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U OVOM BROJU OBJAVLJUJEMO
� Izbor izvođača radova za izgradnju nove škole u 
Dugom Selu - odluku treba potpisati ministar, str. 2. i 4. 
� U Brckovljanima počela katastarska izmjera, str. 3.
� Grad Dugo Selo i Policijska uprava u projektu 
prevencije neželjenog ponašanja djece, str. 4. 
� Otkrivanje spomen obilježja braniteljima iz općine 
Rugvica - 31. listopada u Nartu, str. 5. 

T

Kulturna baština grada predstavljena 
izvan granica Hrvatske

Tijekom listopada Grad Dugo Selo bio je u 
izuzetnoj prigodi pokazati glazbene i kul-
turno-turističke posebnosti u zemljama 

Europske zajednice.
Na stručnom međunarodnom simpoziju o 

baštini sv. Martina održanom 12. i 13. listopada 
u Slovenskoj Bistrici predstavljena je sveuku-
pnost aktivnosti, manifestacija i kulturno-turi-
stičkih proizvoda utemeljenih na svetomartinskoj 
baštini. Gradonačelnik Boris Mahač i stručna 
suradnica Zvjezdana Budor Klarić predstavili 
su projekte skupu znanstvenika iz Slovenije, 
Mađarske, Austrije, Italije, Francuske i Hrvatske 
uz nazočnost predsjednika Kulturnog centra sv. 
Martin iz Toursa Antoine Selossea. 

Dugo Selo jedini je grad u Hrvatskoj obilježen 
stopom sveca zaštitnika čime je dobio jedinstve-
nu priliku izložiti svoju svetomartinsku baštinu 
na ovom znanstvenom skupu. Također bi trebao 
biti domaćin sljedećeg simpozija koji je najavljen 
2009. godine u Dugom Selu. (opširnije na 16. stra-
nici)                                                                IGO

Kulturna baština grada predstavljena 
izvan granica Hrvatske

Predstavnici grada prilikom prezentacije dugoselske svetomartinske 
baštine pred skupom europskih znanstvenika u Sloveniji 

DUGA na gostovanju u Francuskoj 
N

DUGA na gostovanju u Francuskoj 
Na Desetim da-

nima hrvat-
ske kulture, 

koji se održavaju u 
organizaciji Udruga 
francusko-hrvatskog 
prijateljstva dugosel-
ski glazbeni ansambl 
održao je pet nastu-
pa. Osim na sveča-
nosti otvorenja ove 
manifestacije čla-
novi DUGE pjevali 
su u dvoranama i u 
crkvama na područ-
ju Zajednice općina 
Kantona st. Simon, s 
kojom je grad Dugo 
Selo uspostavio kul-
turnu suradnju i 
razmjenu potpisav-
ši povelje u ožujku 
ove godine. Tijekom 
uspješnih nastupa i 
gostovanja, obilaska 
poznatih odredišta, pred-
stavnica Grada Jasminka Kokot Bambić i članovi Ansambla 
ostvarili su prijateljske odnose s francuskim obiteljima, 

dužnosnicima tamošnje Zajednice te s glazbenicima iz St. 
Simona. (opširnije na str. 6)

Članovi DUGE s voditeljicom Zlaticom Šajković i francuskim glazbenica tijekom jednog od 
zajedničkih koncerata u Kantonu st. Simon 

N
Uređenje Starog groblja na Martinu
Nakon izgradnje novog puta do Starog gro-

blja koji vodi od Martinske ulice, uzduž 
zapadne strane groblja do ulaza na posto-

jeću središnju stazu s donje sjeverne strane, 
nastavljaju se radovi na izgradnji kuće za ispra-
ćaj. Prostor za ispraćaj smješten je zapadnije od 
sadašnjeg glavnog ulaza na Staro groblje. Pored 
kuća žalosti Grad će urediti prostor za ispraćaje 
i parkiranje dok će postojeću staru mrtvačnicu 
ukloniti. U tijeku je javna nabava za izvršenje 
druge etape radova, koji će potrajati dulje nego 
što je prvotno najavljeno zbog dodatnih ulaganja 
i vremenskih prilika. Po završetku planiranih 
radova prema projektu, u što Grad ulaže gotovo 
pola milijuna kuna, Staro martinskog groblje bit 
će vječno počivalište dostojanstvenog izgleda 
i primjereno uređenog prostora za posljednji 
ispraćaj pokojnika.                                         NK 

14. dugoselske jeseni

Ususret Martinju 
i Danu grada….

Ovogodišnje 14. dugoselske jeseni bliže se svojoj završnici. 
Tijekom rujna i listopada pratili smo raznolika događanja a 
pred nama je desetak jesenskih dana i Blagdan sv. Martina 
te Dan grada. 

I ovaj 496. broj «Dugoselske kronike», koja se u svojoj 
četrdesetoj godišnjici približava jubileju 500. broja, bilježi 
niz raznolikih događanja. Iza nas su bogate i zanimljive 
izložbe, književne i glazbene večeri, sportski susreti i druge 
jesenske manifestacije o kojima izvješćujemo na stranicama 
ovoga broja. 

Predstoji nam 
dinamična i doga-
đanjima bogata 
završnica: izložba 
umjetničkih djela, 
koncerti, promo-
cija prve knjige o 
templarima, sport-
ska natjecanja kao 
i sajam obrtništva, 
tradicionalni obred 
krštenja martinsko-
ga mošta s bogatim 
zabavnim progra-
mom i svečanost 
prigodom Dana 
grada. Pregled 
predstojećih doga-
đanja objavljujemo 
na stranici 16.

 Kolaž izložaka od jesenskih plodova, zimnice, kolača, 
meda i dječjih kreacija (str. 8.)

Izložba starina i običaja (str. 9.)

Jesenske kreativne radionice u OŠ Dugo Selo (str. 11.)
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2 29. listopada 2007. Dugoselska kronika

Dodijeljena priznanja «Zeleni cvijet 2007.» 

U zagrebačkom hotelu «International», 
podijeljena su 17. listopada priznanja u 
akciji uređenja turističkih mjesta i poje-

dinačnih objekata «Zeleni cvijet 2007.» za 
područje Zagrebačke županije. Grad Dugo 
Selo je osvojio «Zeleni cvijet s brončanim 
znakom» za treće mjesto u kategoriji uređe-
nosti mjesta kao cjeline, a «Zeleni cvijet sa 
srebrnim znakom» dugoselska Kolodvorska, 
u kategoriji ulica, za drugo mjesto. Priznanja 
je preuzeo gradonačelnik i predsjednik 
Turističke zajednice Grada Dugog Sela Boris 

Mahač, a uručili su ih Palma Klun Posavec 
predsjednica skupštine Zagrebačke župani-
je i Vlado Horina, predsjednik Turističkog 

ureda Turističke zajednice Zagrebačke 
županije. Ispred Dugog Sela, u kategori-
ji grada, su Zaprešić kao drugi te Velika 
Gorica kao prvo uređeno mjesto. U kate-
goriji ulica, prva je Ulica Ksavera Šandora 
Đalskog u Zaprešiću, a treća Zagrebačka 
u Samoboru. Akcija «Zeleni cvijet» potiče 
uređenje središta i okoliša turističkih mjesta, 
a dio je ekološko-edukativne akcije «Volim 
Hrvatsku» Hrvatske turističke zajednice 
i sustava turističkih zajednica Republike 
Hrvatske. S obzirom da je Dugo Selo prvi put 

sudjelovalo na ovom natječaju – ishod je više 
nego dobar.                                       A. M. Š. 

Fotografija: N. K. 

Županijsko poglavarstvo na svojoj 
posljednjoj sjednici održanoj 23. listo-
pada dalo je suglasnost na sporazum 

o adaptaciji prostora «zgrade laboratorija» 
bivšeg Doma zdravlja u Dugom Selu kako 

bi se u tom prostoru smjestile službe dugo-
selskog Centra za socijalnu skrb. Sporazum 
će sklopiti Ministarstvo zdravstva i soci-
jalne skrbi, Zagrebačka županija i Dom 
zdravlja Zagrebačke županije. Njime se 
Dom zdravlja obvezuje Centru za socijalnu 

skrb ustupiti - bez naknade i na neodređe-
no vrijeme – «zgradu laboratorija», koju će 
adaptirati Ministarstvo zdravstva i socijal-
ne skrbi, osnivač Centra. 

Sporazum između Ministarstva i Zagre-
bačke županije 
koja je vlasnik 
zgrade bivšeg 
d u g o s e l s k o g 
Doma zdravlja, 
neriješen je od 
2003. godine. 
Naime, kamen 
spoticanja je, 
između ostalog, 
bio problem 
ulaganja u zgra-
du na temelju 
kojeg su trebali 
biti definirani i 
vlasnički odno-
si Ministarstva 
i Županije. No, 
ovom odlukom 
Po g l av a r s t v a 
Z a g r e b a č k e 

županije odnosi su riješeni, a dugoselski 
Centar za socijalnu skrb time je korak 
bliže da se iz neprimjernih tavanskih pro-
stora konačno preseli u bolje i dostupnije 
prostore u zgradi bivšeg laboratorija  

I. G. O. 

Zagrebačka županije je tijekom 2007. 
godine pokrenula izradu Programa 
zaštite i poboljšanja kakvoće zraka 

u Zagrebačkoj županiji s ciljem pružanja 
procjene trenutnog stanja kakvoće zraka te 
predlaganjem mjera i aktivnosti kojima bi 
se stanje očuvalo i poboljšalo. Plan mjera 
donosi se na temelju ocjene stanja kakvoće 
zraka (utvrđivanje mjesta i prekoračenja 
razine onečišćenosti, porijeklo onečišće-
nosti, analiza čimbenika koji su uzrokovali 
prekoračenje emisija) i mora sadržavati: 
kratkoročne i dugoročne mjere za smanji-
vanje emisije iz stacioniranih izvora; mjere 
za smanjivanje emisija iz skupnih izvora; 
redoslijed ostvarivanja mjera s rokovima 
izvršenja i obveznicima njihove proved-
be. Temeljeno na argumentu o nepostoja-
nju značajnijih onečišćivača na području 
Zagrebačke županije i činjenici da se radi 
o relativno slabo naseljenom prostoru s 

velikim dijelom prekrivenim šumama, pri-
hvaćena je procjena kako je kakvoća zraka 
relativno dobra te da takvo stanje treba 
očuvati. Najveći izvor onečišćenja zraka za 
Županiju predstavlja grad Zagreb koji je 
prema izvješću o stanju okoliša Republike 
Hrvatske spada u III. kategoriju (preko-
mjerno onečišćenje). Velik dio onečišćenja 
dolazi iz mobilnih (intenzivan promet) i 
difuznih (poljoprivreda, pesticidi, eksplo-
atacija mineralnih sirovina) izvora. Manji 
onečišćivači mogu lokalno umanjiti kakvo-
ću zraka (neugodni mirisi sa smetlišta i 
odvodnih kanala, dim od asfaltne baze, 
prašina od separacije). 

U tijeku izrade programa od 1. do 31. 
listopada svi građani imaju mogućnost jav-
nog uvida u nacrt programa u Upravnom 
odjelu za prostorno uređenje, zaštitu oko-
liša, komunalno i stambeno gospodarstvo 
grada Dugog Sela.                           A. M. Š.

Na sjednici Županijske skupštine 
održanoj 15. listopada prihvaćeno 
je osnivanje trgovačkog društva 

«Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke 
županije d.o.o.». Kako je objašnjeno, time 
će se svim stanovnicima županije omogućiti 
da u što kraćem vremenu imaju javnu 
vodoopskrbu. Na sjednici je prihvaćena 
i studija Osnovne postavke koncepcije 
razvitka vodoopskrbe prema kojoj 29 posto 
stanovnika županije nema mogućnost 
priključka na javni vodoopskrbni sustav. 
Najkritičniji je istočni dio županije i to 
općine Brckovljani, Rugvica, Gradec, 
Rakovec, Preseka, Dubrava, Farkaševac, 
Kloštar Ivanić i Bedenica te gradovi 

Dugo Selo, Vrbovec, Ivanić Grad i Sveti 
Ivan Zelina. Osnivanjem ovog trgovačkog 
društva Županija će preuzeti značajniju 
ulogu u vodoopskrbi svog područja, a bit će 
i nositelj gradnje magistralnih cjevovoda, 
u prvoj fazi osnovnog «dobavnog sustava» 
(crpilišta Kosnica, magistralnih cjevovoda, 
vodosprema i precrpnih stanica).  
Ujedno, ono će omogućiti Županiji lakše 
dobivanje koncesija za vodocrpilište 
Kosnica i sredstava Hrvatskih voda koje 
projekte gradnje vodoopskrbnih sustava 
sufinanciraju perko komunalnih tvrtki te 
brže ostvarenje razvojnih projekata.                 

A. M. Š.

Zagrebačka županija 
pokrenula izradu Programa 
zaštite i poboljšanja zraka

Skupština Zagrebačke 
županije prihvatila osnivanje 
«Vodoopskrbe i odvodnje»

Dugom Selu treće mjesto 
za uređenost 

Gradonačelnici triju nagrađenih županijskih gradova – Velike Gorice, Zaprešića i 
Dugog Sela s predsjednicom Skupštine Županije , predsjednikom Turističke zajednice i 
direktoricom Turističkog ureda

Centar za socijalnu skrb 
korak bliže preseljenju u 

adekvatnije prostore 

Hoće li zgrada izdržati dugotrajnost administrativnog postupka 
prenamjene?

Među pet kandidatkinja za titulu 
Vinske kraljice Zagrebačke župani-
je 2008. godine ove godine kandidi-

rala se po prvi puta djevojka iz Dugog Sela 
– Ivana Vidaković, 20-godišnja studentica 
hotelijersko-turističkog menadžmenta. Ona 
je zajedno s ostalim djevojkama pred ocje-
njivačkim sudom 25. listopada pokazala 
svoje znanje o županijskim vinima, običa-
jima i tradiciji te o serviranju vina, kao i 
o sljublivanju vina i jela, dok su na pisme-
nome testu pokazale i opću kulturu. Za 
titulu vinske kraljice konkuriraju Nikolina 
Grđan (1980.) iz Velike Gorice, apsolven-

tica agronomije, Sandra Jerković (1986.) iz 
Ivanić-Grada, studentica medicine, Maja 
Slugečić (1988.) iz Jastrebarskoga, studen-
tica Učiteljskog fakulteta, Suzana Studen 
(1984.) iz Jastrebarskoga, apsolventica eko-
nomije i naša Ivana Vidaković. 

Ovim putem želimo joj puno uspjeha i 
sreće sa željom da nakon šest godina, otka-
ko se organizira natjecanje za županijsku 
Vinsku kraljicu, – titulu ponese i jedna naša 
sugrađanka! Krunidba kraljice bit će 10. 
studenoga u zagrebačkoj Gradskoj kavani.

I. G. O.

Ivana Vidaković - kandidatkinja za 
Vinsku kraljicu Županije

Zagrebačka županija raspisala je natje-
čaj za dodjelu bespovratnih potpora 
za uvođenje inovacija u proizvodnju 

za 2007. godinu, a bit će otvoren do 15. 
studenoga ove godine. Korisnici potpore 
po ovom natječaju mogu biti: obrti, mala i 
srednja trgovačka društva sa sjedištem na 
području Zagrebačke županije. Potpora 
se može dodijeliti isključivo za: izradu ili 

nabavu naprava, alata, opreme i računalnih 
programa neophodnih za uvođenje inova-
cije u proizvodnju. Pojedinom korisniku 
potpora se može dodijeliti samo jednom u 
istoj kalendarskoj godini, najviše u iznosu 
od 50.000 kuna. Zainteresirani više infor-
macija mogu naći na web stranici www. 
Zagrebacka-zupanija.hr.  

Potpore za inovacije u proizvodnji

S nestrpljenjem se očekuje potpis mini-
stra obrazovanja D.  Primorca na odlu-
ku o izboru izvođača radova na izgradnji 
nove osnovne škole u Dugom Selu. Nakon 
provedenog javnog natječaja Povjerenstvo 
za odabir 4. je listopada utvrdilo ponudu 
splitske tvrtke "Lavčević" kao najpovoljniju 
između tri valjane ponude. No ministar 
obrazovanja u ime investirora još nije pot-
pisao odluku o izboru izvođača, izvijestio 
je predstavnik grada u Povjerenstvu B. 
Mahač, pribojavajući se poništenja natječa-
ja, te ponovnog raspisivanja, što bi odgodilo 
početak radova.

