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Još uvijek nema potvrde od investi-
tora -  nadležnog Ministarstva znano-
sti i obrazovanja o uvođenju izvođača 
u izgradnju nove škole. Nakon oda-
bira najpovoljnijeg ponuđača  - Tvrt-
ke «Lavčević» još 19. listopada 2007. 
godine, kada je potpisana odluka,  
potpisan je ugovor o izgradnji prije 
više od dva mjeseca. Potom su očito 

izbori usporili postupak. Tek 7. veljače 
ove godine iz Ministarstva je pristigla 
usmena obavijest o potpisu odluke o 
nadzoru nad izgradnjom nove škole. 
No, ne i potvrda da je izvođač radova 
uveden u gradilište, stoga još uvijek 
nema informacije o tom značajnom 
koraku za koji, tvrde odgovorni, nema 
zapreke. No, nema niti obrazloženja 
od investitora - Ministarstva znano-

sti - zašto se izvođač  «Lavčević» ne 
uvodi u posao. Sudeći po tome rok 
za završetak izgradnje ugovoren od 
440 dana još nije niti počeo teći. A 
vrijeme prolazi neumoljivo brzo te se 
približava nova školska godina kada u 
Osnovnoj školi Dugo Selo neće znati 
kamo smjestiti povećani broj učenika 
koji će probiti sve raspoložive smje-
štajne kapacitete. Učenici već odav-
no pohađaju nastavu u više smjena, 

na dvije lokacije i u neprimjerenim 
učionicama. To je poznato Zagrebač-
koj županiji kao osnivaču škole, a 
tako i nadležnom Ministarstvu koje je 
investitor nove škole. Ona će koštati 
oko 28 milijuna kuna, bez športske 
dvorane. Iz sredstava svjetske banke 
namirit će se 55 posto, iz Županije 27 
posto dok je Grad Dugo Selo osigurao 
18 posto sredstava. Uz tih pet milijuna 

Dugo Selo već je uložilo 2,2 milijuna 
u izgradnju kolnika u Ulici Hrvatskog 
preporoda te u novoj Ulici Belizara 
Božikovića (koja će nakon provede-
nog postupka imenovanja dobiti ime 
Ulica Anđelke i Belizara Božikovića). 
Osim ulica za potrebe škole izgra-
đen je dio kanalizacijskoga sustava u 
naselju Kopčevec, zatvoren je i uređen 
kanal u Ulici Hrvatskoga preporoda 
te je postavljen plinovod i vodovod za 

potrebe nove škole. Tako Grad uku-
pno izdvaja više od sedam milijuna 
iz svog proračuna. Sve predradnje su 
obavljene, dokumentacija kompletira-
na, novac osiguran, a vremenski uvje-
ti su povoljni za građevinske rado-
ve. A Grad uzastopno danomice pita 
odgovorne u Ministarstvu i Županiji: 
Zašto radovi ne počinju?

Izgrađena ulica do 
nove škole! A škola?

PRIPREMILA: N.K.

Ulica koja će nositi ima Anđelke i Belizara Božikovića vodit će do nove škole, bit će dio buduće spojnice državne ceste D41 s 
autocestom  i čvorom Rugvica. U ovu Ulicu i  ostalu infrastrukturu za potrebe škole dosad uloženo 2,2 milijuna kuna 

Pred vama je 500. broj DUGOSELSKE KRONIKE!
Naš zajednički jubilej obilježit ćemo velikom baletnom 

predstavom 

PLES KADETA     
(Graduating ball)

29. veljače u Gradskoj športskoj dvorani 
DUGO SELO 

s početkom u 19 sati!
Predstavu izvode članovi Baleta HNK – Baletne trupe Croatia
na glazbu J. Straussa ml. 

Za sve vas drage čitatelje i vaše prijatelje ulaz je besplatan!
Pridružite  nam se prigodom 500. broja Dugoselske kronike 
na ovom izuzetnom događaju u prostoru naše nove športske 

dvorane!
Stručni skup o novinarstvu i ulozi lokalnih medija u zajednici 

te njihovu doprinosu u demokratizaciji društva održat će se 
28. veljače 2008. godine u prostoru Pučkog otvorenog učilišta 
– nakladnika Dugoselske kronike, tj. u sjedištu uredništva 
Dugoselske kronike. Na skupu će izlagati profesori sa studija 
novinarstva – Fakulteta političkih znanosti i Hrvatskih studija 
Sveučilišta u Zagrebu te predsjednik Hrvatskog novinarskog 
društva. 

