnjevke 
pobjeđuje također s 3:0. Stariji 
pioniri u susretu s ekipom Strmec 
bilježe pobjedu rezultatom 1:5, a 
ekipa mlađih pionira protiv Strmca 
pobjeđuje s visokih 0:9. Utakmice 
ekipe Limača i prve ekipe Prstića 
su odgođene, a druga ekipa Prstića 
ovog vikenda na domaćem trenu 
ugostila je nogometaše Radnika iz 
Velike Gorice te ih pobijedila 5:1. 

Nogometni pioniri na 
putu za III. ligu

Mlađi pioniri Nogometnog kluba 
Dugo Selo sljedećeg vikenda u 
susretu s ekipom Samobora odnose 
pobjedu 3:0, dok ekipa starijih 
pionira bilježi neriješen rezultat 1:1 
sa Samoborom. Tim rezultatima 
mlađi i stariji pioniri osvojili su 
prvo mjesto na tablici te ušli u 
kvalifikaciju za treću ligu. 

Dugoselska kadetska ekipa u 
susretu s ekipom Trešnjevke bilježi 
neriješen rezultat 2:2, a i dugoselski 
juniori protiv Trešnjevke pišu 
neriješeno 1:1. Prva ekipa Prstića 
pobjeđuje Veliku Mlaku 4:2. Odi
grane su i zaostale utakmice. Ekipa 
Limača protiv Radnika iz Velike 
Gorice bilježi nadmoćnu pobjedu 
1:10, a susret prve ekipe Prstića 
i Radnika završava bez i jednog 
pogotka 0:0. Limači Dugog Sela 
bilježe još jednu pobjedu – protiv 
ekipe Dinama Hidrel, rezultatom 
3:0, a osvojena je bez borbe zbog 
nedolaska igrača Dinama. 

Rezultati mladih ekipa 
Nogometnog kluba 

Dugo Selo 
Ekipe kadeta i juniora Nogo

metnog kluba Dugo Selo odigrale 
su posljednje utakmice 3. Hrvatske 
nogometne lige. Kadeti u susretu 
s ekipom Mladost Buzin gube 
2:1, a juniori su s ekipom Mladost 
Buzin odigrali neriješeno 2:2. Time 
su dugoselske ekipe po završetku 
prvenstva zauzele sredinu tablice 
svoje lige. 

Prva ekipa Prstića sudjelovala je 
na nogometnom turniru u Bistri gdje 
je u konkurenciji 16 ekipa osvojila 
3. mjesto. Za najboljeg strijelca 
turnira proglašen je Dugoselac 
Karlo Maraković koji je ostvario 
10 golova.

I. G. O. 

Najuspješniji stolnoteni-
sači na primanju 

kod župana
U Srednjoj strukovnoj školi u 

Velikoj Gorici 9. lipnja održano 
je primanje za učenike osnovnih i 
srednjih škola Zagrebačke županije 
koji su na državnim natjecanjima 
i smotrama postigli vrhunske 
rezultate. Primanju je prisustvovalo 
80tak učenika, a domaćin župan 
Zagrebačke županije Stjepan Kožić 
dodijelio je nagrade svim uspješnim 
učenicima Zagrebačke županije. 
Na primanju su bila nazočna i tri 
učenika Osnovne škole Dugo Selo 
Matej Mamut, Franjo Novosel 
i Goran Tomić. Njih trojica su na 
državnom natjecanju koje je održano 
u Poreču ove godine osvojili 2. mjesto 
u stolnom tenisu.

A u Rijeci je 10. lipnja odigran 23. 
Međunarodni kup grada Rijeke. Na 
turniru je sudjelovalo 16 dugoselskih 
igračica i igrača. Osim Dominika 
Križana koji je uspio doći do četvrt 
finala, ostali nisu prošli niti svoje 
grupe. 