 Iako nema zakonsku podlogu za izgrad-
nju škole, već je to obveza Županije koja iz 

državnog proračuna dobiva decentralizi-
rana sredstva za školstvo, grad je prihva-
tio trodjeljni Sporazum s Ministarstvom i 
Županijom za izgradnju škole te sudjeluje 
u investiciji s 18 posto ukupnih troškova. 
Za školu će tako izdvojiti oko 12 milijuna 
kuna proračunskog novca, na uštrb komu-
nalnih ulaganja. U otkup zemljišta i komu-
nalno opremanje Dugo Selo je već uložilo 
680.000 kuna, izdane su lokacijska i gra-
đevinska dozvola a proveden je i natječaj 
za izvođača. Tek nakon potpisane odluke 
o odabiru mogao bi se odrediti početak 
radova, a školu bi trebalo izgraditi do 2009. 
godine.                                             NK, IGO

U očekivanju odluke o graditelju nove škole

Ministre Primorac, potpišite!
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Pješačko-planinarska grupa Sportskog društva 
Stančić ušla je u četvrtu godinu svog djelovanja. 
Iza nas je mnoštvo izleta i osvojenih vrhova u 

okolnom gorju, a boravili smo i penjali se na nama 
dostupne vrhove Kleka, Velebita, Svilaje, Promine, 
Jadranskih otoka… Za otvara-
nje nove sezone izleta odlučili 
smo osvojiti 879 metara visok 
Japetić, najveći vrh Samoborskog 
gorja. U subotu 22. rujna krenuli 
smo iz Centra, nas šest plani-
nara u sigurnim rukama vozača 
Vlade, prema Jastrebarskom i 
dalje za Goricu Svetojansku, pa 
bijelom cestom do planinarskog 
doma Žitnica na Japetiću. Tu 
je slijedila kratka orijentacija, 
ruksaci na leđa i pokret prema 
vrhu. Livade i šume već dobro 
obilježene bojama jeseni izmje-
njivale su se na stazi, a dodatnu 
ljepotu okolnom pejzažu upot-
punio je vedar i sunčan dan. 
Slijedivši oznake stigli smo do 
kratkog i strmog uspona, a zatim 
se ukazala deset metarska pira-
mida-vidikovac na samom vrhu. 
Tu je uvijek obavezno fotogra-
firanje, a utisnuli smo i žig u 

našu evidencijsku bilježnicu. Mladen i Josip skupili 
su hrabrosti pa smo se popeli na piramidu oda-
kle se pružaju prekrasni vidici sve do Velebita i 
Alpa. Istim putem vratili smo se do planinarskog 
doma, okrijepili grahom i uživali na jesenskom suncu 
ponosni kao da smo osvojili i sam krov svijeta.                                                                                            
                             Tekst i fotografija: Ivan NOVAK, prof.

voditelj planinarske grupe DSS Stančić

Održani skupovi građana

Uz otvorenje radova na katastarskoj izmjeri u svrhu 
katastra nekretnina na području općine Brckovljani 
izvođač – Zavod za fotogrametriju d.d. te investitor 
izmjere Općina Brckovljani organizirali su skupove 
građana radi što bolje informiranosti lokalnog 
stanovništva s predstojećom katastarskom izmjerom. 
Skupovi su održani 23. i 25. listopada u vatrogasnim 
domovima Gračec i Brckovljani. Predstavnici 
investitora Općine Brckovljani, Državne geodetske 
uprave i izvođača radova predstavili su područje 
radova, aktivnosti, dinamiku, način izvođenja, kao 
i konačne rezultate ovih radova. Namjera je bila 
upoznati vlasnike i korisnike zemljišta s njihovim 
pravima i obvezama u postupku katastarske izmjere, 
s naglaskom na omeđivanje (označavanje) zemljišnih 
čestica.  

Izmjera organizirana po fazama 
Geodetske radove izvodit će u nekoliko faza. U 

prvoj terenskoj fazi radova koju će provoditi dva 
do tri mjeseca – bit će održani spomenuti skupovi 
građana, započeti terenski radovi na postavljanju 
geodetske osnove (mreže geodetskih točaka) na 
području katastarske izmjere. Označavanje međa, 
tj. omeđivanje parcela, izvršit će vlasnici i korisnici 
zemljišta uz pomoć geodetskih stručnjaka do početka 
sljedeće godine, kad se predviđa signalizacija svake 
lomne točke, a početkom proljeća i snimanje iz zraka. 
Time završava prva faza koju će izvoditi 10 do 20 
geodetskih stručnjaka Zavoda za fotogrametriju uz 
10 do 40 pomoćnih radnika zaposleni od lokalnog 
stanovništva. 

Na temelju snimanja iz zraka i dodatnih terenskih 
geodetskih mjerenja bit će izrađeni katastarski planovi. 

U prvoj polovici 2009. godine bit će izvršeni terenski 
radovi dešifraže tijekom kojih će biti prikupljeni 
cjeloviti podaci o svim vlasnicima i korisnicima 
zemljišta, kao i podaci o izgrađenim objektima. Za 
vrijeme obavljanja svih terenskih aktivnosti, izvođač 
radova Zavod za fotogrametriju će otvoriti terensku 
kancelariju za rad sa strankama.  

Završnu fazu započet će nakon izrade katastarskog 
operata u ljeto 2009. godine izlaganjem na javni uvid 
svih podataka prikupljenih u katastarskoj izmjeri 
i istovremenim izlaganjem zemljišne knjige. Ove 
radnje izvršit će Područni ured za katastar Zagreb 
i Ispostava Dugo Selo te Zemljišnoknjižni odjel 
Općinskog suda u Dugom Selu. Prilikom izlaganja, 
svaka će stranka moći utvrditi objektivnost i točnost 
prikupljenih podataka, a svoja vlasnička i druga 
prava na nekretninama potkrijepiti odgovarajućom 
dokumentacijom. Završetkom svih radova bit će 
stvoreni temeljni uvjeti za osnivanje novog katastarskog 
operata i nove zemljišne knjige sa sukladnim, odnosno 
potpuno identičnim podacima. 

Ukupna vrijednost nove izmjere 4,8 
milijuna kuna – 60 posto financira 
općinski proračun 

Podsjećamo, novu katastarsku izmjeru općine 
Brckovljani, pokrenutu nakon 150 godina, naručila 
je Općina Brckovljani i Državna geodetska uprava 
RH radi sređivanja katastra, gruntovnice i zemljišnih 
knjiga. Izvođač radova je Zavod za fotogrametriju 
d.d.. Vrijednost radova iznosi 4,8 milijuna kuna 
- od toga 60 posto, odnosno 2,3 milijuna financira 
općinski proračun, a 40 posto Državna geodetska 
uprava. Površina područja obuhvata izmjere je oko 
1206 ha, a izmjerom je obuhvaćeno oko 4 800 parcela 
s oko 1 300 objekata. Planirani kraj procesa predviđen 
je tijekom 2009. godine.
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Izmjenom proračuna prihodi 
veći od 16 milijuna kuna Pripremila: Iva GRGIĆ OZIMEC

U Gradskoj vijećnici se 11. listopada održala 20. sjednica Općinskog 
vijeća Općine Brckovljani, a na dnevnom redu sjednice bila je 
II. odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati 

na temelju pisanog ugovora. Odluku su jednoglasno prihvatili. Jedna 
od točaka ove sjednice bilo je financijsko izvješće «Dukoma» za 2006. 
koje nije prihvaćeno. Također, vijećnici su razmotrili su izvješće o radu 
Pučkog otvorenog učilišta Dugo Selo za prošlu godinu. Ovo su izvješće 
prihvatili jednoglasno. Na dnevnom redu 20. sjednice bilo je i izvješće o 
obavljenoj reviziji za 2006. godinu. U izvješću je navedeno kako nema 
nepravilnosti u financijskom poslovanju i jednoglasno je prihvaćeno. 
Na ovoj su sjednici s 8 glasova za i 3 suzdržana, donijete i I. izmjene 
i dopune proračuna Općine Brckovljani za 2007. godinu. Ukupni 
prihodi i primici su 16.026.442, višak je 2.597.881 tako da je ukupno u 
proračunu 18.624.324 kuna.

Ukupni rashodi i izdaci su 18.624.324 kuna. Raspoređeni izdaci i 
rashodi su 18.604.324 kuna. Neraspoređeni rashodi ili tekuća pričuva 
iznose 20.000 kuna. Na sjednici je spomenuta priprema za izmjeru 
katastarske općine Brckovljani. Zadnja izmjera je bila 1862. godine, 
a ovom novom dobit će se potpuna evidencija stambenih objekata, 
uključujući i vikendica što će povećati proračun općine s obzirom 
na porez za vikendice. Izmjera je počela 15. listopada, a trajat će do 
početka travnja sljedeće godine. Izlaganje je planirano za tri godine, 
odnosno 2009. godine. Vijećnike je zanimalo što će biti s parcelama 
koje neki koriste, čak i 30 godina, a nisu u njihovom vlasništvu. Za 
takve će se parcele trebati postići dogovor s vlasnikom da bi se upisale 
kao vlastite bez obzira na godine korištenja, kazao je Predsjednik 
Općinskog vijeća Brckovljana Milan Kralj. Ukoliko je nešto sporno, biti 
će rješeno sudskim putem. Načelnik Općine Željko Funtek obavijestio 
je članove Vijeća kako je za 17. studenoga planiran posjet članova 
parlamenta ruske federacije. Oni će doći u službeni posjet RH, a 
Općina Brckovljani je izabrana za prezentaciju o lokalnoj samoupravi. 
Vijećnici su ponovno upozorili na problem zatrpavanja putnih jaraka, 
na problem uništavanja cesta od strane Hrvatskih šuma koje se ne 
pridržavaju propisa o težini tereta. Spomenut je i problem bespravne 
gradnje, a rok za legalizaciju takvih objekata je do kraja godine. Članovi 
Vijeća odobrili su zahtjev Udruge «Hrvatski vitezovi - ratni veterani 91» 
za korištenjem naziva Brckovljani u imenu Udruge. Udruga je osnovana 
19. kolovoza ove godine i djeluje na području općine Brckovljani.                                                                       
A. M. Š.

Uz aktualnu katastarsku izmjeru k.o. Brckovljani

Prigodnim sportskim, glazbeno-scenskim i kreativnim radionicama 
Centar "Stančić" i njegovi korisnici i ove godine na prigodni način 
obilježili su dolazak jeseni. Petak, uoči 23. rujna, na jesensko druženje 
pozvani su roditelji i članovi obitelji korisnika, a tom prilikom odazvali 
su se i mnogi drugi gosti i suradnici Centra "Stančić" koje je kao domaćin 
primio ravnatelj Centra mr. Ivan Vrgoč.            Tekst i fotografije: I. G. O. 

Jesen stiže 
u Centar "Stančić"

Na prodaju posjetiteljima bili ponuđeni originalni ukrasni jastuci           

Uvijek rado posjećeni štandovi kreativnih radionica

Uspon na Japetić

Planinarska grupa DSS Stančić na Japetiću

Ljetna toplina i sparina nadvila se na naš Stančić, pa 
je ekipa izletnica sa svojim voditeljima krenula potražiti 
hladovinu podsljemenskog šetališta uz potok Bliznec. 
Kombijem smo stigli do početka staze ispod žičare, a 
tada su Jelica, Mira, Snježana i Štefica sjele u svoja 
kolica i istraživanje je počelo. Staza je prilagođena za 
vožnju kolicima, a uz postaje križnog puta postavljeni 
su i natpisi s pismom za slijepe. Cijelo vrijeme 
prolazili smo pokraj brzog i razigranog Blizneca 
koji je ugodno žuborio donoseći osvježenja. Drveni 
mostići omogućili su da se s njim poigravamo i 
prilazimo malo s lijeva pa malo s desna, a brojni 
slapići i kaskade svojim šumom i hukom upotpunili 
su doživljaj. Skoro do same staze završavaju strme 
sljemenske padine koje svojim bogatstvom zelenih 
krošnji donose toliko željenu hladovinu i svježinu. 
Mira je očarana slapovima koji se nižu jedan za 
drugim, a Jelica čita Štefici i Snježani nešto o 
zanimljivostima sljemenske flore i faune na panoima 
uz stazu. Stigli smo tako stazom i do pilane gdje smo 
se na terasi uz Bliznec osvježili uz hladne napitke 
i osladili finim palačinkama. U povratku smo već 

razmišljali o našem sljedećem izletu, a to je, po izboru 
djevojaka, obilazak Jaruna.                    Ivan NOVAK, prof.

Izlet na slapove Blizneca

Članice planinarske grupe DSS Stančić uživale su u 
slapovima Blizneca

20. sjednica Općinskog vijeća Općine Brckovljani
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Nacrt proračuna za 
2008. godinu pred-
viđa prihode veće od  
83 milijuna kuna 

Prema nacrtu gradskog proračuna za 2008. 
godinu – ukupni prihodi u sljedećoj godini 
predviđeni su u iznosu 83 milijuna i 196.000 

kuna. U nacrtu je ugrađeno i planirano kreditno 
zaduženje od 15 milijuna kuna. Kreditno zadu-
ženje bilo bi manje od dozvoljenih dvadeset 
posto ukupnih prihoda a tim je novcem predvi-
đena izgradnja komunalne infrastrukture, pose-
bice uređenje ulica u naseljima. Budući je Grad 
preuzeo nužnu obvezu sufinanciranja izgradnje 
nove osnovne škole za koju će izdvojiti 12 miliju-
na kuna iz proračuna, kreditna sredstva nužna 
su za komunalnu namjenu. Sukladno nacrti-
ma proračunskih dokumenata za komunalnu 
izgradnju predviđa se oko 30 milijuna kuna, što 
je u odnosu na prošlu godinu osjetno povećanje. 
Povećana je i naknada za novorođenčad s 1.000 
na 1.200 kuna, a gradski proračun predviđa i 
rast sredstava za sufinanciranje odgoja predš-
kolske djece u dječjim vrtićima s 800 na 1.000 
kuna. Proračun osigurava sredstva za projekt 
izgradnje zgrade za javnu vatrogasnu postrojbu 
u Dugom Selu, a planiran je i milijun kuna za 
dogradnju Dječjeg vrtića Dugo Selo. Za ure-
đenje okoliša staromartinske crkve planirano 
je 240.000, a za nastavak arheoloških iskapanja 
predviđa se 400.000 kuna. 

Članovi Gradskog poglavarstva upoznati su 
na ovoj sjednici održanoj 16. listopada s prijed-
logom nacrta proračuna za sljedeću godinu, a 
ujedno su razmatrali i nacrt odluke o izvršenju 
proračuna za 2008. godinu po kojoj će neutroše-
ni prihodi iz 2007. godine trošiti u 2008. godini, 
a kapitalni izdaci planirani iz kredita bit će rea-
lizirani u slučaju ostvarenja ovog prihoda.

Povećane obveze Grada u 
sufinanciranju izgradnje nove 
osnovne škole nameću
kreditno zaduženje proračuna 
za izgradnju komunalne 
infrastrukture
Gradsko poglavarstvo upoznato je na sjednici 
s očitavanjem gradske pravne službe i tajnice 
Gradskog vijeća i Poglavarstva Marije Cesar o 
aktualnoj problematici financiranja izgradnje 
nove osnovne škole. Naime, kako je poznato, 
Grad Dugo Selo potpisao je Sporazum o sufi-
nanciranju investicija iz udruženih sredstava 
Svjetske banke i državnog proračuna, temeljem 
kojeg se Grad Dugo Selo obvezao financirati 
izgradnju građevine Osnovne škole u visini od 
18 posto troškova. Grad Dugo Selo je obvezan 
osigurati sredstva u gradskom proračunu za 
sljedeću godinu, iako je izgradnja škole  obve-
za prvenstveno Zagrebačke županije koja iz 
državnog proračuna dobiva decentralizirana 
sredstva za školstvo.  Kako je rečeno Grad nema 
dovoljno osiguranih sredstava iz izvornih priho-
da za financiranje škole, a procijenjeno je kako 
je potrebno oko 12 milijuna kuna. Ista sred-
stva gradski proračun namjenjuje za izgradnju 
komunalne infrastrukture. Prijedlog gradskog 
proračuna za sljedeću godinu stoga predviđa 15 
milijuna kredita kako bi planovi Grada za pove-
ćanim ulaganjem u komunalnu infrastrukturu 
bili realizirani, a onda i sufinanciranje izgradnje 
nove škole.

Očitavanjem se, također, želi ukazati na pro-
blem što Gradu Dugom Selu, iako sudjeluje sa 
znatnim sredstvima u izgradnji škole, a dosa-
da je sufinancirao otkup zemljišta i izgradnju 
komunalne infrastrukture, ne priznaje pravo 
suvlasništva na budućoj zgradi Osnovne škole. 
Suvlasništvo koje Grad traži bilo bi određeno i 
sukladno ulaganju Grada, no taj prijedlog nije 
prihvatila Zagrebačka županija. 

Prihodi od poreza na dohodak 
- za 90 posto veći od lani
Primici u gradskom proračunu za devet mjese-
ci iznose 53,8 milijuna kuna što je povećanje 
u odnosu na prošlogodišnje razdoblje za 107 
posto. Na to su znatno utjecali prihodi od 
prodaje zemljišta u visini 21,6 milijuna kuna, a 
povećan je i prihod od poreza na dohodak koji 
ja za 90 posto već od istog razdoblja lani, čemu 
su pridonijele i zakonske promjene. Povećanje 
ukupnih prihoda očituje se i u povećanju priho-
da od prireza za 24 posto što upućuje na veću 
zaposlenost građana. Izdaci za devet mjeseci 
iznose 30 i pol milijuna te su veći od onih iz 
prethodnog razdoblja za 35 posto, no znatno 
manji od ukupnih prihoda koji ih premašuju 
za 23,3 milijuna kuna, stoji u izvješću o reali-

zaciji gradskog proračuna za devet mjeseci ove 
godine. 

Gotovo 30 milijuna kuna za 
komunalnu infrastrukturu 
iduće godine
Programom izgradnje objekata komunalne 
infrastrukture za 2008. godinu predviđena su 
ulaganja u visini od 29,9 milijuna kuna. Najveći 
dio predviđen je za asfaltiranje i rekonstrukciju 
ulica na području grada, izgradnja kanalizacije 
i infrastrukture na području detaljnog plana 
Centar i Centar II gdje je pojačana stanograd-
nja. Između ostalog predviđena je i izgradnja 
javne rasvjete u Andrilovcu. Budući Grad mora 
ulagati u izgradnju nove osnovne škole, suklad-
no preuzetoj obvezi u visini oko 12 milijuna 
kuna, za intenzivniju komunalnu izgradnju s 
naglaskom na uređenje ulica i cesta, predviđeno 
je sredstva osigurati kreditom za koji će, nada se 
gradsko vodstvo, dobiti odobrenje. 