Prijestupna je 2008. godina a 
mjesec veljača protekao je pod 
krinkama. Petoga dana veljače  uli-
cama su prolazile kolone maškara 
– učenika Osnovne škole Dugo 
Selo i Dječjeg vrtića. Sastajalište 
je bilo na prostoru ispred Srednje 
škole gdje su održani kraći nastu-
pi. Vjetroviti Fašnik završio je 
slatkim krafnama i vrućim čajem. 
Učenici Osnovne škole iz Božjako-
vine i Područne škole Lupoglav s 
grupom iz Dječjeg vrtića zabavljali 
su se u prostoru društvenog doma 
u Lupoglavu. 

O maškarama na stranicama 
3. i 20. 

Veljača u znaku maškara…

Originalni i maštoviti nastupi – Egipćani iz Lupoglava i bubamare iz Dugog Sela

Poštovani čitatelji!



Tehnički pregled rugvičkog 
čvora i izlaza na autocestu A3 
Zagreb-Lipovac, kako dozna-
jemo iz Hrvatskih autocesta,  
obavljen  je 19. veljače, a dugo-
očekivano otvorenje najavlju-
je se za tri tjedna. Ukupna 
vrijednost ugovorenih radova 
na izgradnji čvorišta i izlaza 
iznosi 66,8 milijuna kuna, a 
radove je izvodila tvrtka Lav-
čević grupacije iz Splita. 

Prema važećem cjeniku 
HAC-a cijena korištenja 
autoceste od Rugvica do 
Zagreba iznosit će 3 kune.

Izlaz na autocestu predstav-
lja značajan doprinos boljoj 
prometnoj povezanosti dugo-
selskog i rugvičkog područja 
sa Zagrebom, ali je i važan 
preduvjet razvoju gospo-
darskih i radnih zona ovih 
lokalnih jedinica. Svemu tome 
pomoći će i neposredna blizi-
na željeznice i aerodroma koji 

je udaljen svega 15 minuta 
vožnje. Kako bi se gospodar-
ska zona proširila i još više 
razvila, potrebno je izgraditi 
još četiri kilometara ceste koja 
će spajati državnu cestu D41 
koja prolazi središtem Dugog 
Sela sa čvorom u Rugvici. 
Najvažniji dio te prometni-
ce bit će denivelirani prije-
laz preko željezničke pruge u 
obliku podvožnjaka, kako se 
najavljuje u posljednje vrije-
me. U protivnom će svi oni 
koji krenu u smjeru autoceste 
čekati slobodan prijelaz preko 
pruge. Zbog gustog prometa 
preko željezničkog prijelaza, 
koji će biti još veći izgradnjom 
izlaza na autoput, Grad Dugo 
Selo smatra strateškim rješa-
vanje pitanja deniveliranog 
(podzemnog) prijelaza preko 
pruge koji ima jednaki značaj 
kao i samo čvorište.
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Zagrebačka županija jedna 
je od najkonkurentnijih te 
najprivlačnijih hrvatskih 

županija za razvoj gospodarstva 
i poduzetništva. Izuzme li se 
Grad Zagreb koji općenito ima 

dominantnu ulogu u hrvatskom 
gospodarstvu, Zagrebačka župa-
nija pozicionirala se kao četvrta 
po redu prema broju poduzetni-
ka te broju zaposlenih - rečeno 
je na tradicionalnom, šestom po 
redu, susretu gospodarstveni-
ka Zagrebačke županije. Prema 
ukupnim prihodima poduzetnika 
Zagrebačka županija je treća, a 
prema visini prosječne netto plaće 
druga županija u Hrvatskoj.

Više od 100 gospodarstvenika 
koji su prisustvovali tradicional-
nom godišnjem susretu, župan 
Zagrebačke županije Stjepan 
Kožić i pročelnik Upravnog odje-
la za gospodarstvo, Krunoslav 
Pilko, upoznali su s najznačajni-
jim aktivnostima, programima i 
poticajnim mjerama koje se plani-

raju  provesti u narednom periodu 
s ciljem još bržeg gospodarskog, 
a time i svekolikog razvoja župa-
nije. 