Z. POKAS
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SPORTSKE VIJESTI
6. srpnja 2006. 

Zauzevši drugo mjesto u II. HRL – Zapad seniorska 
ekipa ŽRK "Dugo Selo" ostvarila je izvrstan rezultat i 
najbolji plasman dugoselskih rukometašica, što je potvrda 
marljivog i neprekidnog rada u ovom Klubu. Sezona je bila 
izuzetno naporna. U proljetnom dijelu prvenstva doživjele 

su samo jedan poraz na gostovanju u Rovinju, a u jesenskom 
dijelu dva puta su poražene od Rudara i Zameta. Rezultati 
su prihvaćeni u Klubu sa zadovoljstvom, budući su ostvareni 

više od plana. Cilj je, naime, bio plasman među četiri 
najbolje ekipe, stasanje i promocija vlastitih igračica. Kako 
se sve to ostvarilo u jednoj sezoni može je se nazvati 
najuspješnijom. Uz iskusne i provjerene: I. Duraković, K. 
Broz, T. Plašić, A. Vrdoljak potpunu afirmaciju doživjele su 

N. Škorić, J. Grebenar, L. Sadrić, M. Keser 
i I. Livaić. Odlično su krenule A. Slišković 
i S. Kovačić, ali su ih ozljede spriječile 
u potpunom dokazivanju. Sve veću 
minutažu imale su i kadetkinje S. Jagatić, 
R. Djokić, A. Mikulić i E. Krstanović 
koje bi uskoro trebale dokazati svoju 
darovitost i kvalitetu. Usprkos odličnim 
rezultatima u svim kategorijama u Klubu 
muku muče s financijskim sredstvima jer 
ovako veliki pogon zahtijeva veliki broj 
termina za trening, a puno je i natjecanja 
(redovita liga, državna liga, kup, turniri). 
Uz veliku zahvalu Gradskom poglavarstvu 
i gradonačelniku B. Mahaču, kao i 
Zajednici športskih udruga Dugo Selo, u 
Klubu se nadaju i većoj podršci ostalih 
dugoselskih subjekata (obrtnici i velike 
uspješne tvrtke kao što su «Dalekovod» 

i «Agrokor»). Nova sezona nudi nove izazove, a u ŽRK 
"Dugo Selo ‘55" se nadaju kako će biti jednako uspješni te 
kvalitetno odgovoriti na nove zahtjeve.                        Ta. P.

NAJUSPJEŠNIJA SEZONA 
RUKOMETNIH SENIORKI 

Seniorke Ženskog rukometnog kluba na drugom mjestu II. HRL Zapad 

NAJMLAĐE RUKOMETAŠICE – 
VICEPRVAKINJE HRVATSKE 

Izuzetan uspjeh postigle su najmlađe 
rukometašice ŽRK "Dugo Selo ‘55" 
osvojivši drugo mjesto na prvenstvu 
Hrvatske u minirukometu za djevojčice 
rođene 1996. godine i mlađe. Prvenstvo 
je odigrano u Bjelovaru 1. lipnja ove 
godine, a njima je to bio prvi izlazak 
na natjecanje, tako je rezultat još 
značajniji. U konkurenciji je bilo 18 
ekipa podijeljenih u 4 grupe. Naša ekipa 
uvjerljivo i redom pobijedila je domaći 
Bjelovar (13:8), Koku iz Varaždina 
(15:7) te Ogulin (17:4). U razigravanju za 
ulazak u finale postigle su još dvije visoke 
pobjede protiv TVINa iz Virovitice 
(15:8) te ponovo protiv Ogulina (18:6). 
U finalu ih je čekala ekipa SANSporta 
iz Čakovca koja je također bez poraza 
stigla do finala. Uzbudljiva utakmica 
završila je izjednačeno (8:8), a nakon 
ispucanih penala Čakovčanke su imale više 
sreće pobijedivši s 11:10. Pod vodstvom trenera Vlade 
Doležala uspjeh su ostvarile: Lea Vrdoljak, Iva Sedlar, Josipa 
Mamić (koja je izabrana među najbolju petorku prvenstva), 

Tea Ivak, Klaudija Čamber, Antonija Vukšan, Irena Rauch, 
Kristina Dumančić, Leonarda Žerjavić, Adrijana Ivančan, 
Lucija Smolčić, Helena Žutak, Sofija Jurić, Đurđica Vešligaj 
i Valentina Čamber.                                                      Ta. P.