Za održavanje komunalne infrastrukture 
predviđa se više od 6,7 milijuna kuna. Uz izvore 
sredstava zakonski predviđene za tu namjenu 
bit će osihurano oko 3 milijuna kuna iz ostalih 
proračunskih prihoda. No, potrebe za održava-
njem još su veće kako bi se osigurao kvalitetniji 
život građana u naseljima, rečeno je na sjednici 
Gradskog poglavarstva. 

Grb grada mogu koristiti 
isključivo ustanove koje je 
osnovao Grad 

Uslijed čestih zamolbi društava, udruga i 
ustanova za korištenjem grba Grada Dugog 
Sela - Poglavarstvo je utvrdilo prijedlog odluke 
o grbu i zastavi Grada. Odlukom se omogućuje 
korištenje grba isključivo ustanovama koje je 
osnovao Grad te za potrebe drugih pravnih 
osoba radi promicanja interesa Grada. 

Grad zatražio žurno ispitivanje 
tehničke ispravnosti vodova 
koji prolaze zemljištem novog 
sajmišta 

Prema izvješću o realizaciji izgradnje novog 
sajmišta – dosada su izvršeni radovi na postavi 
ulične ograde te površinski radovi na uređenju 
prostora. Grad je zatražio žurno ispitivanje 
tehničke ispravnosti i sigurnosti vodova koji 
prolaze zemljištem novog sajmišta od tvrtki 
PLINACRO d.o.o. i DUKOM d.o.o. Od  tih 
tvrtki Grad traži podatke o položaju svih trasa 
instalacija iz njihovih nadležnosti na području 
grada, uz posebno očitovanje o ispravnosti istih. 
Kako je kazao pročelnik Goran Bučević, za 
novo sajmište izdana je lokacijska dozvola na 
temelju koje će se ugovoriti izrada glavnog pro-
jekta. Što se tiče plinovoda izvjesne su promjene 
oko položaja što će zahtijevati dodatna ulaganja 
u projekt novog sajmišta te produljenje roka za 
uređenje. Tako će se do 1. siječnja 2008. godi-
ne sajmišna prodaja obavljati  na dosadašnjoj 
lokaciji u Sajmišnoj ulici, kako je dogovoreno s 
novim vlasnicima tog zemljišta.  Istovremeno je 
proveden natječaj za zakup prodajnih mjesta na 
novom sajmištu. 

Pokrenute nabave za početak 
radova na izgradnji komunal-
ne infrastrukture 

Na sjednici Poglavarstva usvojen je zaključak 
o izgradnji kolnika u Ulici hrvatskog preporo-
da. Drugim Izmjenama i dopunama Progra-
ma gradnje komunalne infrastrukture za ovu 
godinu za to su osigurana sredstva od 240.000 
kuna. Također, Gradsko je  poglavarstvo doni-
jelo  zaključak o izgradnji kanalizacije za novu 
osnovnu školu. U drugom rebalansu proračuna 
osigurana su sredstva u iznosu od 240.000 
kuna. 

Za izvođenje radova na dovršenju mrtvač-
nice na starom groblju u proračunu osigurano 
je također 240.000 kuna. Grad Dugo Selo u 
II. izmjenama programa gradnje komunalne 
infrastrukture za 2007. godinu ima planiranu 
izgradnju javne rasvjete u Domobranskoj ulici, 
Žumberačkom putu te dijelu Martinske ulice. 
Na sjednici je stoga donijet zaključak o izgradnji 
rasvjete u tim ulicama, a vrijednost nabave je 
100,000 kuna.

Izrada projektne dokumentaci-
je za dogradnju Dječjeg vrtića 
«Dugo Selo»

Odlukom Gradskog poglavarstva pokrenuta 
je izrada projektne dokumentacije za dogradnju 

Dječjeg vrtića «Dugo Selo», za koju je grad-
ski proračun osigurao 50.000 kuna. Kako je 
objašnjeno, projektnim zadatkom planirana je 
rekonstrukcija kuhinje, ali i proširenje za novi 
prostor jaslica.

Odluka o  zahtjevu Vrtića za prethodnu 
suglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopuna-
ma Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, načinu 
rada Dječjeg vrtića «Dugo Selo» i uvjetima za 
radna mjesta u predškolskoj ustanovi Poglavar-
stvo je odgodilo do završetka idejnog projekta 
nakon čega će Vrtić i gradske službe detaljnije 
sagledati potrebe za zaposlenicima na održava-
nju objekta. 

Poglavarstvo predložilo kan-
didate za godišnju nagradu 
Grada

U sklopu sjednice gradonačelnik Boris Mahač 
iznio je prijedloge Gradskog poglavarstva za 
ovogodišnje nagrade Grada koje će biti uručene 
uz Dan Grada. Predložen je KUD «Preporod» 
povodom 100. godišnjice postojanja ovog Druš-
tva, zatim javno glasilo «Dugoselska kronika» 
uz 40. godišnjicu izlaženja, Radio Martin koji je 
ove godine proslavio 15. rođendan, Pogon INA 
Dugo Selo koji na području Dugog Sela radi već 
50. godinu te Ivan Harapin obrtnik s područja 
Dugog Sela koji zapošljava velik broj ljudi s ovog 
područja.

Prijedloge kandidata za nagrade utvrdio je 
Odbor za nagrade i priznanja, a odluku će doni-
jeti Gradsko vijeće.

Građani traže zaštitnu ogra-
du uz Dom oružanih snaga 
– Gradsko poglavarstvo se 
slaže

Gradsko poglavarstvo upoznato je s peti-
cijom građana kojom od nadležnih gradskih 
tijela traže da kod zgrade Doma oružanih snaga 
postavi semafor. Naime, u zgradi Doma oru-

žanih snaga odvija se nastava za učenike nižih 
razreda dugoselske Osnovne škole. S obzirom 
da se zgrada nalazi na glavnoj i vrlo prometnoj 
ulici u Dugom Selu, roditelji traže da postavlje-
njem semafora promet u tom dijelu uspori. Isto 
tako, peticijom traže postavljanje zaštitne ogra-
de uz Zagrebačku ulicu kako sigurnost djece ne 
bi bila ugrožena.

Kako je objašnjeno na sjednici – prema pro-
jektu uređenja pristupne ceste do nove osnovne 
škole postavljanje semafora predviđa se na istom 
mjestu gdje građani i predlažu, no u realizaciju 
projekta krenut će sljedeće godine. U međuvre-
menu za projekt pribavljaju potrebne dozvole. 
Što se tiče zaštitne ograde koju bi se postavila i s 
južne i sjeverne strane Zagrebačke ulice, Pogla-
varstvo je naložilo sve potrebne aktivnosti kako 
bi ograda bila postavljena što prije. 

Kad će stručnjaci predložiti 
rješenja za odvodnju oborin-
skih voda na području grada?

Na sjednici Poglavarstva bilo je riječi i o 
problemu projekta za odvodnju oborinskih 
voda. Već 20 godina nema stručnog rješenja  za 
odvodnju oborinskih voda, odnosno odvodnju 
brdskih voda s Martin brega, što je za Dugo 
Selo vrlo nepovoljno. Tvrtka «Vodoprivredno 
projektni» biro ili VPB koji je ugovorio s dugo-
selskim komunalnim poduzećem «Dukom» 
izradu dokumentacije za sustav oborinskih i 
otpadnih voda na području grada,  do danas 
to  nije učinila, rečeno je na sjednici. Hrvatske 
vode u ovogodišnjem rebalansu nisu osigu-
rale sredstava za projektiranje kolektora na 
području grada Dugog Sela, dok za područje 
općine Rugvica traži lokacijsku dozvolu. Na taj 
način zajednički sustav odvodnje za područje 
grada Dugog Sela i općine Rugvica s uređajem 
za počišćivanje  smještenim na području Obo-
rovskih Novaka – jedino će funkcionirati za 
područje Rugvica, dok se dugoselsko područje 
ne rješava, spomenuto je na sjednici. 

Gradsko poglavarstvo održalo 35. sjednicu…

U Gradskoj vijećnici potpisan je 
2. listopada ugovor o realizaciji 
projekta «Zajedno više možemo». 

Potpisnici ugovora su gradonačelnik 
Dugog Sela Boris Mahač u ime Grada 
i načelnik Policijske uprave zagrebačke 
Marijan Tomurad. Potpisivanju ugovora 
nazočili su zamjenik načelnika PUZ-a 
Mihael Varga, načelnik sektora policije 
Željko Mršić, načelnik Policijske postaje 
Dugo Selo Branko Guštek, predsjednik 
Gradskog vijeća Anto Bauer, njegov 
zamjenik Stjepan Novosel, zamjenici 
gradonačelnika Jasminka Kokot Bambić 
i Vlado Kruhak, ravnateljica Osnovne 
škole Marijana Kozarić Ciković. Policijska 
uprava zagrebačka pokrenula je pilot 
projekt Program prevencije ovisnosti u 
gradu Dugom Selu - «Zajedno više možemo» u kojem policija nudi svoju pomoć vezano uz 
aktivnosti prevencije negativnog ponašanja djece. Kroz tri preventivna potprograma «Mogu ako 
hoću 1 – MAH 1» «Prevencija i alternativa – PiA» te «Mogu ako hoćeš 2 – MAH 2» policijski 
službenici će educirati učenike Osnovne škole Dugo Selo o opasnostima zloporabe sredstava 
ovisnosti i ponuditi im alternativne sadržaje. 

U sklopu provedbe programa «Zajedno više možemo» policajci će senzibilizirati djecu na 
kontakt s policijom te im predstaviti kontakt-policajca kao prijatelja pomagača. U programima 
će aktivno sudjelovati dugoselska Osnovna škola i to 240 učenika 4.-ih razreda i 156 učenika 6.-ih 
razreda te njihovi roditelji, a program će provoditi tijekom ove školske godine. Po riječima grado-
načelnika Mahača, Dugo Selo ima vitalni indeks 152, jedan od najvećih u Hrvatskoj i to je razlog 
više za uključivanje u ovaj program. Također, tom je prilikom napomenuto kako Grad Dugo Selo 
izdvaja značajna sredstva za sportske udruge (ima preko 1 000 aktivnih sportaša), a tu je i KUD 
Preporod što je dokaz da su mladi Dugog Sela izabrali sport i ples. Tome u prilog ide i podatak 
kako je na dugoselskom području, prema izvješću Policijske postaje Dugo Selo, zabilježeno 7 
kaznenih djela vezanih za narkotike. To je, s obzirom na trend porasta zlouporabe droga i stalni 
priljev stanovnika, gotovo zanemarivo. Poglavarstvo će u proračunu za sljedeću godinu osigurati 
iznos od 24.000 kuna kako bi sufinanciralo predloženi program.         Tekst i fotografije: A. M. Š.

Potpisan ugovor o projektu 
«Zajedno možemo više»

Pripremila: Nada KOZIĆ, 
Iva GRGIĆ OZIMEC, Ana-Marija ŠPRIHAL

Predstavnici Grada i Policije na zajedničkom zadatku prevencije ovisnosti u Dugom 
Selu

Ugovor potpisali načelnik PUZ-a M. Tomurad i 
gradonačelnik B. Mahač 
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Na inicijativu dopredsjednika Općinskog vijeća 
Vinka Mršića Općinsko vijeće uputilo je prijedlog 
Ministarstvu mora, turizma, prometa i razvitka i 

inspekciji za promet da nakon nedavnog poskupljenja 
cijena prijevoza Čazmatransovim linijama na području 
općine za čak 14 posto, cijena karata bude vraćena na 
cijenu prije poskupljenja. Prijedlogom se također traži 
konačno rješavanje javnog prijevoza što podrazumijeva 
mijenjanje sadašnjeg prijevoznika uz pomoć nadležnih 
institucija koje su zadužene za to. Dopisu u Ministarstvo 
priložena je i peticija koju je potpisalo 400 građana općine 
Rugvica. 

Kako se obrazlaže u prijedlogu – cijene karata 
Čazmatransa su oko 30 posto skuplje u odnosu na druge 
prijevoznike koji imaju iste ili slične udaljenosti u zonama 

prijevoza. Čazmatrans unazad 10 godina nije povećao 
vozne linije iako je broj stanovništva na području općine 
Rugvica duplo veći. Mjesečna karta koja je nekada 
vrijedila do 5.-og u sljedećem mjesecu, sada vrijedi samo 
do 1.-og. Radno vrijeme prodajnog mjesta u Rugvici 
je skraćeno tako da putnici, ukoliko zakasne moraju 
kupnju karata obaviti ili u Dugom Selu ili u Zagrebu na 
prodajnim mjestima Čazmatransa te tako imaju dodatne 
troškove putovanja. Kvaliteta vozila je katastrofalna – 
prokišnjavaju, zimi ne griju, ljeti su prozori zaglavljeni, 
autobusi tijekom vožnje ostaju bez goriva ili im se po zimi 
gorivo zamrzava (?). Tehnička ispravnost ovakvih vozila je 
upitna, a u pojedinim slučajevima vozila nisu ni osigurana. 
Sigurnost putnika na ovakav način više je nego ugrožena, 
stoji u obrazloženju. 

Većina potpisnika peticije su djelatnici koji imaju 
prosječnu plaću od 2.000 kuna, a Čazmatransova i ZET-
ova mjesečna karta košta ih trećinu mjesečnih primanja. 
«To vjerojatno ne bi bilo toliko da je Čazmatrans ispoštovao 
dogovor sa ZET-om oko zajedničke mjesečne karte, 
no taj dogovor već nakon mjesec-dva zbog neplaćanja 
Čazmatransa prema ZET-u je raskinut», obrazlaže se u 
dopisu.                                                   Pripremila: I. G. O. 

 

Spomen obilježje u Jalševec Nartskom, kako su se 
usuglasili vijećnici na sjednici 24. listopada, bit će 
otkriveno uoči Svih svetih – u srijedu 31. listopada u 

11 sati. Nakon duže rasprave o sadržaju koji će biti iskle-
san na spomen ploči, o čemu se zbog različitih prijedloga 
i gledišta čak i glasovalo, odlučeno je da će se memori-
jalno spomen obilježje posvetiti svim sudionicima i stra-
dalnicima Domovinskog rata. Na ploči će biti navedena 
i imena poginulih i nestalih branitelja čije su prijedloge 
dali roditelji i rodbina istih branitelja koji stanuju na 
području općine, a to su Darko Cimaš, Pejo Kopljar, 
Stjepan Leskovari, Filip Marušić, Ilija Mišković, Franjo 
Močnik, Ante Šarić, Ilija Šimić i Dragutin Vukmanić. 
Spomen obilježje čine također dvije kamene skulpture 
u obliku suza koje je izradila umjetnica Dijana Sočnić, 
inače rodom iz Oborovskih Novaka, a položene su u 
malom uređenom spomen parku uz mrtvačnicu i groblje 
u Jalševec Nartskom. 

Na sjednici vijećnici su donijeli odluku o prihvaćanju 

jedine ponude na natječaj za pro-
daju zemljišta u vlasništvu Općine 
Rugvica, a radi se o kući, dvorištu i 
oranici u Oborovu. Ponudu je dala 
tvrtka Hidreks d.o.o. koje je ponudila 
10.000 kuna više od zadanih početnih 
120.000 kuna. Natječaj za k.č.br. 946 - 
oranica ukupne površine 3682 m2 k.o. 

Okunščak u 6/12 dijela tj. 1841 m2, se ponovo raspisuje 
s obzirom da nije pristigla niti jedna ponuda. Odluka je 
vijećnika, također, da se početna cijena od 239.330 kuna 
smanji za 15 posto. U sklopu iste sjednice donesena 
je odluka o izboru najpovoljnijih ponuditelja za zakup 
poljoprivrednog zemljišta na jednu i na tri godine.

Potpredsjednik Vinko Mršić predložilo je uz posljed-
nju točku dnevnog reda da odluka o dotiranju redovnih 
studenata s područja općina s 400 kuna za ZET-ov pokaz 
(po 200 kuna po semestru) obuhvati i izvanredne studen-
te. Smatrajući da je potrebno pomoći onima koji imaju 
status izvanrednog studenta, a nisu u radnom odnosu. 
Ostali vijećnici podržali su njegov prijedlog. Predsjedni-
ka Vijeća Stjepana Koledića zanimalo je kada će Općina 
pokrenuti izradu projektne dokumentacije za izgradnju 
nogostupa u Novom Svibju. Načelnik Ivan Remenar 
kazao je da se taj projekt predviđa u sljedećoj godini za 
koji će se osigurati i sredstva u proračunu.           I. G. O.          

5Dugoselska kronika

VIJESTI IZ OPĆINE RUGVICA
29. listopada 2007. 

Na dnevnom redu bilo je izvješće o obavljenom uvidu u proračun i 
financijske izvještaje koji je po Državnom uredu za reviziju bez zamjerki. 
Poglavarstvo se većinom bavilo komunalnom infrastrukturom. Za 

Dukomov troškovnik za izradu produžetka uličnog plinovoda u Sopi, Školska 
ulica zatraženo je pismeno očitovanje Dukoma u vezi plinovoda i vodovoda. 