U 2008. godini Zagrebačka 
županija je za razvoj gospodar-

stva predvidjela 16,2 milijuna 
kuna, zatim 3,3 milijuna za razvoj 
turizma te 1,9 milijuna kuna za 
projekte europskih integracija i 
međužupanijske suradnje. Za 

razvoj poljoprivrede osigurano 
je 24 milijuna kuna. Značajna 
financijska sredstva ulažu se u 
razvoj vodoopskrbe, prometne 
infrastrukture, zbrinjavanja otpa-
da i otpadnih voda. Za ove namje-
ne Zagrebačka županija je u pro-
teklih šest godina izdvojila preko 
100 milijuna kuna, a u ovoj godini 
uložit će još 25 milijuna kuna.

Gospodarstvenici su postavljali 
pitanja, a jedno od njih odnosilo 
se na plaćanje cestarina za dolazak 
u poduzetničke zone županijskih 
gradova. To je pitanje aktualno za 
Dugo Selo, Rugvicu i Brckovljane, 
ukoliko će tamošnji ulagači kori-
stiti autocestu do Rugvice. 

- Nastavit ćemo kontakte s 
Hrvatskim cestama kako bi se 
ukinula cestarina na području 
Zagrebačke županije – odgovorio 
je župan Kožić. 

U Uredu predsjednika Repu-
blike Stjepana Mesića 22. siječnja 
održano je tradicionalno novo-
godišnje druženje državnih duž-
nosnika, saborskih zastupnika, 
predstavnika Vlade RH i drugih 
uglednika, na kojem je nazočio i 

gradonačelnik Dugog Sela Boris 
Mahač. Mesić je tom prigodom 
čestitao dužnosnicima izabranim 
na parlamentarnim izborima u 
studenom, upozorivši da su pred 
njima velike zadaće, među koji-
ma je i skoro donošenje držav-
nog proračuna, koji, ističe Mesić, 
mora biti razvojan, ali i socija-
lan. Tijekom razgovora koji su 

uslijedili, gradonačelnik Mahač 
predstavio je državnim dužno-
snicima iz ministarstava plani-
rane projekte i programe Grada 
u ovoj godini. Poseban naglasak 
stavljen je na kreditno zaduženje 
ovogodišnjeg gradskog prora-
čuna radi ostvarivanja planova 
na području izgradnje i održa-
vanja komunalne infrastrukture. 
Kako bi se ovi gradski planovi 
ostvarili potrebna je suglasnost 
Vlade Republike Hrvatske, a 
ovom prigodom gradonačelnik 
Mahač dobio je podršku nadlež-
nih osoba. 

U prostorima Srednje škole 
Dugo Selo u subotu je 
održano 12. po redu grad-

sko natjecanje iz prve pomoći 
u kojem se natjecalo 10 ekipa u 
dvije kategorije – podmladka i 
mladeži. Natjecanje je organizi-
ralo Gradsko društvo Crvenog 
križa Dugo Selo. U kategoriji 
podmladka sudjelovalo je sedam 
ekipa osnovnih škola: iz Rugvice, 
Božjakovine i Dugog Sela. Prvo 
mjesto osvojila je ekipa «Žuti» iz 
OŠ Dugo Selo, drugo mjesto osvo-
jila je ekipa «Oceanovih 5» iz OŠ 
«Stjepan Radić» iz Božjakovine 
te treće ekipa «Izgubljeni slučaj» 
iz OŠ Rugvica. 

U kategoriji mladeži sudjelo-
vale su tri ekipe, a prvo mjesto 
osvojile su «Carice» iz Općinskog 

društva Crvenog križa Rugvica, 
drugo mjesto pripalo je ekipi 
«Face» iz Srednje škole DS, a 

treće ekipi «Krim tim 5» iz Sred-
nje škole DS. Prvoplasirane ekipe 
gradskog natjecanja sudjelovat će 
5. travnja na županijskom natje-
canju u Jastrebarskom, a nakon 
toga nadaju se državnom natje-
canju. Prošle godine na županij-
skom natjecanju ekipa mladeži 
osvojila je drugo mjesto, dok je 
ekipa podmladka dugoselskog 
Crvenog križa osvojila 1. mjesto, 
a na državnom natjecanju plasi-
rala se na visoko 5. mjesto.

Organizatori zahvaljuju liječ-
nicima dr. Cvijanoviću i dr. Hor-
vatiću, medicinskim sestrama  I. 
Remenar, M. Huf, R. Rajšić i M. 
Čičak, aktivistima, sucima, uče-
nicima te pekarnicama (donato-
rima) na doprinosu. 