Drugoplasiranim dugoselskim rukometašicama pobjeda izmakla samo za zgoditak 

Ante Knezović – prvi golman Hrvatske 
u ‘93. godištu

D ok je sva pažnja okrenuta prema Svjetskom 
prvenstvu i Njemačkoj, a u domovini traje rasprava o 
povjerenju izborniku Zlatku Kranjčaru, odnosno o 

njegovom izostanku samokritike i opstanku za kormilom 
reprezentacije, tu u našem mjestu, u Dugom Selu, živi 
i školuje se velika golmanska nada hrvatskog nogometa 
– Ante Knezović. Taj simpatičan, tih i skroman momak, 
junak ulice Ivana Gorana Kovačića, zaradio je titulu 
najboljeg golmana Hrvatske u ‘93. godištu.

Braneći plave boje zagrebačkog Dinama, taj 190 cm 
visok i 74 kg težak dječak, primio je u 26 prvenstve
nih susreta 5 pogodaka. Dominira svojom visinom i 
mirnoćom, a svojim bravuroznim obranama nametnuo 

se za prvog golmana 
reprezentacije ZNS
a. Njegovi nastupi za 
«Dinamo», u doma
ćem prven stvu, ali i na 
međunarodnim turni
rima (najbolji golman 
u Firenzi, u Mode
ni, zapažen u Ulmu, 
najvratar u Milanu, 
a zadnje, od 1. do 7. 
lipnja blistav u Breme
nu) privukli su pažnju 
«lovaca na talente» 
velikih europskih klu
bova.

Svakodnevna vožnja 
na treninge u Zagreb, naporan rad pod paskom trenera 
Željka Pakasina, te posebno specijalistički, golmanski, 
treninzi s trenerom M. Jozićem, siguran su putokaz da 
Ante sutra bude «vratar svjetskih manira», kao što je o 

njemu izjavio novinar Sportskih novosti B. Stipković. No, 
bili bismo nepravedni da ne spomenemo veliki trud rodi
telja, posebno oca Mladena, koji ističe skupoću trenira
nja i igranja u velikom klubu, u susjednom velikom gradu. 
Znatna roditeljska odricanja i ulaganja u sportsku nadu 
traže svekolika snalaženja. Ante naglašava da se treba 
zahvaliti HNSu i Željku Mesiću na dobivanju sportske i 
druge opreme, te kumu Stipi Brnasu koji ga podržava. Na 
kraju Ante ne zaboravlja ni didu u Imotskom, gdje mu je 
lijepo doći, ni razumijevanje Osnovne škole i razrednice, 
ali ni svoje vršnjake s kojima je započeo nogomet u NK 
«Dugo Selo» i kojima želi dovesti «Dinamo» na prijatelj
ski ogled.

Zvonko BARILIĆ 

Z A H VA L A
Povodom imenovanja Ulice Đure Dubenika, a u sklopu obilježavanja 50. godišnjice osnivanja Rukometnog kluba 

«Dugo Selo ‘55» htjeli bi se ovim putem kao obitelj, djeca i unuci njegovog osnivača Đure Dubenika zahvaliti Gradskom 
poglavarstvu, ali isto tako i vodstvu Kluba na nastojanju i trudu da se ova ideja provede u djelo. Posebno se zahvaljujemo 
Josipu Trupcu, Zvonku Bariliću, Zlatku Lasanu i Milivoju Obadu. 

Ne smijemo pri tome zaboraviti niti sve one bivše sportašice i sportaše, kao ni one koji su i danas sportski aktivni jer 
bez njih ne bi ni bilo ovog rukometnog kluba, niti sportskih rezultata. Uvjereni da ćemo i dalje slaviti uspjehe Kluba i 
njegove godišnjice još jednom se zahvaljujemo vodstvu RK «Dugo Selo ‘55». Obitelji Mihok, Harcet i Krapec

ŽENSKI RUKOMET

MUŠKI RUKOMET
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