Poglavarstvo je prihvatilo korigirani obračun radova na izgradnji produžetka 
uličnog voda plina u Školskoj ulici u Jalševcu Nartskom. Radi se o 110 metara, 
a cijena iznosi 25.096 kuna. Za izgradnju produžetka uličnog voda vode duljine 
125 metara u Kičudinoj, u Novakima Oborovskim utrošeno je 32.771 kunu. 
U Novom Svibju u Podravskoj ulici na izgradnju 300 m vodovoda i plinovoda 
utrošeno je 105.631 kunu. Za 65 m dug produžetak plinskog voda u Sunekovoj 
u Sopi potrošeno je 12.827 kuna. U Ulici M. Krleže, Trstenik Nartski, na 70 
m dugom produžetku plinovoda za radove je utrošeno koliko je i planirano uz 
zanemarivu razliku – 15.956 od planiranih 16.000 kuna. Po obračunu radova na 
izgradnji produžetka plinovoda u Selskoj, Savski Nart umjesto prvobitnih 110 
m, napravljeno 196 m te je utrošeno 36.939 kuna. U Okunščakovoj Sabolovoj 
ulici izgrađeno je 45 m vodovoda i plinovoda za 31.555 kuna. Vodovod u 
Nininom putu u Novakima Oborovskim koštao je 11.651 kunu. Na produžetak 
245 m dugog plinovoda u Belonjkovoj, Prevlaka trebalo je biti utrošeno 40.842 
kune, no potrošeno je samo 15.722 jer je Dukom «otkrio» stari vod. 

Na dnevnom redu bila je odluka o izboru za održavatelja skele. Stigle 
su 2 ponude – Brodoobnove i Brodocentra iz Siska čija je ponuda u okviru 
sredstava (199.528 kuna), a koje je osiguralo Ministarstvo prometa, turizma 
i razvitka. Skelu treba potpuno obnoviti. Općina će i dalje financirati tečaj 
informatike u OŠ Rugvica. Prihvaćen je i ugovor s «Čazmatrans Nova» d.o.o. 
za sufinanciranjem učeničkih mjesečnih karata sa subvencijama od 25 posto 
prodajne cijene mjesečne karte. Udruzi hrvatskih branitelja liječenih od 
PTSP-a Zagrebačke županije donirat će 5.000, a Udruzi edukacijom protiv 
raka dojke 3.000 kuna.                                                                           A. M. Š.  

Poglavarstvo Općine Rugvica održalo 43. sjednicu

Izgradnja plinovoda i 
vodovoda u naseljima

Temeljem članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim 
pravima (Narodne novine broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01 i 
79/06) Općinsko poglavarstvo općine Rugvica raspisuje

NATJEČAJ
za zakup “stare škole u Jalševcu Nartskom”

s pripadajućom parcelom
Općina Rugvica daje u zakup “staru školu u Jalševcu Nartskom” izgrađenu 

na kč.br. 559 škola i dvorište Ciglane s 3815 m2, k.o. Okunščak na vrijeme od 
20 godina uz sljedeće uvjete:

- zakupac mora na lokaciji preuređenjem postojeće zgrade stare škole, uz 
moguće nadogradnje urediti vrtić,

- zakupac u ponudi mora definirati rokove ishođenja dokumentacije i 
uređenja zgrade s predvidivim rokom početka rada ustanove,

- pri davanju ponude zakupac je dužan sagledati mogućnost lokacije i svoju 
ponudu vezanu uz broj djece, kao i sve što iz toga proizlazi (parkirna mjesta, 
zelene površine i slično) vezati uz česticu i zgradu koji su predmet natječaja,

- zakupac nema pravo tražiti od zakupodavca (Općine) povrat sredstava 
uloženih u uređenje objekta i parcele osim u slučaju da se ugovor o zakupu pa 
time i korištenju zgrade i parcele raskida na traženje zakupodavca,

- po isteku roka od 20 godina zakupac ima pravo prvozakupa objekta i 
parcele na sljedećih 10 godina,

- zakupac je dužan prije davanja ponude provjeriti sve relevantne podatke 
vezane uz pravni status objekta i parcele, prostorne planove, uvjete građenja 
kao i ostale činjenice koje mogu biti od važnosti za korištenje, uređenje objekta 
i parcele,

- početna cijena zakupa je 1.000,00 kuna mjesečno uz revalorizaciju koja će 
se vršiti jednom godišnje u visini rasta troškova života,

- zakup se ne naplaćuje za vrijeme dok zakupac izrađuje projektnu 
dokumentaciju i prema njoj uređuje objekt i parcelu, a najduže 24 mjeseca od 
sklapanja ugovora. Za to vrijeme zakupac ne može koristiti objekt i parcelu u 
druge svrhe, ni trećim osobama uz naknadu ili besplatno prepuštati korištenje 
objekta i parcele. Vrijeme potrebno za izradu projektne dokumentacije i 
uređenje je sastavni dio ponude,

- zakupodavac (Općina) se obvezuje prenijeti na zakupca pravo građenja i  
uređenja objekta i parcele sa svrhom da se urede i koriste kao dječji vrtić,

- sufinanciranje smještaja djece u izgrađeni vrtić vršiti će se sukladno Odluci 
Općinskog vijeća tj. jednako za svu djecu s prebivalištem na području općine 
Rugvica,

- zakupac je dužan pribaviti potrebne dozvole nadležnih tijela vezano uz 
djelatnost i prostor,

- ukoliko zakupac ne poštuje rokove iz natječaja dužan je zakupodavcu na 
ime štete uplatiti mjesečnu najamninu za sve mjesece neopravdanog kašnjenja 
ili odustanka od ugovora. U tu svrhu zakupodavac može tražiti bankovno ili 
drugo jamstvo,

- zakupac snosi sve troškove projektiranja, ishođenja dozvola, naknada i 
doprinosa kao i troškove građenja i uređenja objekta i parcele, kao i naknadu 
za priključenje na komunalnu infrastrukturu,

- zakupodavac se obvezuje učiniti dostupnom komunalnu infrastrukturu 
(voda, plin), održavati pristupnu cestu i javnu rasvjetu do parcele,

- podzakup je dozvoljen uz suglasnost Općinskog vijeća uz uvjet da 
podzakupac nastavi djelatnost dječjeg vrtića,

- zakupoprimac će dozvoliti da se na dijelu parcele proširi pristupni put 
sukladno Prostornom planu uređenja,

- zakupodavac pridržava pravo poništenja ovog natječaja bez navođenja 
razloga.

Ponude se mogu dostaviti do 30. 11. 2007. godine do 12,00 sati na adresu: 
OPĆINA RUGVICA, RUGVICA, Trg Josipa Predavca 1, 10370 DUGO SELO uz 
napomenu «PONUDA ZA ZAKUP PARCELE U JALŠEVCU NARTSKOM».

Iako smo u polovici mandata možemo biti zadovoljni 
sa svojim rezultatima i radom jer sve što smo obećali 
ostvaruje se prema planiranoj dinamici, a do 2009. 

godine HSS-ov predizborni program bit će ispunjen, kazao 
je predsjednik rugvičkog HSS-a Ivan Remenar prilikom 
Godišnje skupštine stranke 20. listopada. Govorio je o 
projektima koji su dosada ostvareni, odnosno koji se privo-
de kraju – stavivši na prvo mjesto izgradnju čvora Rugvica 
– izlaza na autocestu! Na ovaj projekt čekalo se unazad 20 
godina i na njegovu realizaciju utjecali su mnogi faktori, 
kazao je Remenar. Ne želeći pripisati zasluge samoj jednoj 
stranci, kazao je kako su se za izgradnju izlaza zalagali svi 
– i stranka na vlasti i stranke u opoziciji. Od ostalih proje-
kata spomenuo je izgradnju nove osnovne škole i sportske 
dvorane koja je pred početkom izgradnje. Zatim, u tijeku 
je realizacija prenamjene stare pučke škole u Nartu u dječji 
vrtić, a u neposrednoj blizini namjera je aktualne vlasti 
izgraditi novu osnovnu školu s pripadajućom dvoranom! 

Od ostalih projekata Remenar je spomenuo izgradnju 
pješačkih staza na području općine koja je pred završet-
kom (naselja koja neće biti obuhvaćena, dobit će autobu-
sna stajališta), zatim izgradnju društvenog doma u Nartu, 
asfaltiranje ulica uz sudjelovanje građana 
te projekt koji tek treba razraditi – stipen-
diranja studenata profesorskih smjerova 
koji su deficitarni u rugvičkoj Osnovnoj 
školi, a radi se o profesorima engleskog 
jezika, matematike i drugih. 

Osnovan klub mladih
Općinska organizacija HSS-a okuplja 176 
članova u sedam ogranaka. Novoosnovan 
ogranak je u Oborovskim Novakima, 
a sljedeći namjeravaju osnovati u Sop-
Hrušćici. Te iste večeri HSS je osnovao 
Klub mladih, a za predsjednika je ime-
novan Stjepan Buhin, mlađi. Posebno 
ponosan na osnivanje ovog Kluba, pred-
sjednik Remenar zaželio im je puno sreće 
u daljnjem radu. Skupštini HSS-a osim 
mnoštva članova nazočio je i potpred-
sjednik županijske organizacije HSS-a 
te ujedno župan Zagrebačke županije 
Stjepan Kožić koji je pohvalio rad rugvič-
kog HSS-a istaknuvši njihove napore u 
ispunjavanju predizbornog programa. 

Na kraju skupštine provedena je inter-
na anketa među članovima kojom se 
željelo doznati s kojom strankom bi HSS 
trebao nakon parlamentarnih izbora u 
studenome ući u koaliciju ili eventualno 

ostati u opozi-
ciji. Za HDZ je 
glasovao jedan 
član, za koali-
ciju s SDP-om 
glasovalo je 28 
članova, a za 
opciju da HSS 
ostane u opo-
ziciji u sljede-
ćem mandatu 
– glasovalo je 
47 članova.       

Tekst i foto-
grafije: I. G. O.
 

Upućena peticija 
Čazmatransu zbog 
poskupljenja cijena

Vodeća stranka u općini Rugvica održala Godišnju skupštinu 

Ispunjenje predizbornih obećanja HSS-a

Taekwondo kluba Rugvica uspješno je startao u novu sezonu nastupom na tri 
jaka turnira. Prvo je juniorska ekipa nastupila u Zagrebu na «Kondor open-u» 
i u ekipnom poretku zauzela prvo mjesto dok su u pojedinačnoj konkurenciji 
zlato osvojili Dario Hrdan, Ljubo Čorić i Tomislav Jenić, srebro Antonio Hrdan 
i Tea Rašić, a broncu Manuela Robić i Dominik Bičak. Nakon toga mješovita 
ekipa kadeta i juniora nastupila je u Bjelovaru gdje su kadetkinje bile ekipno 
prve, a juniori i juniorke drugi. Pojedinačne medalje osvojili su Tea Rašić, Ena 
Čorić, Matina Šapina, Marija Štetić, Mate Šaravanja i Kristijan Adrinek zlato, 
Manuela Robić, Ljubo Čorić, Antonio Hrdan, Dominik Bičak, Mirna Šapina i 
Milanka Bobić srebro te Ana Šaravanja, Jelena Jurić i Anton Divković broncu. 
Ova mini serija završila je u Livnu gdje su kadetkinje bile ekipno druge, a juniori 
treći. U Livnu zlato su osvojili Ana Šaravanja, Marija Štetić i Ljubo Čorić, srebro 
Antonio Hrdan, a broncu Matina Šapina, Mate Šaravanja i Milanka Bobić. Prema 
rezultatima ovih natjecanja izgledno je da nas očekuje još jedna uspješna sezona, 
a u vremenu do nove godine planira se otići na još sedam natjecanja među kojima 
je i kadetsko državno prvenstvo.                                                       Darko HRDAN

Uspješan start Taekwondo kluba Rugvica

Sa 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Rugvica 

Otkrivanje spomen obilježja u 
Nartu – 31. listopada

Župan S. Kožić pohvalio rad rugvičkog HSS-a

Vodstvo 
HSS-a 

izvjestilo o 
ostvarenim 
projektima
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7Dugoselska kronika 29. listopada 2007. 

Gradsko poglavarstvo Grada Dugog Sela, Dugo Selo, Ulica J. Zorića 
1, na temelju članka 3. Uredbe o postupku nabave robe, radova i usluga 
male vrijednosti objavljuje:

JAVNO PRIKUPLJANJE PONUDA BR. 12.

1. Naručitelj:
(a) GRAD DUGO SELO        

(b) Dugo Selo, Ulica J. Zorića 1        

(c) Telefon 2753 -705, fax 2753 – 244         

(d) MB  00554553

2. Predmet nabave je: Izgradnja  javne rasvjete u Domobranskoj ulici, 
Ulici Žumberački put i dijelu Martinske ulice.

3. Dokumentacija za nadmetanje s uputama za ponuditelja može 
se podići u Upravnom odjelu za  prostorno uređenje, zaštitu okoliša, 
komunalno i stambeno gospodarstvo Grada Dugog Sela, Dugo Selo, 
Ulica A. Mihanovića 1 (telefon broj 2753 633), radnim danom od 8 
do 15 sati uz potvrdu o uplati 200 kuna, Grad Dugo Selo – Proračun, 
žiro račun broj 2360000-1810100008, poziv na broj 5789 – matični broj 
ponuditelja.

4. (a) Rok za dostavu ponuda je 14. 11. 2007. godine do 9,00 sati 
u pisarnici Grada Dugog Sela Ulica Josipa  Zorića 1, soba broj 36. 
Ponude koje ne stignu do navedenog roka smatrat će se nevažećim i 
neće se otvarati.

Javno otvaranje ponuda bit će 14. 11. 2007. godine u 9,00 sati u 
prostorijama Grada Dugog Sela, Josipa Zorića 1, Gradska vijećnica, 
Dugo Selo. Otvaranju ponuda mogu biti nazočni samo predstavnici 
ponuditelja uz pisanu i ovjerenu punomoć.

(b) Ponude dostaviti na adresu: GRAD DUGO SELO, Dugo Selo,  
Ulica Josipa Zorića 1.

Grad Dugo Selo 

 Prva sjednica Koordinacijskog odbora Grada Dugog 
Sela za provedbu programa  akcije «Grad - prijatelj djece» 
održana je 17. listopada. Gradsko vijeće je na svojoj 23. sjed-
nici imenovalo 15 članova Koordinacijskog odbora, a Željka 
Panian imenovana je za predsjednicu. 
Svi izabrani članovi Odbora uključe-
ni su u rad s djecom na području 
Grada, što je bio i najvažniji kriterij 
za imenovanje. Predsjednica Odbora 
Željka Panian u uvodnom je obra-
zloženju  ukratko upoznala prisutne 
s ciljevima Akcije te napomenula da 
je zadatak Odbora  u prvom redu sni-
miti postojeće stanje te donijeti plan 
i program rada za 2008. godinu. S 
obzirom da program Akcije obuhva-
ća 10 programskih područja, te da je 
snimanje postojećeg stanja zahtjevan 
posao pokazalo se tijekom sjednice, 
kada je detaljno obrađeno tek neko-
liko područja (namjenska novčana 
sredstva, zdravlje djece, odgoj i obra-
zovanje, socijalna skrb za djecu) dok 
se o ostalim područjima programa 
nije stiglo detaljno raspravljati. 

Aktivno učešće u radu Koordi-
nacijskog odbora uzeo je i gradonačelnik Boris Mahač 
naglasivši u uvodnom izlaganju da se u gradu provodi niz 
aktivnosti vezanih za djecu koje do sada nisu oblikovane u 
vidu programa. Samo podaci o izdvajanjima iz gradskog pro-
računa za potrebe predškolskog i školskog odgoja, kapitalna 
ulaganja u objekte namijenjene djeci i njihovo održavanje, te 
izdavanje raznih pomoći, stipendija, sufinanciranje prijevo-
za učenika, kao i izdvajanja za sport, kulturu, vatrogastvo, 
za rad Crvenog križa, pokazali da se za potrebe djece troše 
znatna sredstva iz proračuna. Osim toga, u gradu Dugom 
Selu djeluje Udruga «Društvo naša djeca» što, na žalost, 
nije slučaj u mnogim drugim gradovima, a činjenica je da je 
akciju «Grad-prijatelj djece» pokrenuo Savez društava Naša 
djeca Hrvatske i Hrvatsko društvo za preventivnu i socijalnu 

pedijatriju, pod pokroviteljstvom Unicefa, Ureda u Hrvat-
skoj i uz podršku Državnog zavoda za zaštitu obitelji, mate-
rinstva i mladeži.  Kako je cilj Akcije motivirati i stimulirati 
odrasle u gradovima i općinama Republike Hrvatske da pot-

punije ostvaruju  prava i potrebe djece, cjelokupni program 
akcije svodi se na deset programskih područja kojim su obu-
hvaćeni zdravlje, odgoj i obrazovanje djece, kultura i šport, 
socijalna skrb za djecu, pomoć roditeljima u skrbi i odgoju 
djece, slobodno vrijeme i rekreacija, pomoć udrugama koje 
imaju programe za djecu i konačno namjenska proračunska 
sredstva za razvoj zaštitu i odgoj djece.  

Tijekom rasprava o pojedinim programskim područjima  
iskristalizirali su se i planovi i ideje za buduće nove pro-
grame koje treba osmisliti do kraja godine, a cijeli program 
i plan rada za 2008. godinu bit će prezentiran Gradskom 
poglavarstvu i Vijeću. 

Tekst i fotografija: J. K. B.