Odlukom Županijske skupštine, 
temeljene na Zakonu o prostor-
nom uređenju i gradnji, ustrojen je 
Upravni odjel za prostorno uređe-
nje, gradnju i zaštitu okoliša. Odjel 
je s radom počeo još 1. siječnja ove 
godine kada je Županija preuzela 
od Ureda državne uprave 43 dje-
latnika koji će izdavati lokacijske 
dozvole, rješenja o uvjetima grad-
nje, potvrde na glavni projekt te 
druge akte neophodne za provedbu 
dokumenata prostornog uređenja 
i gradnje. Odlukom Poglavarstva 

Pročelnica Područne služ-
be Zagreb Hrvatskog zavoda 
za zapošljavanje Marica Jelić i 
voditeljica dugoselske isposta-
ve Ana Novosel izvijestile su 
gradonačelnika Borisa Mahač 
i suradnike  o donaciji samo-
uslužnih «touch-screeen» apa-
rata koje je Zagrebačka župa-
nija donirala svim ispostavama 
Hrvatskog zavoda za zapošlja-
vanje u Zagrebačkoj županiji.

Samouslužni aparati 
bi korisnicima Zavoda za 
zapošljavanje omogućili 
brzi pregled popisa svih 
slobodnih radnih mjesta 
u Zagrebu i Zagrebačkoj 
županiji, a u budućnosti i 
na području cijele zemlje, 
te pisanje zamolbi za radna 
mjesta kao i životopise. 
 No, aparati su isporuče-

ni  bez tipkovnice, printera i 
posebnog kućišta koje je neop-
hodno za sigurno korištenje 
aparata. U nadi kako će Grad 
Dugo Selo prepoznati interes 

za svoje građane kojima bi 
nabava kućišta i postavljanje 
samouslužnih aparata omo-
gućila potpunije informacije i 
pojednostavila traženje posla, 
predstavnice Hrvatskog zavo-
da za zapošljavane zamolile 
su Grad za donaciju od 15.000 
kuna koji bi pokrili troškove 
nabave kućišta. Predloženo je 
da se kontaktiraju i Općine 
Brckovljani i Rugvica kako bi i 
njihovi stanovnici, koji koriste 
usluge Zavoda u Dugom Selu, 
snosili troškove nabave zajedno 
s Gradom Dugom Selu. 

Susret županijskog vodstva s gospodarstvenicima 

Razvoju gospodarstva, turizma 
i poljoprivrede namijenjeno 
44 milijuna kuna

Stotinjak gospodarstvenika na 
razgovoru s predstavnicima 
Županije

Vodstvo Zagrebačke županije izvijestilo o formiranju 26 poduzet-
ničkih zona 

Konstantan pozitivan 
trend gospodarskog razvo-
ja odrazio se i na smanjenje 
nezaposlenosti, koja se od 
2002. godine, kada je izno-
sila oko 20 tisuća, do danas 
prepolovila. U istom periodu  
bruto društveni proizvod po 
glavi stanovnika narastao je s 
2.000 na 8.500 dolara.

Na području kreditiranja i povoljnijeg financiranja gospodarskih 
investicija Zagrebačka je županija do sada provela 10 kreditnih lini-
ja, a dodijeljeno je više od 500 kredita u iznosu preko 500 milijuna 
kuna. Osnovana je i jamstvena agencija za razvoj malog gospodarstva 
koja će izdavanjem garancija poslovnim bankama pomoći malim i 
srednjim poduzetnicima u podizanju i korištenju kredita za vlastite 
investicije. Zagrebačka županija donijela je plan izgradnje 26 podu-
zetničkih zona u koje je do sada uloženo 80 milijuna kuna, a s ciljem 
uspješnog povezivanja i umrežavanja poduzetnika uspostavljen je 
metaloprerađivački, drvoprerađivački i turistički klaster. 

Župan Stjepan Kožić i njego-
vi suradnici - zamjenici, Josip 
Jambrač i Mirjana Mataušić Pišl 
susreli su se 14. veljače, s grado-
načelnicima županijskih gradova 
među kojima je bio i gradona-
čelnik Dugog Sela Boris Mahač. 
Sastanak je upriličen kako bi se 
prodiskutiralo o aktualnostima 
na području županije s naglaskom 
na cijene komunalnih usluga te 
stanje prometnica. Utvrđeno je 
da značajnijega povećanja cijena 
komunalnih usluga u gradovi-
ma Zagrebačke županije zadnjih 
mjeseci nije bilo. Do povećanja 
cijene došlo je samo u onim gra-
dovima koji se vodom opskrbljuju 
iz vodoopskrbnog sustava Grada 
Zagreba, čije je Poglavarstvo 
povećalo njezinu nabavnu cijenu 
te će takva informacija biti prosli-
jeđena i Povjerenstvu za praćenje 
cijena Vlade RH. Ujedno zaklju-