U obilježavanje Međunarodnog tjedna djeteta 
uključio se i Dječji vrtić «Buba Biba». Tako 
su 4. listopada u centru Dugog Sela, uz 

pomoć teta iz vrtića, dijelili letke o pravima 
djeteta. Također, spremno su i informirali odrasle 
o svojim pravima priznatim Konvencijom o 
pravima djece.

 Konvencija je usvojena na Općoj skupštini UN-
a 20. studenog 1989. godine, a po njoj Svako 
dijete ima pravo: znati svoja prava; na život; na 

ime, državljanstvo, zaštitu osobnog identiteta; na 
obitelj; izraziti svoje mišljenje; biti zaštićeno od 
svih oblika nasilja; na najviše moguće zdravstvene 
standarde; na obrazovanje i kulturu; na zaštitu 
od gospodarskog izrabljivanja; na igru, odmor i 
slobodno vrijeme; pravo na informacije; na životni 
standard primjeren djetetovu razvoju.      A. M. Š.  

U Gradskoj vijećnici se 17. listopada, održao sastanak s 
udrugama s područja Grada Dugog Sela. Sastanak je 
sazvan na temelju zaključka Gradskog poglavarstva 

s 33. sjednice o aktivnijem praćenju javnih natječaja 
dugoselskih udruga, a koje raspisuje Zagrebačka županija i 
ministarstva. Na sastanku su, uz veliki odaziv predstavnika 
dugoselskih udruga, sudjelovali i gradonačelnik Boris 
Mahač, pročelnik za gospodarstvo 
i financije Miljenko Brezak stručna 
suradnica za gospodarstvo i turizam 
Zvjezdana Budor Klarić te predstavnici 
dugoselskog Udruženja obrtnika i 
Koordinacijskog odbora za provedbu 
programa «Grad-prijatelj djece». 

Grad Dugo Selo, kao i njegovi 
proračunski korisnici i dio udruga i 
ustanova s područja grada sudjeluju u 
raspodjeli županijskih potpora sa svojim 
projektima iz gospodarstva i turizma, 
prometa i komunalne infrastrukture, 
kulture, poljoprivrede i ostalo. Dosada 
je iz županijskog proračuna odobreno 
ukupno 18,6 milijuna kuna sredstava 
potpore i pomoći, a od toga Dugom Selu 
je ukupno odobreno 910.510 kuna. 

Nakon uvodnih riječi gradonačelnika 
Mahača koji je kazao kako bi ovakva 
suradnja svakako pomogla razvoju 
dugoselskog civilnog društva čiji su 
temelj i udruge te tako postati dio branda 
Dugog Sela. Zvjezdana Budor Klarić, je na tom inicijalnom 
sastanku informirala udruge o mogućnostima korištenja 
bespovratnih financijskih potpora Zagrebačke županije i 
drugih institucija te o načinima na koji se do njih može doći 

pomoću izrade projekata. Istaknuta je i mogućnost suradnje 
s Gradom te pomoć stručnih suradnika gradske uprave u 
prijavljivanju na natječaje. 

Na području Dugog Sela djeluju ukupno 64 udruge 
različitih djelatnosti. Najviše ih je sportskih, a slijede 
kulturne, gospodarske, socijalne, tehničke, udruge branitelja 
te jedna nacionalna i jedna ekološka. Kako se većina 
udruga, prvenstveno sportske, bavi djecom, na sastanku su 

prikupljeni i podaci za Akciju Grad – prijatelj djece kako bi 
se utvrdilo stanje prije početka akcije. Također, predstavnici 
udruga informirani su i o 2. Dugoselskom sajmu obrtništva 
za koji su mogli predati prijave.                                                                        

                                                   Tekst i fotografija: A. M. Š.

Povjerenstvo za provođenje Javne rasprave u postupku donošenja Detaljnog 
plana uređenja «Zapadni ulaz u Dugo Selo» organiziralo je 23. listopada, 
sukladno zakonskim propisima Javno izlaganje navedenog Plana. Građani 
koji su se odazvali pozivu na javno izlaganje imali su uvid u nacrt Plana uz 
pomoć 3D projekcije, a detalje vezane za plan izložila je i pojasnila, u ime 
Urbanističkog zavoda grada Zagreba kao izrađivača plana, Dunja Pleteš 
Kos. 

Obuhvat DPU-a je područje istočno od benzinske stanice u Kopčevcu, 
sjeverno od državne ceste D-41 Bjelovar–Zagreb. DPU-om je zahvaćeno  
građevinsko područje ukupne površine od 2,3 ha, a na tom području je 
prema Planu predviđena izgradnja 9 stambenih objekata. Planirana je 
izgradnja skloništa za 300 stanovnika što je sukladno zakonskim propisima. 
Iznad skloništa predviđeno je dječje igralište za djecu do 3 godine starosti. 
Primjedbe građana odnosile su se na nedostatak većih zelenih površina, kao 
i barem još jednog igrališta za djecu starije dobi. Također je tijekom rasprave 
bilo pitanja vezanih za regulaciju prometa, izlaz na glavnu prometnicu te 
autobusnih stajališta na državnoj cesti D-41, ali s obzirom da državna cesta 
nije u obuhvatu Plana, o tome se nije raspravljalo. Sve primjedbe građana 
iznijete tijekom današnjeg javnog izlaganja kao i one koje će pristići do 
12. studenoga u Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, 
komunalno i stambeno gospodarstvo  grada Dugog Sela, do kada traje Javna 
rasprava, razmotriti će se na sjednici Povjerenstva koje će konačni prijedlog 
Plana uputiti Gradskom poglavarstvu na razmatranje, a nakon dobivenih 
suglasnosti nadležnih ministarstava i institucija i Gradskom vijeću na 
donošenje.                                                                                             J. K. B. 

Četvrto javno nadmetanje za ustupanje radova na izgradnji stambeno 
-poslovne građevine u Dugom Selu poništeno je iz razloga ponuđenih 
vrijednosti većih od planirane vrijednosti, utvrdilo je povjerenstvo na 
sjednici 28. rujna po zaključenju javnog natječaja. Na natječaj su stigle dvije 
ponude od trgovačkog društva «Radnik» d.d. iz Križevaca i «Građenje 
Petković» d.o.o. iz Sesveta, no s obzirom da su bile iznad osiguranih 
sredstava, odnosno 6 milijuna i 300.000 kuna bez PDV-a, natječaj se 
poništava. Kako nam je odgovorio direktor APN-a Vladimir Goatti, 
Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama trenutno je u 
periodu iznalaženja rješenja za ovu problematiku nakon što je još jedan 
natječaj poništen.

Ovo je inače četvrti natječaj koji se poništava iz istog razloga - ponude 
su iznad planiranih sredstava. Podsjećamo javnost kako je investitor na 
izgradnji dugoselske POS-ove zgrade, APN, najavljivao prenamjenu projekta 
nakon što su poništena tri natječaja. Prenamjenom su se tri poslovna 
prostora u prizemlju trebala izgraditi u stambene prostore, ukupno 21 stan, 
no, APN se odlučuje na raspisivanje četvrtog natječaja i to za izgradnju 
18 stanova što je i prvotno planirano. Dodajemo kako stanari na početak 
izgradnje čekaju više od godinu dana, a lista reda prvenstva kandidata ima 
rok važenja 3 godine, odnosno do 18. svibnja 2009. godine.

Također skrećemo pažnju na činjenicu da zemljište u centru grada, uz 
Dom zdravlja, vis-a-vis Dječjeg vrtića i u neposrednoj blizini mnogih 
vitalnih institucija u gradu - ostaje neiskorišteno gotovo 10 godina. Naime, 
Grad Dugo Selo je 1999. godine darovao isto zemljište Ministarstvu obrane 
za izgradnju zgrade za zbrinjavanje branitelja Domovinskog rata, no projekt 
izgradnje nije se realizirao već je država, kao vlasnik zemljišta, ustupila 2002. 
godine nekretninu APN-u za pokretanje Programa poticane stanogradnje i 
za izgradnju zgrade. Grad je prihvaćanjem POS-a obvezao se komunalno 
opremiti zemljište, što je i učinio u roku od nekoliko mjeseci, a uredio je i 
parkiralište i cijelu ulicu M. 1 Zagorke u kojoj se zgrada treba nalaziti. Od 
2004. godine kada je otvorena novouređena Ulica M. J. Zagorke do danas 
protekle su tri godine, dok trava i drač na vrlo vrijednom, a neiskorištenom 
zemljištu raste skoro 10 godina.                                                              I. G. O.

Održana prva sjednica Koordinacijskog odbora  akcije «Grad–prijatelj djece» 

Programima motivirati odrasle na 
poštivanje prava i potreba djece 

Najmlađi aktivisti za prava djeteta 

Članovi Koordinacijskog odbora aktivno sudjelovali u raspravama o 
budućim planovima i akcijama 

Dječji vrtić "Buba-Biba" dijelio letke o pravima djeteta 

Javno izlaganje Detaljnog plana uređenja "Zapadni 
ulaz u Dugo Selo"

Više zelenila i dječjih igrališta 

Poništen 4. natječaj za 
izgradnju POS-ove zgrade...

Dugoselske udruge o mogućnostima korištenja bespovratnih financijskih potpora 
za projekte 

Uz Grad postoje i drugi izvori financiranja

Predstavnici udruga informirani kako koristiti bespovratne financijske 
potpore Zagrebačke županije i drugih državnih institucija 
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10 29. listopada 2007. Dugoselska kronika

Okrugli stol o nasilju u obitelji

U dugoselskoj Gradskoj vijećnici održan je 24. listo-
pada Okrugli stol na temu nasilja u obitelji u orga-
nizaciji Centra za socijalnu skrb i Policijske postaje 

Dugo Selo. S obzirom na ovaj sve izraženiji problem, 
organizatori su željeli da se, uz razmjenu dosadašnjih 
iskustava u provedbi Protokola o postupanju u slučaju 
nasilja u obitelji, zajednički razmotri mogućnost djelova-
nja svih nadležnih tijela te unaprjeđenje suradnje i pro-
vedba Protokola. Protokol se temelji na zakonima i pod-
zakonskim aktima te na sadržaju i obvezama propisanom 
Nacionalnom strategijom zaštite od nasilja u obitelji od 
2005. do 2007. koju je donijela Vlada Republike Hrvatske 
9. prosinca 2004. godine. U raspravi su sudjelovali pred-
stavnik Ministarstva zdravstva, predstavnici Policijske 
postaje Dugog Sela, predstavnici Grada Dugog Sela, 
Policijske uprave zagrebačke, predstavnici Centra za soci-
jalnu skrb, državni odvjetnici, ravnatelji škola, predstav-
nici Općina Rugvice i 
Brckovljana, župnici, 
pravnici, pedagozi, 
psiholozi i socijalni 
radnici. Kako je reče-
no u raspravi, stol je 
organiziran zbog 
praktičnih problema 
u provedbi obiteljskog 
zakona. Policijska 
uprava Zagrebačka 
ove je godine pod-
nijela 1000 zahtjeva 
Prekršajnom sudu, 
a podaci upućuju 
na porast djelotvor-
nosti u otkrivanju i 
prijavljivanju slučaje-
va i rezultat su sve 
učinkovitije suradnje 
između nadležnih 
institucija - centara za socijalnu skrb, policije, zdrav-
stvenih ustanova, škola te pravosudnih organa. Među 
najugroženijim skupinama su žene i djeca, a zabilježeni 
su slučajevi nasilja djece nad roditeljima. U Dugom Selu 
je 2006. godine zabilježeno 10 kaznenih prijava, a ove 

godine 29 i to 3 prema djeci, a 26 prema ostalim članovi-
ma obitelji. Kao uzrok porasta prijava u cijelom društvu, 
pa tako i u Dugom Selu, nije istaknut samo porast nasilja, 
već sve veća osjetljivost društva na nasilje, što pomaže 
žrtvama da se odluče na prijavljivanje. Spomenuti su i 
problemi poput nepovjerenja u institucije što je i uzrok 
nepravovremenih prijava od strane žrtava. Sudovi donose 
mjere poput plaćanja kazni ili određivanja zadržavanja u 
prekršajnom, odnosno određivanja pritvora u kaznenom 
postupku. Istaknuto je kako prekršajni sudovi ne reagiraju 
jednako pogotovo u onom dijelu gdje se traži vještačenje 
bez kojeg sudac ne može odlučiti o psihosocijalnoj mjeri. 
Po riječima Predsjednika općinskog suda Arnolda Čade, 
takvih problema u Dugom Selu nema – sva se vještačenja 
obavljaju. Svoja su iskustva predočili stručni suradnici u 
školama. Što se tiče djece, istaknuta je potreba još bolje 
suradnje s obrazovno-odgojnim ustanovama, izdavanje 

brošura te senzibiliziranje nastavnika da prepoznaju 
dijete-žrtvu nasilja. Gradonačelnik Mahač pozdravio je 
ovaj skup te kazao kako će se založiti da se u gradskom 
proračunu izdvoje sredstva za ovu namjenu.  
                                                  Tekst i fotografija: A. M. Š.

Sve više žrtava podnosi prijave

Sudionici izmjenjuju iskustava u provedbi Protokola o postupanju u slučaju nasilja u 
obitelji

Budući turistički vodiči 
posjetili dugoselske znamenitosti

Šezdesetak polaznika tečaja za turističke vodiče kojeg organizira Eko-
nomski fakultet u Zagrebu  u suradnji s Turističkog zajednicom Zagrebačke 
županije obišli su područje Dugog Sela radi upoznavanja za posjetitelje 
značajnih objekata i podataka. Pobliže o crkvi Sv. Martina govorio im je 
dugoselski župnik Slavko Kresonja a razgledali su i ostatke stare martinske 
crkve na kojoj je postavljena stopa sv. Martina. O projektu baštine sv. Marti-
na govorila im je stručna suradnica gradske uprave Zvjezdana Budor Klarić. 
Budući turistički vodiči zanimali su se za život i ostavštinu obitelji Draško-
vić, za templare koji su posjedovali Zemlju sv. Martina na prijelazu iz 13. 
u 14. stoljeće  te posebice o međunarodnom projektu koji povezuje putove 
sv. Martina. Upoznali su se s tradicijom i kulturnom baštinom dugoselskog 
kraja, zanimale su ih znamenite osobe te vinarstvo i vinogradarstvo. Tako-
đer su snimili ugostiteljske i smještajne kapaciteta te razgledali kompleks 
objekata i Klet Bunčić.                                                                            I. G. O. 

Stara martinska crkva 
obilježena stopom sveca 

zaštitnika te  opremlje-
na interpretacijskom 
dvojezičnom pločom 

najviše privlači posje-
titelje a tako i buduće 

turističke vodiče

Polaznici tečaja za vodiče kojeg organizira Ekonomski fakultet upoznaju 
gradove u Zagrebačkoj županiji 

Ekipa andrilovečkih mladih 
vatrogasaca četvrta na 
županijskom natjecanju
Iako nisu uspjeli obraniti prošlogodišnji naslov prvaka mladi vatrogasci 

DVD-a Andrilovec na županijskom natjecanju u Jastrebarskom održanom 
29. rujna osvojili su visoko 4. mjesto. Ovo je također vrlo dobar rezultat naše 

ekipe, kazao je zapovjednik DVD-a i njihov voditelj Krunoslav Ban, s obzirom 
da je na natjecanju nastupilo 45 ekipa. Nastojat ćemo sljedeće godine popeti se 
na viša mjesta, dodao je Ban.

Na natjecanju je sudjelovalo gotovo tisuću vatrogasaca, uzrasta od 6 do 12 
godina. Najuspješniji su izborili odlazak na državno prvenstvo koje će se iduće 
godine održati na području Dalmacije. Odlazak na državno prvenstvo izborile 
su ženske natjecateljske desetine iz Jalševca Breškog, Kuča, Domagovića i 
Velike Gorice, odnosno muške ekipe iz Jalševca Breškog, Gornjeg Desinca i 
Deanovca.                                                                                                I. G. O. 

Uspješno provedena 
35. akcija Crvenog križa 

Crveni križ Dugo Selo i ove je godine proveo, 35. po redu, humanitarnu 
akciju «Solidarnost na djelu». Ovogodišnja akcija pod nazivom «Pomozimo 
onima kojima je pomoć najpotrebnija» provodila se na području mjesnih, 
općinskih, gradskih i županijskih društava hrvatskog Crvenog križa. U 
akciji, održanoj 11. listopada, sudjelovali su mladi volonteri i aktivisti iz triju 
osnovnih škola na dugoselskom području, ukupno njih 179.  Volontiralo je i 
12 odraslih osoba, a bila su tri sabirna centra. Akcija je i ovaj put uspješno 
provedena te je potvrdila humanost ovog područja – prikupljeno je oko 
20.000 kuna. Sredstva su namijenjena starijima, nemoćnima i novorođenčadi. 
Uz donirani novac, prikupljeno je i oko 500 kg odjeće te nešto namještaja. 
Akciji se naknadno priključila i Srednja škola Dugo Selo čiji će učenici dijeliti 
novčane bonove zahvalnosti s oznakom vrijednosti, numerirane i ovjerene 
žigom Društva za donirani novac koji će se pribrojiti već prikupljenom.                                                                                

A. M. Š.

Obavijest Policijske postaje Dugo Selo

Zbog skorog dolaska zime i mogućih zimskih uvjeta 
na cestama, a koji prema dosadašnjem iskustvu na 
našem području nastupaju 15. studenog i traju do 

15. ožujka, Policijska postaja Dugo Selo obavještava 
vozače i vlasnike vozila o uvjetima prometovanja na 
cesti u vrijeme zimskih uvjeta. Temeljem Pravilnika 
o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama sa 
zimskom opremom podrazumijevaju se zimske gume 
(M+S) na svim kotačima ili ljetne gume s najmanjom 
dubinom profila od 4 mm i lancima za snijeg pripravnim 
za postavljanje na pogonske kotače. Po članku 193 st. 
2 ZSPC-a, pod zimskim uvjetima na cesti smatra se 
vrijeme kad je kolnik prekriven snijegom ili kada je na 

njemu poledica. Tada se zabranjuje promet vozilima 
na motorni pogon koji nemaju propisanu opremu i 
priključnim vozilima. Autobusi i teretni automobili 
moraju imati, barem na jednoj pogonskoj osovini, lance 
za snijeg. Osobni automobili moraju biti opremljeni 
propisanom zimskom opremom. Policijski službenici 
će prilikom nadzora prometa isključivati iz prometa 
sva vozila koja nemaju zimsku opremu, a vozače i 
vlasnike vozila sankcionirati propisanim kaznama. Za 
vozače ona iznosi 300 kuna, za pravne i fizičke osobe 
– obrtnike 5.000 kuna te za odgovorne osobe od 1.500 
do 5.000 kuna.                       Branko GUŠTEK, načelnik 

Policijske postaje Dugo Selo

Prometovanje vozila u zimskim uvjetima

U sklopu trosatne akcije «Djeca 
u prometu» na autobusnom 
stajalištu kod Mipela zau-

stavljeno je 60 vozila, doznajemo 
od organizatora Policijske postoje 
Dugo Selo. Od toga 22-oje vozača 
su opomenuti, najviše zbog preko-
račenja brzine, dok su ostali opo-
menuti zbog neupaljenih svjetala i 
nevezanog zaštitnog pojasa, a dvoje 
vozača nisu imali važeće prometne 
i vozačke dozvole. 

Policijska postaja Dugo Selo ovu 
akciju redovito organizira svake 
godine u suradnji s Prometnom 
jedinicom Osnovne škole Dugo 
Selo. Na taj način nastoji se ukazati 

na prisutnost djece u prometu te 
na važnost poštivanja prometnih 
propisa. Učenici 7. e razreda kao 
Školska prometna jedinica imala 
je zadatak pohvaliti i promotivnim 

materijalom nagraditi dobre voza-
če koji se pridržavaju prometnih 
pravila i ograničenja brzine, dok su 
vozače koji su prekršili prometna 
pravila policajci opomenuli te ovi-
sno o težini prekršaja i kaznili. 

Svoju podršku akciji «Djeca 
u prometu» dali su i predstavni-
ci Grada – gradonačelnik Boris 
Mahač i njegova zamjenica Jasmin-
ka Kokot Bambić koji su učenike 
i policijsku patrolu posjetili tom 
prilikom. 

             Tekst i fotografije: I. G. O.

U akciji “Djeca u prometu” 
pohvaljen veći broj vozača

Učenici – članovi Školske prometne jedinice bilježili zaustavljene aute i 
vozače

U akciji pohvaljeno više vozača od onih koji su bili opomenuti

Interpretacijske ploče ispred 
znamenitih objekata 

Ispred stare martinske 
crkve na Martin Bregu te 
župne crkve sv. Martina 
postavljene su interpre-
tacijske ploče na smeđoj 
podlozi koja upućuje na 
turističku znamenitost. 
Tekst koji pojašnjava zna-
čaj kulturno-povijesnog 
spomenika objavljen je na 
engleskom i hrvatskom 
jeziku. Postavljanje ovih 
ploča financirala je Turi-
stička zajednica Zagrebač-
ke županije. Cijeli projekt 
je pokrenula Hrvatska turi-
stička zajednica s ciljem 
promicanja i upoznavanja 
turističke ponude hrvat-
skih gradova.         A. M. Š.

str_10.indd   1 27.10.2007   14:29:45



 

     
       
       

         





         
         


       
      




       
       








       


        




   

  

      
        

     
    
    
    




 
    
   
   

    
      
    


 










     
 






      

    
     


      

       
     
     
      
    
    
      
    

      
       

      
      
       

      
        

    

  
       
      
        








     





    
  
    


 

    
    
   
   


    
   
    
   
    


   



     
      









29. listopada 2007. Dugoselska kronika12

Dugoselski SDP-ovci obilježili su 1. listopad - Međuna-
rodni dan starijih osoba posjetom Domu za starije osobe 
“Brezak” u Dugom Selu. Predsjednik dugoselskog SDP-a 

Boris Mahač sa zamjenicom Jasminkom Kokot Bambić 
i tajnicom stranke Jadrankom Robić zadržao se u kra-
ćem posjetu najstarijim stanovnicama našeg grada. Desetak 

korisnika staračkog doma s veseljem 
je dočekalo posjet koji je organiziran 
samo zbog njih, a razveselila ih je i 
velika košara puna poklona. U razgo-
voru vođenenom u ugodnoj i šaljivoj 
atmosferi, gosti su doznali ponešto 
iz života i svakodnevnice korisnika 
staračkog doma. A oni su od grado-
načelnika i ostalih gostiju dobili sve 
najnovije informacije o događanjima 
u gradu. 

Iz razgovora smo saznali da kori-
snike staračkog doma najviše brine 
što po prometnoj Domjanićevoj ulici 
ne mogu šetati zbog nedostatka nogo-
stupa, a i po koja klupa bi im dobro 
došla. Gradonačelnik ih je razveselio 
odgovorom kako je u planu izgradnja 
nogostupa i parkirališta u Domjani-
ćevoj a najavio je i postavljanje neko-
liko klupa…                            J. K. B. 

Fotografija: N. K. 

SDP-ovci obilježili Međunarodni dan starijih osoba

Korisnike doma Brezak zanimaju gradske aktualnosti i redovno čitaju novine 

Tiskovna konferencija dugoselskog SDP – a

Gradska organizacija SDP-a Dugo Selo održala je 
24. listopada konferenciju za novinare na temu 
«Financiranje djelatnosti osnovne škole – kapitalna 

izgradnja». 

Predsjednik Boris Mahač novinarima je iznio činjenicu 
vezanu za sve veće nezadovoljstvo građana prema gradskoj 
koaliciji zbog sporosti u početku izgradnje nove osnovne 
škole. I sam SDP Dugo Selo nije zadovoljan razvojem 
situacije koja obuhvaća izradu projektne dokumentacija, 
a kako gradska vlast ne može utjecati na brži početak 
gradnje ocjenjuju to kao politički pritisak. Naime, ponude 
za izvođača radova na novoj osnovnoj školi otvorene 
su 4. listopada, no, on do danas nije izabran. Zbog 

toga te zbog zahtjeva Osnovne škole Dugo Selo koja 
traži sufinanciranje uređenja parkirališnih mjesta izvan 
škole, zaštitnu ogradu i prometnu signalizaciju uz Dom 
oružanih snaga gdje se održava dio nastave, podsjećaju na 

odluku Ministarstva obrazovanja, 
znanosti i sporta kojom su na 
Zagrebačku županiju prenijeta 
osnivačka prava na OŠ Dugo Selo, 
a kojom je Županija preuzela i 
obveze. Iz toga je, nedvosmisleno 
vidljivo, kako je rekao Mahač, da je 
izgradnja škole dužnost županije i 
države. Grad je već sufinancirao 
zemljište i obvezao se financirati 
gradnju u visini od 18 posto te 
je zbog toga dužan osigurati 
sredstva u proračunu za sljedeću 
godinu. Novaca za gore navedene 
zahtjeve nema dovoljno, pa će 
Grad morati sredstva od prodaje 
svojih nekretnina prenamijeniti 
za novu školu, iako to nije u 
skladu sa zakonom jer škola nije 
u gradskom vlasništvu. Kako 
Grad u skladu svojih financijskih 
i zakonskih mogućnosti sudjeluje 

u rješavanju problema škole, esdepeovci Dugog Sela žele 
ukazati da se nezadovoljstvo i upiti usmjere na nadležne 
institucije - Ministarstvo obrazovanja i Zagrebačku 
županiju. 

Na postavljeno pitanje o kandidacijskim listama  za 
predstojeće izbore potvrđeno je kako se 

  predsjednik dugoselskog SDP-a Boris Mahač nalazi 
na 10. mjestu SDP-ove liste u II. izbornoj jedinici.   

                                                            A. M. Š.               

Nezadovoljstvo zbog gradnje nove škole 
usmjereno na krive institucijeLijepo je što se grad širi i postaje ljepši. No, sve više niču nove 

velike stambene zgrade ugurane u male prostore između prizemnih i 
jednokatnih obiteljskih kuća. Mislim kako se ne bih osjećala dobro kad 

bi netko iskopao duboku jamu veličine stambene zgrade pored moje kuće. 
Nelagoda i strah preblage su riječi za događanja u Kupskoj ulici u Zagrebu 
gdje su se obiteljske kuće urušile uslijed takve situacije. Iskopina u Ulici 
J. Predavca između obiteljskih kuća djeluje zastrašujuće. Ne bi li se velike 
stambene zgrade mogle graditi na prostorima izvan naselja obiteljskih 
kuća, na neobrađenom zemljištu te se stambene potrebe tako rješavati kako 
je to svojevremeno riješen tzv. kompleks Arcus?

Smatram kako nema razloga za narušavanje sklada obiteljskih kuća  i 
okućnica po čemu je naš grad prepoznatljiv. Volim svoj grad, pamtim ga iz 
doba prašnjavih ulica, želim o njemu lijepo pisati, mrsko mi je pisati nešto 
loše. No, vjerujem, kako ova tema ne smeta samo mene i moju generaciju 
treće dobi, već i ostale kojima je stalo do izgleda grada.

Mojem gradu za njegov Dan!
Upućujem najljepše želje Gradu za Dan i blagdan Sv. Martina, njegova 

zaštitnika. 
Na poklon mu je vrijedna 100. obljetnica KUD-a "Preporod" koji ga 

pjesmom, plesom i svirkom najljepše predstavljaju u Lijepoj našoj i svijetu.
Na poklon mu je i 40. obljetnica Dugoselske kronike koja prati i bilježi 

zbivanja u Dugom Selu, općinama Brckovljani i Rugvica. 
Poklon mojem gradu su brojni uspjesi iz svijeta športa i ostvareni rezultati 

mladih športaša. Također i otvorena vrata zgrade u kojoj se osniva Kulturni 
centar za posjetitelje kao novo odredište kulturnih događanja. 

Na poklon gradu je i uspjela prezentacija bogatstva sadržaja kao 
turističkog odredišta u televizijskoj emisiji «+30 u hladu». 

Mojem gradu na poklon su svi cvjetovi ljeta u žardinjerama na njegovim 
ulicama i treća nagrada TZ Zagrebačke županije za uređenost mjesta. 

Mojem gradu na poklon je i jedan mali jubilej - desetgodišnjica djelovanja 
Kluba žena pri Gradskoj udruzi umirovljenika.                               B. CARIĆ

SDP Dugog Sela želi ukazati da se nezadovoljstvo i upiti usmjere na nadležne 
institucije - Ministarstvo obrazovanja i Zagrebačku županiju

Riječ umirovljenika…

Naš grad i gradnja

Sindikat umirovljenika Hrvatske Podružnica Dugo Selo organizirao je 
odmor početkom rujna 3., 4., i 5. u odmaralištu «Društva Naša djeca Dugo 
Selo» U Veli Lošinj krenulo se 3. rujna u 6 sati na ugodnu vožnju i čavr-

ljanje kroz otoke Krk, Cres pa preko Malog sve do Velog Lošinja. S poviješću 
otoka upoznala nas je, kao profesionalni vodič, Renata Veličan, naš podupi-
rajući član Sindikata. Zahvalni smo na njenom volontiranju. U odmaralištu 
smo nevjerojatno srdačno dočekani od osoblja koje nas je dvorilo sva tri dana. 

Smještaj i atmosfera 
su obiteljski, a po sin-
dikalnoj cijeni usluga 
je više nego odlič-
na. Zahvaljujemo se 
još jedanput preko 
Dugoselske kronike 
kompletnom osoblju 
koje nas je dvorilo i 
ispratilo, Izvršnom 
odboru DND Dugo 
Selo te Poglavarstvu 
grada Dugog Sela na 
financijskoj pomo-
ći. Po povratku smo 
posjetili svetište 
Majke Božje Trsatske, 
Renata Veličan infor-
mirala nas je i o 
Trsatu. Ove godine 
poklopilo se 50 godi-
na od prvog ljetovanja 
u Velom Lošinju, pa 
su se neki članovi pri-
sjetili prvog odmora u 
odmaralištu kao djeca 
i sada kao djeca treće 
životne dobi. I na 
zadnje, vjerujemo kao 

sindikat stranački neopterećen, da ćemo jednog dana participirati u društvu 
od izvršne pa sve do lokalne vlasti, kao socijalni partner jer je sindikat temelj 
društva ma kakvo uređenje društva bilo. Uz sindikalni pozdrav!

Predsjedništvo Podružnice Dugo Selo

Odmor sindikata 
umirovljenika u Velom Lošinju

Udruga Hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a djeluje 
i na području grada Dugog Sela, Brckovljana i Rugvice 
gdje su formirali klub. Aktivnosti Udruge su raznolike. 

Tako, osim uobičajenih dnevnih zadataka poput pomoći 
članovima u rješavanju statusa, nastoje i pomoći onim 
braniteljima koji nisu članovi Udruge, no, svejedno imaju 
problema. Problemi su uobičajeni, od pravnih pa sve do 
socijalnih i financijskih. Trenutno su usmjereni na pomoć 
pri uređenju jednog dijela kuće člana koji s petero djece 
živi u prostoru od 50 kvadrata. Udruga ima u planu 
dosta događanja za studeni. Tako planiraju predavanje o 
braniteljskim dionicama i fondu branitelja. No, za to im je 
potreban adekvatan prostor. Takvo predavanje uveliko bi 
pomoglo informiranju branitelja o kupnji dionica i načinima 

gospodarenja njima. U planu je i predavanje o PTSP-u 
namijenjeno članovima obitelji oboljelih. To bi predavanje 
educiralo članove obitelji, prvenstveno o tome kako se 
nositi s tim poremećajem – pomoći oboljelom, ali i sebi. 
Do sada su organizirali predavanja u Velikoj Gorici, gdje 
im je Grad ustupio prostor. Nažalost, odaziv dugoselskih 
branitelja bio je slab zbog udaljenosti. Članovi Udruge 
sudjeluju i u sportskim aktivnostima. Tako je Klub u Velikoj 
Gorici osvojio 2. mjesto u potezanju užeta. Na Danima 
grada Križa, u natjecanju kuhanja čobanca osvojili su 3. 
mjesto.  Sudjelovali su i na Sportskim igrama Zajednice 
Udruga hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a održanog 
u Rovinju. U kategoriji od 18 županija, Klub je osvojio 3. 
mjesto u natjecanju u šahu.                      Pripremila: A. M. Š.

Aktivnosti Udruge hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a - Klub Dugo Selo, 
Brckovljani i Rugvica

Potreban adekvatan prostor za rad Kluba 

Članovi dugoselskog Sindikata umirovljenika 
ispred odmarališta 

Izvršni odbor HNS-a, podružnica Dugo Selo je 2. listopada na 14. sjednici 
raspravljao o Europskom tjednu mobilnosti te želi upozoriti dugoselsku javnost 
na značaj te sveeuropske akcije s dugom tradicijom. U hrvatskim gradovima 
taj se tjedan obilježava od 17. do 23. rujna. Obično takva akcija podrazumijeva 
dan bez automobila, kada se na unaprijed određeni dan (u Hrvatskoj je to 
bilo 23. rujna) zatvore pojedine gradske ulice te se potiče vozače da u gradska 
središta umjesto automobilom krenu pješke, biciklom ili javnim prijevozom. 
Ove je godine središnja tema bila «Ulice građanima» čime se željelo ukazati 
kako povećanje prostora za automobile nije rješenje za prometne probleme. 
Kako Dugo Selo nije sudjelovalo u ovoj akciji, dugoselski HNS predlaže da se 
u 2008. godini akciji pridruži i ono te da u suradnji s lokalnim organizacijama 
i udrugama kroz taj cijeli tjedan organiziraju aktivnosti vezane za ponašanje u 
prometu.                                                                                  Pripremila: A. M. Š.

HNS za «Europski tjedan mobilnosti»

Koalicijski autobus stranaka HSS-a i HSLS-a obilazi Zagrebačku županiju, 
područje II. izborne jedinice. Tako je u srijedu 24. listopada, stao na «stanici» 
kod dugoselskog restorana Dioniz gdje su predsjednici gradskih i općinskih 
organizacija HSS-a i HSLS-a predstavili svoj predizborni program, družili se s 
građanima i dijelili promidžbeni materijal. 

Pripremila: A. M. Š.

Koalicija HSS-HSLS 
II. izborne jedinice

Dugoselski HSP pridružio se potpisivanju peticije 
koja je pokrenuta dan poslije haške presude trojici 
bivših zapovjednika JNA optuženih za ubojstva 264 

osobe na Ovčari 1991. godine. Peticija je organizirana u 
Dugom Selu, a tijekom četiri dana trajanja, potpise 
protiv sramotne haške presude te za prekid suradnje 
s Haškim tribunalom dalo je 700 građana. Peticiji se 
pridružila Udruga Hrvatskih vitezova. Kako je kazao 
predsjednik HSP-a Dugo Selo Damir Mesić namjera 
je bila prikupljene potpise predati Saboru RH prije 
raspuštanja te ih poslati  u Haag. Mesić je zadovoljan 
odazivom potpisnika.                                             I. G. O.