čeno je i da građane županijskih 
gradova tijekom ove godine ne 
očekuju značajnija povećanja cije-
na komunalnih usluga. Župan je 
gradonačelnike upoznao s pri-
premama za tematsku sjednicu 
Poglavarstva na kojoj će se razgo-
varati o stanju prometnica, odno-
sno izgradnji prometne infra-
strukture. Još je jednom pono-
vio da bi, prema svim pravilima 
struke, Staru Karlovačku, Staru 
Zagorsku, cestu od Dugog Sela 
preko Lupoglava do Popovače te 
cestu kroz središte Svetoga Ivana 
Zeline trebalo prekategorizirati, 
odnosno dodao je da se Županija 
već godinama zalaže da te pro-
metnice dobiju status državnih 
cesta. Na tematsku sjednicu, na 
kojoj će biti riječi i o željezničkoj 
infrastrukturi, odnosno gradnji 
novih pruga, bit će pozvani svi 
saborski zastupnici s područja 
Županije te predstavnici resor-
nih ministarstava, Hrvatskih 
cesta i Hrvatskih željeznica. Raz-

govaralo se i o provedbi novoga 
Zakona o prostornom uređenju 
i gradnji, a o problemima koji 
se javljaju na terenu župan će, 
na skorašnjoj sjednici Hrvatske 
udruge županija, upoznati svoje 
kolege iz drugih sredina, a potom 
i nadležno Ministarstvo. Kao pro-
blem istaknuta je odredba novog 
zakona prema kojoj za svaku gra-
đevinsku parcelu veću od 5000 
četvornih metara treba izraditi 
Urbanistički plan uređenja, zbog 
čega se trenutno u mnogim slu-
čajevima ne mogu izdati lokacij-
ske dozvole. Investitori zbog toga 
odustaju od gradnje, a gradovi 
ostaju bez prihoda od komunal-
ne naknade. Problem predstavlja 
i nedostatak visokoobrazovanih 
kadrova građevinske, odnosno 
arhitektonske struke koji, prema 
odredbama zakona, jedini mogu 
izdavati potrebnu dokumentaciju 
za gradnju stambenih, odnosno 
poslovnih objekata.

Održan sastanak župana s 
gradonačelnicima županijskih gradova

Gradonačelnik Boris Mahač
s državnim dužnosnicima 
kod predsjednika Mesića
PRIPREMILA: I.G.O.

Dugoselski Crveni križ organizator 12. natjecanja ekipa prve pomoći

Prvaci – ekipa Rugvice i 
ekipa Dugog Sela

PRIPREMILE: I.G.O. i J.K.B.

Veselje Carica – prvo mjesto u kategoriji mladeži

U žaru natjecanja

Započeo s radom Upravni odjel za 
prostorno uređenje, gradnju i zaštitu 
okoliša

PRIPREMILA: A.M.Š.

PRIPREMILA: N.K.

Zagrebačke županije za vršitelja 
dužnosti pročelnice izabrana je 
Željka Abramović koja će tu funk-
ciju obnašati dok se ne provede 
javni natječaj za izbor pročelnika. 
Sistematizacijom radnih mjesta 
u odjelu je ustrojeno 67 radnih 
mjesta, pa će se kroz dulje vre-
mensko razdoblje morati zaposliti 
novi, visokoobrazovani kadrovi 
arhitektonske ili građevinske stru-
ke. Županija je preuzela samo 11 
djelatnika s visokom stručnom 
spremom. Osim njihova preuzima-
nja, Županija osigurava i materijal-

no-tehničke uvjete za rad odjela i 
njegovih ispostava na terenu, što 
podrazumijeva i skori ustroj pisar-
nica. Odjel ima dva pododsjeka, 
za prostorno uređenje i gradnju 
te zaštitu okoliša i ispostave koje 
su organizirane kao pododsjeci 
u 8 županijskih gradova. Među 
njima je i Pododsjek za prostorno 
uređenje i gradnju u Dugom Selu 
– za područje grada te općina Brc-
kovljani i Rugvica. Osim Županije, 
zaposlenike Službe za prostorno, 
uređenje, zaštitu okoliša, graditelj-
stvo i imovinsko-pravne poslove 
Ureda državne uprave preuzela su 
dva velika županijska grada Velika 
Gorica i Samobor. 