Fotografija: N. K.

Peticija HSP protiv haške presude
i daljnje suradnje s Tribunalom 
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ODRŽANA VJENČANJA U RAZDOBLJU OD 20. 9. 
DO 19. 10. 2007. GODINE 

1. BOŽO BOŠNJAK i INES DAMJANOVIĆ, vjenčani 22. 
9. 2007. godine.

2. VALENTINO MATOŠEVIĆ i VERONIKA ZEFKOVIĆ, 
vjenčani 22. 9. 2007. godine.

3. DANIJEL ŠOLA i DIJANA ŠIMIĆ, vjenčani 22. 9. 
2007. godine.

4. MARKO PERIĆ i MIRELA SERTIĆ, vjenčani 28. 9. 
2007. godine.

5. MIROSLAV STAMENKOVIĆ i VALENTINA SMREKAR, 
vjenčani 28. 9. 2007. godine.

6. ANTE JUKIĆ i MAJA BRLIĆ, vjenčani 29. 9. 2007. 
godine.

7. MARIJAN PEH i LJILJANA HUĐIN, vjenčani 29. 9. 
2007. godine.

8. NEVENKO HALEUŠ i EMICA BARIĆ, vjenčani 5. 10. 
2007. godine.

9. TOMISLAV POGORIĆ i PETRA STUPAR, vjenčani 
6. 10. 2007. godine.

10. TOMISLAV STJEPANDIĆ i SLAVICA KLJAJIĆ, 
vjenčani 6. 10. 2007. godine.

11. MIODRAG MITKOVIĆ i MIROSLAVA NIKOLIĆ, 
vjenčani 10.10.2007. godine.

12. DAVID HRASTOVIĆ i MATEJA KRČMAR, vjenčani 
12. 10. 2007. godine. 

13. MILJENKO SEVER i LUCIJA BAŠKARIĆ, vjenčani 
13. 10. 2007. godine.

14. BOJAN ŠOLA i MANUELA ŠUTEJ, vjenčani 13. 10. 
2007. godine.

15. DAMIR TIHOLIST i DANIJELA PALAŠIĆ, vjenčani 
13. 10. 2007. godine

IN MEMORIAM

MILAN KOBEREC
20. 10. 1987. – 20. 10. 2007.

Obitelj

IZVJEŠĆE O UPISU ČINJENIČNE SMRTI ZA 
RAZDOBLJE OD 20. 9. 2007. DO 19. 10. 2007. 
GODINE

1. IVAN ŠIMUNIĆ, umro 25. 9. 2007., star 69 godina 
2. VACLAV VOLF, umro 25. 9. 2007., star 84 godine 
3. IVAN ŠTEFOVIĆ, umro 29. 9. 2007., star 87 

godina 
4. SNJEŽANA HORVAT, umrla 29. 9. 2007., stara 45 

godina 
5. BARA ŠANTIĆ, umrla 29. 9. 2007., stara 72 

godine 
6. STJEPAN BOGDAN JANUŠ PETEK, umro 24., 9. 2007. 

star 77 godina
7. STJEPAN ČUKELJ, umro 4. 10. 2007., star 88 

godina 
8. KATRINA GREGUREK KOVAČ, umrla 5. 10. 2007., 

stara 65 godina
9. MILAN FIŠTER, umro 7. 10. 2007., star 76 godina 

10. ŠTEFANIJA NJUL, umrla 12. 10. 2007., stara 86 
godina 
11. RUŽICA BONDI, umrla 14. 10. 2007., stara 85 

godina 
12. ANA LADIŠIĆ, umrla 15. 10. 2007., stara 68 

godina 
13. IVA JERKOVIĆ, umrla 15. 10. 2007., stara 83 

godine 
14. BRANIMIR BREZAK, umro 14. 10. 2007., star 86 

godina 
15. IVAN GRAHOVAC , umro 14. 10. 2007., star 84 

godine
Matični ured Dugo Selo

Tužno sjećanje 
na sina i bracu

GORANA ROŽMANA
5. 11. 1994. – 5. 11. 2007.

Dušo moja, i kada krenem,
tako bih rado da se vratim.
Ti ne znaš da je pola mene
ostalo s Tobom Te prati…

(Z. Golob)
Uvijek si s nama i zauvijek u našim srcima.

Tvoji: tata, mama, brat i seka 

Tužno sjećanje 

na dragog supruga, oca, djeda i 
pradjeda   

SLAVKA JELOVCA
25. 10. 2000. – 25. 10. 2007.

Sedam godina je prošlo otkako 
Te nema među nama. Ostale su 

uspomene i sjećanja za sve što si 
nam pružio.

Hvala Ti!
Tvoja supruga Marica i djeca 

Bolno sjećanje 
na našu neprežaljenu kćer i seku

ANITU KULAŠ
3. 10. 2006. – 3. 10. 2007.

U bolnoj tišini i čežnji za Tobom 
naša Te ljubav zauvijek prati, a kako 
je gorak život bez Tebe, to samo mi 
možemo znati.

Ostale su riječi neizrečene, pjesme neispjevane, želje 
neispunjene, a na srcima Tvoje seke, braće, tate i mame 
bolne i neizliječene rane.

Bolno sjećanje 
na našu najmiliju seku

ANITU
3. 10. 2006. – 3. 10. 2007.

Zašto si nas ostavila, seko naša mila? 
Kad sve što smo imali; Ti si nam 
bila. U našem domu je tišina bolna i 
nijema jer Tebe tamo sestrice nema. 

Sve pjesme Tvoje od bola su «stale» i one su za Tobom 
zaplakale. A kad bi mogli vratiti sve naše sretne dane, 
nestale bi ove suze i zacijelile bi sve rane.
Kako nam nedostaješ, samo osmijeh da nam daš, kako nam 
nedostaješ, seko mila, da li znaš?

Zauvijek u tuzi i čežnji za Tobom Tvoja sestrica Maja i 
braco Kristijan

Tužno sjećanje 

na voljenog sina

ŽELJKA KOŠČECA 
– MEDU 

3. 11. 2003. – 3. 11. 2007.

Prošle su tužne četiri godine otkako 
si me ostavio s velikom ranom na     

                                srcu mome. 
Hvala svima koji Te se sjećaju i posjećuju Tvoj tihi dom. 

Tvoja mama Anica 

Tužno sjećanje 
na našeg dragog brata 

STANISLAVA ŠERNIGA 
(MIMI)

31. 10. 2006. – 31. 10. 2007.

Vrijeme prolazi, uspomene i sjećanja 
ostaju.

Tvoji najmiliji: sestra Slavica, brat 
Tomo s obiteljima 

IN MEMORIAM

IVAN BOGDAN – PAVEK 
9. 10. 2001. – 9. 10. 2007.

Tvoji: supruga Dragica, kćerke 
Đurđica i Marijana s obiteljima

Tužno sjećanje 
na 

ANĐELU KANDUČAR
12. 11. 2006. – 12. 11. 2007.

Uvijek si u našim srcima i mislima. 
Tvoji: suprug, sinovi, snaha, unuci i 

praunuka

Tužno sjećanje

na 

IVANA KUMPA
10. 10. 1982. – 10. 10. 2007. 

i

MILIVOJA KUMPA
5. 11. 1995. – 5. 11. 2007.

Vječno ćete nam ostati u sjećanju i 
mislima.

Vaši najmiliji

Prošlo je mjesec dana otkako nas je 
napustila

naša draga kći i sestra  

SNJEŽANA HORVAT, 
rođ. BUNJEVAC 

Ovim putem iskreno zahvaljujemo 
svima na dostojanstvenom posljed-

njem ispraćaju naše Snježane.
Posebno veliko hvala dr. Jeleni Lizatović, kao i svim 
liječnicima, sestrama i vozačima Hitne službe Doma 
zdravlja Dugo Selo na pažnji, ljudskosti i pomoći koju su 
pružili Snježani u posljednjoj godini borbe za svaki novi 
dan. 

Tugujuće: majka Zlata i sestra Ljiljana

ZAHVALA 

MARIJA MALEC 

Hvala Ti mama!

Tihi i skroman život si živjela. 
Svojim riječima si me korila, a 

previše voljela. Svojim iskustvom si me podučavala, a u 
svojoj 81 godini si me napustila. Draga mama, dok će mi 
srce kucati neću Te zaboraviti. 
Hvala svima, rodbini, prijateljima, znancima i ostalima 
koji su svojom nazočnošću uveličali i pridonijeli njezinom 
časnom ispraćaju na vječni počinak.  

Tugujući sin Josip

IN MEMORIAM

KARLO KOZIĆ
14. 11. 1999. - 14. 11. 2007.

Uspomene žive u mislima i 
sjećanju...

Obitelj Kozić i Ivančan

Posljednji pozdrav

dragom

ALEKSANDRU 
DAMJANOVIĆU – ACI 
Tvoj iznenadni odlazak na vječni 

počinak ostavit će prazninu u našem 
Klubu kojeg si volio i nesebično pomagao.

Članovi Nogometnog kluba Hrebinec  
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U nedjelju 23. rujna na jezeru u Zelini održano 
je zadnje šesto kolo Županijske lige za kadete. 
Po prekrasnom sunčanom danu riba je jako 

slabo grizla tako da više od pola natjecatelja 
(četrnaest) nije uspjelo prevariti niti jednu ribu. 
Nakon tri sata natjecanja ekipa ŠRD «Dugo 
Selo» osvojila je ekipno 3. mjesto, a Tomislav 
Sambolić i Antonio Horvat 2. mjesto i Dino Fuks 
3. mjesto sektorski. Pošto je ovo bilo zadnje kolo 
ekipa Dugog Sela na kraju je zauzela 5. mjesto u 
Županiji u konkurenciji devet ekipa (s 13 kg i 569 
grama ribe). 

Rezultati:

Pojedinačno u konkurenciji 34 natjecatelja naši 
ribiči osvojili su sljedeća mjesta – Dino Fuks 3. 
mjesto s 9 kg i 972 gr ribe, Tomislav Sambolić 14. 
mjesto s 2 kg i 189 gr ribe (nije nastupio u 1. kolu), 
Antonio Horvat 18. mjesto s 1 kg i 283 gr ribe te 
Mario Gašpar 33. mjesto s 179 gr ribe (nastupio 
samo u 1. kolu).

Tomislavu Samboliću i Antoniu Horvatu to 
je prva godina kako se natječu i na njima ostaje 
budućnost kadeta našeg Društva, iz razloga što 
Dino Fuks, koji je u zadnje četiri godine među 
prva tri u Županiji, od iduće godine nastupa u 

juniorskoj kategoriji. Kada sve sumiramo 
natjecatelji našeg ŠRD ove godine obogatili 
su naše vitrine s četiri pehara, četiri zlatne, 
šest srebrnih i 6 brončanih medalji.

Ovim putem obavještavamo sve čitatelje 
da od početka mjeseca rujna i ŠRD «Dugo 
Selo» ima svoju web stranicu - www.srd-
dugo-selo.hr na kojoj mogu saznati nešto 
više o natjecanju i radu samog društva. Uz 
ribički pozdrav BISTRO! 

Mladen FUKS,
Koordinator za natjecanje ŠRD-a 

«Dugo Selo» 
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Pobjednik brzopoteznog pojedinačnog turnira u šahu u katego-
riji juniora je Marinko Gavran, dok je prvo mjesto u kategoriji 
seniora osvojio Martin Ganić. Drugo mjesto među juniorima 

pripalo je Blanki Vrhovski, a treće Tomislavu Beljanu. U kategoriji 
seniora drugi najbolji bio je Josip Sesan, a trećeplasirani Tomislav 
Filipović. 

Šahovski klub «Dugo Selo» organizirao je 20. listopada u sklopu 
14. dugoselskih jeseni 14. po redu turnir za starije i 7. po redu za 
mlade šahiste okupivši više od 20 svojih ponajboljih članova. Naju-
spješnijima na turniru predstavnici Šahovskog kluba i Grada Dugog 
Sela uručili su pokale i zahvalnice za sudjelovanje u ovogodišnjim 
Dugoselskim jesenima.                               Tekst i fotografije: I. G. O.

Pobjednici turnira u šahu 
Marinko Gavran, kao junior 
i Martin Ganić, kao senior

Najmlađi članovi prvi su započeli s natjecanjem 

Seniorska ekipa zamišljena nad šahovskim pločama

Atletski klub «Martin Dugo Selo» i Grad Dugo Selo
POZIVAJU VAS NA

6. MARTINSKI POLUMARATON 
i

1. UTRKU GRAĐANA (2 700m)
Start: dana 4. 11. 2007. godine (nedjelja) u 11,00 sati kod Gradske sportske 

dvorane u Dugom Selu. Prijave od 8 do 10,30 sati u predvorju dvorane.
Staza polumaratona: asfaltirana i brdovita, duljine 21 097 m, po Martin 

bregu, kroz vinograde i kleti.
Staza za građane: tri kruga oko nogometnog igrališta, dijelom kroz park 

šumu, ostalo po asfaltiranoj cesti.  
Startnina: 50 kuna za polumaraton, za građane NEMA STARTNINE 

Informacije – Jadranko Kereković 098/317-014 i Miljenko Dokup 091/7836-
588

Atletski klub «Martin Dugo Selo» i Grad Dugo Selo u sklopu 14. dugoselskih 
jeseni i Dana grada Dugog Sela organiziraju cestovnu atletsku utrku duljine 
21 097 metara. Staza se proteže preko Martin brega, potpuno je asfaltirana te 
označena. Svaki sudionik dobiva okrepu, ručak u restoranu «Dioniz» u Dugom 
Selu (samo za trkače polumaratona), prigodnu nagradu (majica s logom utrke) 
te ugodno provedenu jesensku nedjelju.

KATEGORIJE: 

muškarci – do 19, 20-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-69, 70-
žene– do 34, 35-49, 50-

Nagrade: 
pehari za ukupne pobjednike, medalje za prva tri mjesta po kategorijama 

TRČI SE NA VLASTITU ODGOVORNOST! 

U četvrtak 27. rujna stolnotenisačice STŠK Dugo 
Selo započele su s natjecanjem u II. Hrvatskoj ligi 
– Zapad za žene. Zbog obveza igračica utakmica 1. 

kola odigrana je radnim danom umjesto u subotu kako 
je bilo predviđeno rasporedom. Gostovala je ekipa STK 
“Jegerstar“ iz Zagreba. Naše djevojke su krenule sto-
pama muške ekipe te su na otvaranju sezone pretrpjele 
težak poraz od 4:0 osvojivši samo dva seta.

U subotu 29. rujna u Gradskoj dvorani u Dugom Selu 
stolnotenisači STŠK  “Dugo Selo“ odigrali su utakmicu 
3. kola 1. Hrvatske stolnoteniske lige. Gostovala je ekipa 
STK “Industrogradnja“ iz Zagreba. Ni nakon trećeg 
kola naši stolnotenisači nisu uspjeli zabilježiti pobjedu, 
ponovo su poraženi rezultatom 4:1. Istog dana u Daru-
varu je odigran 1. pozivni turnir druge grupe mlađih 
kadetkinja. Na Turniru je nastupila Ingrid Stipić i podi-
jelila 19. i 20. mjesto.

U nedjelju 30. rujna u Svetoj Nedelji odigran je 2. 
turnir kadetkinja i kadeta Zagrebačke županije. Na 
Turniru je nastupilo dvadesetak naših igračica i igrača. 
Kod najmlađih kadetkinja nastupilo je pet naših igra-
čica: Maja Mesić plasirala se između 13. i 15. mjesta, 
Gabrijela Kostanjevac podijelila je 11. i 12. mjesto, 
Ana Zovko osvojila je 5. mjesto, Tea Bikić 4. mjesto a 
Ingrid Stipić 3. mjesto. Kod najmlađih kadeta nastupila 
su također petorica naših igrača. Luka Barišić zauzeo 
je 8. mjesto, Tomislav Nagy 5. mjesto, Filip Prgomet 3. 
mjesto, Mislav Ćuže 2. mjesto, a Matej Murat 1. mjesto. 
U kategoriji mlađih kadeta nastupila su šestorica naših 
igrača. Luka Rudec plasirao se između 19. i 21. mjesta, 
Vedran Copić između 16. i 18. mjesta, Zvonimir Solina 
zauzeo je 6. mjesto, Dominik Križan zauzima 4. mjesto, 
Hrvoje Kartelo osvaja 3. mjesto, a Mihael Ćuže osvaja 
1. mjesto.

U subotu 6. listopada u Dugom Selu su odigrane dvije 
utakmice drugog vezanog kola II. Hrvatske lige – Zapad 
za žene. U prvoj utakmici gostovala je ekipa koja se 
prošle sezone natjecala u prvoj ligi, ŽSTK “PULA“. 
Iznimno jaka ekipa protiv koje naše stolnotenisačice 
nisu imale nikakvih izgleda za pobjedu. Naša ekipa koja 
je nastupila u sastavu: Ida Jazbec, Nika Bobnar i Ana 

Murat uspjela je osvojiti samo tri seta pretrpjevši poraz 
od 0:4. U drugoj utakmici sasvim druga slika. Gostovala 
je ekipa STK “BAMBI“ iz Kaštelir-Labinaca. Naše igra-
čice nastupile su u sastavu: Željka Kruhak, Ida Jazbec 
i Nika Bobnar i zabilježila je pobjedu od 4:0 prepustivši 
gošćama samo jedan set.