Uskoro "touch screen" aparati

Sve bliže otvorenje čvora 
Rugvica – obavljen 
tehnički pregled

PRIPREMILA: I.G.O.

Dugoselski Zavod za zapošljavanje

PRIPREMILA: J.K.B.



U nazočnosti predsjednika 
Općinskog vijeća Općine Brckov-
ljani Milana Kralja, tajnika VZO 
Brckovljani Marijana Đurinca, 
predstavnika i članova DVD-a s 
područja općine Brckovljani, kao i iz 
susjednih općina i gradova Dobro-
voljno vatrogasno društvo Hrebinec 
održalo je 16. veljače svoju redovnu 

godišnju skupštinu. Tom prilikom 
bilo je posebno svečano s obzi-

rom da su dugogodišnjim članovi-
ma predsjednik Društva Tomislav 
Pečnjak, zajedno s tajnikom VZO 
Brckovljani M. Đurincem dodijelili 
vrijedna priznanja. Za 30 godina 
aktivnog članstva priznanje je dobio 
Drago Funtek, za 40 godina Slavko 
Rečec i Ivan Rustambeg dok je za 
hvalevrijednih i doista impresivnih 
60 godina priznanje dobio Slavko 
Funtek. On je počasni i doživotni 

zapovjednik DVD-a Hrebinec, član 
je ovog Društva od 1946. godine, a 

čak 24 godine neprekidno je obav-
ljao dužnost zapovjednika DVD-a 
Hrebinec. Iste večeri u članstvo je 
primljeno i četvero novih članova 
vatrogasne mladeži u dobi od 6 do 
12 godina, što daje nadu kako će se 
ovom humanitarnom aktivnošću 
– dobrovoljnog vatrogastva, zaštite 
ljudi i imovine od požara nastaviti 
baviti i mlađe generacije.

DVD Hrebinec trenutno broji 73 
člana – od toga 19 je aktivnih, 24 
pričuvnih, 12 članova vatrogasne 
mladeži i 17 članova djece. Protekle 
godine sudjelovali su u dvije inter-
vencije, a organizirali i pet radnih 
akcija uređenja vatrogasnog doma. 
Na općinskom natjecanju u Preče-
cu dječaci su osvojili 3. mjesto, a 
muška A ekipa 4. mjesto. Na župa-
nijskom natjecanju djece i mladeži 
njihova ekipa djece od 6 do 12 godi-
na – dječaci osvojili su 22. mjesto 
od ukupno 45 ekipa. Prošle godine 
DVD Hrebinec je organizirao ško-
lovanje svojih članova – čin vatro-
gasca položila su dva člana, a za 
vatrogasnog dočasnika pet članova. 
DVD Hrebinec osim u zaštiti ljudi 
i imovine od požara aktivan je i u 

organizaciji društvenih aktivnosti, 
tako je bio domaćin izlučnog natje-
canja mladih folkloraša za župa-
nijsko natjecanje, a s NK Hrebinec 
organizirali su malonogometni tur-
nir, vatrogasnu vježbu i zabavu, 
kazao je tajnik Božo Graberec.

U 2007. godine raspolagali su 
50.406 kuna, a u 2008. godini plani-
raju 83.01 kunu – od toga iz općin-
skog proračuna planiraju 30.000, iz 
proračuna VZO Brckovljani 20.000, 
a prenesena sredstva iz prošle godi-
ne iznose 33.901 kunu. Tako će ove 
godine krenuti u gradnju vatroga-
snog spremišta s pratećim prostori-
jama, nakon što su prethodno otku-
pili zemljište, 50 m dalje od Vatro-
gasnog doma, gdje će biti smješteno 
novo spremište, ali i prostori koje 
će prema potrebi koristiti NK Hre-
binec. Prijašnje spremište u Domu 
bit će uređeno u kuhinju kako bi 
se omogućilo primanje većeg broja 
ljudi na prigodnim svečanostima, 
svadbama i zabavama, objasnio je 
planove predsjednik Pečnjak.     

Ovogodišnji vjetroviti fašnički 
dan male maškare iz Brckovljana, 19 
grupa učenika iz OŠ «Stjepan Radić» 
i Područne škole Lupoglav te Dječjeg 
vrtića proveli su u prostoru doma 
u Lupoglavu. Mnoštvo kostimiranih 

sudionika maskenbala, brojni pos-
jetitelji, roditelji i rodbina u pratnji 
ispunili su svaki kutak prostora. Pre-
mali kapacitet doma pridonio je gužvi, 
no male su maškare bile zaštićene od 
hladnoga vjetra. Maštoviti kostimi 
i predstave, unatoč gužvi, učinili su 
maskenbal uspješnim. U Gradskoj vijećnici Dugog Sela 

održana je 29. siječnja sjednica 
Općinskog vijeća Brckovljana. Prema 
programu gradnje objekata i uređa-
ja komunalne infrastrukture – javne 
površine, nerazvrstane ceste, groblja 
te javnu rasvjetu izdvojit će se oko 9 
milijuna kuna, a za opskrbu vodom, 
odvodnju otpadnih voda te opskrbu 
plinom 11,5 milijuna kuna. Između 
ostalih projekata, za glavni projekt 
izgradnje nogostupa planirano utro-
šiti 250.000 kuna, izgradnju mosta u 
Tedrovcu 365.000, izgradnju vodovo-
da Štakorovečki brijeg 1,8 milijuna 
kuna. Vijećnik HDZ-a Mile Selak 
kazao je kako ga veseli optimizam, 
no kako se sve možda neće stići u 
ovoj godini. Problem će možda biti 
investitori, konkretno čeka se kon-
stituiranje Ministarstva regionalnog 
razvitka koje je preuzelo sredstva od 
Ministarstva mora. Ovako ambici-
ozan program bit će teško uskladiti 
jer za neke će objekte biti potrebno 
i dvije godine gradnje, pa će se dio 
prebaciti u 2009. godinu. Dio poslova 
vezan za administraciju, raspisiva-
nje 4 natječaja, započeo je još prošle 
godine kako bi završili prije građe-
vinske sezone – obrazložio je načel-
nik Željko Funtek. 

Predsjednik općinskog vijeća 
Milan Kralj istaknuo je kako se 
ovakvim razvojnim programom 
«otvara prostor za dalje». Pro-
gram je jednoglasno prihvaćen 
kao i program održavanje komu-
nalne infrastrukture za koju je 
planiran iznos od 2,3 milijuna 
kuna. Funtek je iz programa 
izdvojio pojačano održavanje 
nerazvrstanih cesta – asfaltira-
nje za što je planiran iznos od 

pola milijuna kuna. Više je nova-
ca osigurano i za zimsko održava-
nje – 150.000 kuna zbog mogućih 
problema s poledicom. Proširit će 
se i groblje u Lupoglavu, a rade se 
i detaljni planovi za groblja. 

O potrebama u kulturi i špor-
tu 

Vijećnici su jednoglasno pri-
hvatili i program javnih potreba 
u kulturi. Iz sredstava općinskog 
proračuna financirat će se KUD 
«August Cesarec» i KUD «Seljačka 
sloga Lupoglav» u iznosu 130.000 
kuna, Knjižnica Dugo Selo 10.000 
kuna, Međunarodna smotra fol-
klora povodom Dana Općine s 
20.000 kuna. 

Također, svota od 100.000 
kuna namijenjena je za izgradnju 
spomenika poginulim branitelji-
ma iz Brckovljana. Spomenik će 
biti nasuprot ambulante, a gra-
dit će se u dogovoru s obiteljima 
poginulih. Većina se vijećnika 
složila kako bi bilo dobro proši-
riti kulturne sadržaje poput ple-
snih škola, organiziranja likov-
nih izložbi, pa čak i pokretanja 
općinskog lista. 

Vijećnici su prihvatili i program 
javnih potreba u sportu kojim 
se osigurava 1,8 milijuna kuna. 
Između ostalog, za izgradnju 
velikog nogometnog igrališta u 
Božjakovini osigurano je milijun 
kuna, 30.000 za uređenje igrali-
šta (Gračec, Štakorovec, Gornja 
Greda, Lupoglav), za RK «Stančić» 
80.000 kuna, a NK «Hrebinec» 
50.000 kuna. Prihvaćene su Izmje-
ne i dopune o komunalnom redu 
koje su objavljene u Službenom 
glasniku Općine kao i Odluka o 

izdvajanju dijela Stančića i pripa-
janju naselju Gračec. Odlučeno je 
o davanju koncesije za dimnjačar-
ske poslove na općinskom područ-
ju poduzeću «DIMORAD» d.o.o. 
iz Zagreba na 4 godine. 