Početne pobjede u III. ligi 
S natjecanjem je krenula i III. stolnoteniska liga. Naša 

ekipa se u prvom kolu na gostovanju sastala s STK “Veli-
ka Gorica“ i STK “Molo“. Zabilježene su dvije glatke 
pobjede od po 4:0 bez i jednog izgubljenog seta. Ekipa 
STŠK“Dugo Selo“ II nastupila je u sastavu: Hrvoje 
Štaba, Tomislav Ščančar i Franjo Novosel.

U Opatiji je odigran 1. otvoreni turnir najmlađih 
kadeta Hrvatske. Na Turniru su nastupila petorica naših 
najmlađih kadeta. Luka Barišić plasirao se između 33. 
i 40. mjesta, Nagy Tomislav zauzeo je 26. mjesto, Filip 
Prgomet plasirao se između 17. i 24. mjesta, Mislav Ćuže 
plasirao se između 9. i 16. mjesta a Matej Murat osvojio 
je 1. mjesto, čime je potvrdio da je jedan od najboljih 
najmlađih kadeta Hrvatske.

Istog dana, ali u Bjelovaru odigran je 1. otvoreni tur-
nir najmlađih kadetkinja Hrvatske. Na Turniru su nastu-
pile dvije naše najmlađe igračice. Tea Bikić plasirala se 
između 21. i 24. mjesta dok je Ana Zovko podijelila 15. 
i 16. mjesto.

Na kraju ovog vrlo bogatog vikenda stolnoteniskim 
događanjima u Zagrebu je odigran 1. POZIVNI TUR-
NIR JUNIORA 2. GRUPE. Na Turniru su nastupila 
dva naša juniora: Franjo Novosel i Tomislav Ščančar. Na 
kraju Turnira njih dvoica su podijelila 19. i 20. mjesto.

U utorak 9. listopada u Gradskoj dvorani u Dugom 
Selu stolnotenisači STŠK “Dugo Selo“ odigrali su uta-
kmicu 3. kola Europska superlige. Gostovala je ekipa SK 
AVEX ZLIN aktualni prvak Češke. Guman, Josipović, 
Štaba i Jalžabetić nisu uspjeli pružiti jači otpor gostima 
koji su nastupili u sastavu: Koštal, Cihak, Olejnik i 
David. Na kraju gosti su slavili rezultatom 7:0 prepustiv-
ši domaćoj ekipi samo četiri seta.              Zvonko POKAS

Iz Stolnoteniskog športskog kluba «Dugo Selo»

Teži početak stolnotenisačica u II. ligi 

Završila ribička natjecateljska sezona 2007. godine

Dugoselska ekipa na 3. mjestu

Kako se sportom u Dugom Selu bavi sve više ljudi, 
osobito mladih – govori podatak kako je 2001. 
godine bilo registrirano 600 igrača, a danas taj broj 

se penje na 1 100 igrača u svim sportskim disciplinama. 
Sukladno tome rastu i izdvajanja sredstava iz gradskog 
proračuna za sport – od 660.000 kuna u 2001. do milijun 
i 200.000 kuna u 2007. godini, rečeno je na skupštini 
Zajednice sportskih udruga grada Dugog Sela održanoj 
23. listopada. Posebno su pohvaljeni rezultati dugoselskih 
sportaša koji iz godine u godinu bivaju sve bolji i bolji, a 
istaknuta je rukometašica Josipa Grebenar koja je dobila 
titulu sportašice I. kategorije osvojivši s ekipom hrvatske 
reprezentacije prvo mjesto na europskom prvenstvu u 
rukometu na pijesku.  

Na sjednici skupštine Zajednice prihvaćeno je izvješće 
o radu i financijama za 2006. godinu, a program sporta i 
plan sufinanciranja za ovu godinu usklađen je s odobrenim 
sredstvima po drugom rebalnsu gradskog proračuna.

Zbog povećanja broja uključenih sportskih udruga u 
Zajednicu, kao i zbog potrebe da se veći broj igrača uključi 

u viši rang natjecanja – Zajednica sportskih udruga 
grada Dugog Sela u 2008. godini planira milijun 650.000 
kuna prihoda, od toga iz gradskog proračuna očekuje 
milijun 340.000 kuna dotacije. Povećanje u prihodima 
opravdavaju uspjesima koje dugoselski sportaši nižu svake 
godine, a boje grada brane u svim ligama na državnoj i 
županijskoj razini. Grad će i u sljedećoj godini nastojati 
izaći u susret potrebama i zahtjevima sportaša, kazao 
je sinoć gradonačelnik Boris Mahač, te im što više 
financijski pomoći, sukladno mogućnostima proračuna. 
Gradonačelnik je pritom pohvalio njihove uspjehe i njihovu 
uključenost u Dugoselske jeseni. Skupština Zajednice 
sinoć je primila u članstvo četiri nove sportske udruge – 
Odbojkaški klub Dugo Selo, Taekwondo klub Dugo Selo, 
Taekwondo klub Martingrad te Udrugu za rekreaciju 
«Sport za sve», dok je zahtjev za prijem Nogometnog 
središta Dugo Selo koji je savez nogometnih klubova s 
područja grada Dugog Sela, općina Rugvica i Brckovljani 
– odbijen.                                                                 I. G. O.

Održana sjednica skupštine zajednice sportskih udruga grada Dugog Sela

U Dugom Selu 1 100 registriranih sportaša

Poredak Naziv ekipe Bodovi Grama

1. ŠRD Rak Rakitje 11 30.153

2. ŠRD Štuka Strmec 13 21.912

3. ŠRD Som Kerestinec 1 20 14.202

4. ŠRD Zelina Sveti Ivan 
Zelina 

26 15.699

5. ŠRD Dugo Selo 28 13.596

6. ŠRD Šaran Zaprešić 40 7.563

7. ŠRD Som Kerestinec 2 44 6.188

8. ŠRD Šaran Križ 45 7.064

9. ŠRU Sloga Orešje 45 3.501
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U 1. kolu II HRL – zapad koje je trajalo od 29. do 
30. rujna sastale su se u dugoselskoj Gradskoj 
sportskoj dvorani prošlogodišnje prvakinje iz 

Umaga i viceprvakinje Dugo Selo ’55. Pobjedu je 
odnijelo Dugo Selo ’55 s rezultatom 33:32 (11:12). 
U utakmici s velikim preokretima Dugoselke su 
uspjele nadoknaditi zaostatak od -9 golova te su tako 
zasluženo osvojile prve bodove na startu prvenstva. 
Kod domaće ekipe treba istaknuti vratarku Nataliju 
Škorić te Ružicu Djokić i Andreu Mikulić koje 
su postigle po 6 golova. Pohvalu za efikasnu igru 
zaslužuje i Lidija Sadrić koja je postigla 18 golova i 
bila najbolja pojedinka ovog susreta. 

U 2. kolu, od 6. do 10. listopada, rukometašice 
Dugog Sela ’55 gostovale su u zagrebačkoj Kutiji 
šibica protiv Trešnjevke 2. Rezultat je bio 27:27. 
U 3. kolu, održanom od 13. do 14. listopada, u 
Gradskoj sportskoj dvorani Dugo Selo, domaće su 
rukometašice visoko porazile ekipu Senie s 34:18. U 
vrlo dobroj utakmici postigle su uvjerljivu pobjedu. 
U prvom poluvremenu ostvarile su prednost od pet 
pogodaka prednosti, a u drugom su od 35 do 52 
minute napravile impresivnu seriju od 9 -0. U ovoj su 
utakmici sve igračice zaslužile pohvalu. Posebno su 
se istakle Ivana Maraković odličnom igrom u obrani 
i s postignutih 9 golova, Lidija Sadrić sa 6 golova te 
Ružica Djokić s dobrom igrom u obrani. Kod gošći 
najefikasnije su bile Dajana Dedić sa 7 te Tamara 
Butolo sa 4 postignuta gola.

U 4. kolu HRL Zapad rukometašice Dugo Selo 
55’ susrele su se 21. listopada s ŽRK Rovinj te i u 
ovoj utakmici odnijele uvjerljivu pobjedu pobijedivši 
s rezultatom 34:21 (19:12). Dugoselke su od prvih 
minuta pokazale odličnu igru. U njihovoj ekipi 
najbolja je bila Andrea Mikulić s 9 pogodaka. 
Vratarka Sanja Jagatić imala je 15 obrana, a 
odlične su bile i Lidija Sadrić sa 6 te Iva Livaić 
sa 7 pogodaka. U sljedećem kolu II. HRL Zapad 
dugoselske rukometašice ugostit će ekipu Samobor 

Mercator. Dugo Selo ’55 je trenutno prvo na tablici 
sa 7 bodova, ispred ekipe Umaga, Lokomotive II, 
Senie i Izgradnje sa 6. Slijedi borba za pobjednika 
prvog dijela za prednost nakon krajnje pobjede, 
kvalifikacije za I. ligu.

Državna liga – kadetkinje
S natjecanjima je krenula i državna liga u kojoj 

mlade dugoselske rukometašice sudjeluju već 6. 
sezonu za redom. U prvom su krugu gostovale u 
Trogiru i u utakmici protiv ekipe Makarske ostvarile 
polovičan uspjeh. Usprkos lošoj igri imale su šanse 
za osvajanjem bodova, ali su kod rezultata 24:23 
za Makarsku promašile sedmerac, a nakon toga i 
kontru te izgubile s 27:23. U drugoj su utakmici bile 
borbenije te je došla do izražaja njihova kvaliteta pa 
su tako uvjerljivo svladale ekipu prvoligaša Trogira 
25:17. U obje utakmice istakle su se vratarka Marina 
Relota, Marina Slišković, Ivana Maraković i Mate 
Orlović.

Makarska – Dugo Selo ’55      27:23
Dugo Selo ’55 – Trogir          25:17

U drugom krugu kadetkinje Dugog Sela gostovale 
su u Samoboru i igrale protiv ekipe Zameta i 
Opatije. No, ove utakmice nisu bile obilježene 
sportskim rezultatima već neznanjem i arogancijom 
dviju mladih sutkinja iz Zaprešića Biondić i Hanić. 
Nakon izuzetno nekvalitetnog suđenja naše su 
rukometašice poražene od Zameta 28:27, a u drugoj 
su ponovno doživjele sudačku blamažu navedenog 
para te izgubile 24:18.

Aktivne su bile i najmlađe rukometašice 96 
godišta i mlađe koje su odigrale utakmicu s ekipom 
Podravke. U zanimljivoj utakmici za svoj uzrast 
rezultat je bio 20:20. Istakle su se Josipa Mamić s 
11 pogodaka te Kristina Dumančić s 4 pogodaka.                                                                                           
                                                      Pripremila: A.M.Š.

Dugoselske rukometašice 
vodeće u II.HRL Zapad

Na zelenom Žumberku kraj Zagreba, na nad-
morskoj visini od oko 600 m nalazi se malo 
mjesto Kalje. U pravoj seoskoj sredini Caritas 

Zagrebačke nadbiskupije ima organiziran smještaj 
za sve one koji su željni divne prirode i čistog zraka. 
Tamo su i kyokushin karatisti (karateke) proveli 
radni vikend 13. i 14. listopada (subota i nedjelja). Na 
jesenskom seminaru u Kalju sudjelovalo je oko 60-ak 
kyokushin karatista iz cijele Hrvatske, a Kyokushin 

karate klub «Dugo Selo» sudjelovao je s više od 20 
karatista svih dobnih skupina. Svi treninzi su bili bor-
beni, stoga su služili kao detaljna priprema za predsto-
jeća natjecanja u sezoni koja je već počela. Ujedno je 
ovo bila prilika da se materijalno pomogne Caritasu 
Zagrebačke nadbiskupije. Senpai Nikola Banjeglav, 2. 
dan, izrazio je zadovoljstvo što je Kyokushin karate 
klub Dugo Selo mogao sudjelovati u tolikom broju na 
seminaru u Kalju.                                       Ivana KERI

Novosti iz Kyokushin karate kluba «Dugo Selo»

Jesenski karate seminar Kalje 2007.

Članovi Kluba sudjelovali na dvodnevnom seminaru u Kalju 

Održan Kyokushin karate cup 
U Samoboru je 20. listopada održano natjecanje 

u kyokushin karateu «Cup Samobor 2007.». 
Sudjelovalo je oko 120 natjecatelja svih kategorija 

iz cijele Hrvatske. Kyokushin karate klub Dugo Selo 
otišao je na turnir s 12 svojih karatista i natjecao 
se u svim kategorijama. Iako u jakoj konkurenciji, 
Dugoselci su osvojili 10 medalja, od toga čak 5 zlatnih. 

Zlatne medalje osvojili su: Tena Vrh, Leo Keri, 
Nikola Tucaković, Luka Vidović i Martin Čekada a 
srebrne Ana Pavlić i Luka Dragić. Brončane medalje 
dobili su  Matija Tucaković, Đuro Ravenščak i Nikola 
Rajaković. Voditelj Kluba Senpai Nikola Banjeglav, 
2. Dan, izuzetno je zadovoljan početkom ovogodišnje 
sezone.                                                                  I. K. 

Taekwondo klub "Dugo Selo" ostvario je prvi nastup na međuna-
rodnom Turniru «Livno open» u Bosni i Hercegovini. Na Turniru  
je nastupila juniorska ekipa u sastavu; Ivan Matić, Šimun Valjak, 

Jerneja i Janja Bambić pod vodstvom trenera Marinka Mandića. Iako 
je osvojena samo jedna medalja i to brončana (Ivan Matić), nastup na 
Turniru je ocijenjen uspješnim jer su u svim kategorijama naši juniori 
imali za protivnike natjecatelje s višim pojasevima. Bila je to još jedna 
prilika za stjecanje iskustva u borbama, za koje do sada naši juniori nisu 
imali priliku. Od prekida suradnje s bivšim trenerom Kluba Antom 
Marasom, Taekwondo klub Dugo Selo nije nastupao na turnirima, ali s 
obzirom da su sada riješeni svi problemi s radom Kluba i registracijom 
natjecatelja za  očekivati je kako  će budući nastupi na turnirima doni-
jeti i medalje. Sljedeći nastup  naše natjecatelje očekuje u Lekeniku.

Početkom jeseni, točnije 23. rujna, Taekwondo klub Dugo Selo 
predstavio se i nastupom na 14. dugoselskim jesenima gdje je u 
sklopu ženskog rukometnog turnira »Đuro Dubenik» prezentirao 
svoje vještine. Bila je to prilika da svi članovi Kluba, od najmanjih do 
najvećih, prikažu što su naučili u proteklom periodu. Najviše srčanosti  
u nastup unijeli su najmlađi članovi Kluba koji su dio prezentacije 
odradili gotovo bez greške. Stariji kadeti i juniori su uz pomoć demo-
tima Taekwondo kluba "Dubrava" prikazali zadivljujuće vještine koje su 
gledatelje ostavile bez daha, a sve je nagrađeno burnim aplauzom, na 
žalost kao i uvijek, malobrojne publike. 

Taekwondo klub Dugo Selo za sada ima oko 50 članova i još uvijek  
upisuje sve  zainteresirane   za ovaj plemeniti borilački sport. Upisi 
su, kao i treninzi su utorkom i četvrtkom od 18,45 sati u Staroj školi, 
odnosno staroj stolnoteniskoj dvorani, J. Zorića 65 (preko putaDukom-
a).                                                                                                J. K. B.

Prvi nastup juniora 
Taekwondo kluba Dugo Selo

Najmlađi, najsrčaniji i najdraži publici

Vještine odraslih ostavljale su bez daha malobrojnu publiku

Akrobatski rock ‘n’ roll klub «Panda» iz Zagreba organizira na našem 
području tečajeve akrobatskog rock ‘n’ rolla. Tečaj se održava petkom u 
dugoselskoj Osnovnoj školi, a počinje u 19 sati. U Božjakovini, u Osnovnoj 
školi «Stjepan Radić» tečaj je organiziran srijedom, također u 19 sati, dok 
se u Rugvici planira od sljedeće godine. Voditelji tečaja su Damir Šut i 
Petra Bračun. Upisati se može tijekom cijele godine, a zainteresirani sve 
informacije mogu dobiti na broj mobitela 098/1854-371. Kako doznajemo 
dosada je već upisano 50-ero djece.

Ova sportsko plesna disciplina uvijek je rado viđena, osobito kada 
uključuje akrobatske elemente od kojih mnogima zastaje dah. Iako bismo 
pomislili kako je teško započeti s ovim sportom, uz nešto truda i vremena 
može se postati «pravi»  plesač, a najvažnije je ipak početi što ranije. Ples 
je agresivan i u njemu je vrlo bitna brzina i sklad pokreta te ritam. Pleše se 
u parovima ili u formacijama od najmanje četiri plesača, pa sve do velikih 
formacija koje mogu brojati i tridesetak plesačica. Glazba uz koju se pleše su 
najčešće obrade popa ili rocka, ubrzanog ritma radi same izvedbe. 

Akrobatski rock ‘n’ roll objedinjuje sportske i plesne elemente, te iz tog 
razloga zaslužuje da se uvrsti u olimpijske sportove, stoga je kako je nedavno 
izjavio predsjednik Hrvatskog rock ‘n’ rolla saveza Domagoj Štimac, svjetska 
rock ‘n’ roll federacija zatražiti priključenje akrobatskog rock ‘n’ rolla u 
olimpijske sportove.

Posebno veseli najava kako će sljedeće godine u Dugom Selu osnovati 
podružnicu Kluba «Panda», a akrobatski rock ‘n’ roll bit će još jedna 
sportska disciplina ponuđena dugoselskoj djeci i mladeži.                I. G. O. 

U tijeku upisi na tečaj 
akrobatskog rock ‘n’ rolla
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