Izmjene Prostornog plana 

Vijećnici su donijeli odluku o 
pokretanju postupka izmjena i dopu-
na Prostornog plana uređenja općine. 
Postupak se pokreće na inicijativu 
Općinskog poglavarstva, a razlog 
je usklađenje s Prostornim planom 
županije, novim zakonom o prostor-
nom uređenju i gradnji te djelomič-
nim izmjenama granica građevin-
skog područja. Svrha i opći cilj je 
osiguranje razvoja općine na načeli-
ma održivog razvoja. Spomenut je i 
problem čl.131 novog Zakona o pro-
stornom uređenju i gradnji po kojem 
za izdavanje građevinske i lokacijske 
dozvole potrebna širina prometnice 
od 9 metara. Kao primjer spomenuta 
je ulica od Gračeca do Štakorovca 
koja nije svugdje iste širine, a zakon 
to propisuje. To je nedostatak koji se 
mora riješiti, pogotovo zato što one-
mogućava gradnju u Gospodarskoj 
zoni. Trebalo bi zaštititi  vinogorska 
područja Stančić i Štakorovec od sve 
izraženije ilegalne izgradnje. Ljudi 
grade kuće bez dozvole, a onda traže 
pogodnosti – nezadovoljni su vijećni-
ci. Stoga su u pripremi veće pristojbe 
za vikendice, a popusti na vinograde. 
Vijeće je dalo suglasnost te će podr-
žati dopis LD «Srna» Ministarstvu 
poljoprivrede kojim traže zemljište 
za sjetvu kukuruza. Vijećnike je zani-
malo i što je s kućama na socijalnoj 
skrbi. Prvo se mora naći vlasnik, a u 
slučaju da ga nema, vlasnik je Općina 
– rečeno je na kraju sjednice.

Ambiciozan program izgradnje za 
brži razvoj Općine
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Dobrovoljno vatrogasno društvo Hrebinec održalo 77. godišnju skupštinu

Održana 23. sjednica Općinskog vijeća Brckovljana

PRIPREMILA: A.M.Š. 

Aktivni u zaštiti ljudi i imovine, 
ali i u organizaciji društvenih zbivanja

Tajnik B. Graberec iznosi izvješće o radu za prošlu godinu 

PRIPREMILA: I.G.O. 

Fašnik u Lupoglavu 
FOTOGRAFIJE: Ivica KATIĆ 

Mladi predsjednik DVD-a Hrebinec 
T. Pečnjak s jednako «mladim» S. 
Funtekom kojem je uručeno priznanje 
za 60 godina rada i članstva 

Veliki odaziv na vatrogasnu skupštinu



Postupak javne nabave za 
kreditno zaduženje u iznosu 
od 22 milijuna kuna

Prema odluci Gradskog poglavar-
stva na sjednici održanoj 19. veljače 
– pokreće se postupak javne nabave 
za kreditno zaduženje u iznosu od 22 
milijuna kuna. Sredstva za nabavu pla-
nirana su i osigurana u ovogodišnjem 
gradskom proračunu koji iznosi 100 

i pol milijuna kuna. Grad će nabavu 
provesti sukladno Zakonu o javnoj 
nabavi, a novčani kredit uzet će na rok 
otplate od 10 godina bez počeka

Tvrtka «Graditelj» izvođač na 
poslovima održavanja

Članovi Poglavarstva prihvatili 
su odluke o izboru osobe za obavlja-
nje komunalnih poslova održavanja 
nerazvrstanih cesta na području grada 
tijekom ove godine. Za poslove održa-
vanja asfaltnih cesta, rekonstrukciju 
nerazvrstanih cesta, redovno i pojača-
no održavanje nerazvrstanih cesta te 
održavanje poljskih putova izabrana 
je tvrtka Graditelj Dugo Selo koja je 
ponudila najpovoljnije ponude za nave-
dene poslove. Sveukupna vrijednost 
svih radova iznosi milijun i 100.000 
kuna. Za održavanje javne rasvjete 
na području grada za razdoblje do 31. 
prosinca 2011. godine Poglavarstvo je 
prihvatilo ponudu tvrtke VMI, a u 
proračunu za istu namjenu osigurano 
je 300.000 kuna.   

Radovi iz prošlogodišnjeg 
programa u realizaciji ove 
godine 

Članovi Poglavarstva upoznati su 
s trenutnom realizacijom programa 
gradnje i programa održavanja komu-
nalne infrastrukture iz 2007. godine. 
Naime, iako su isti programi planira-
ni u prošloj godini, realizacija većine 

projekata i planova iz ovih programa 
pokrenuta je u ovoj godini. Tako je u 
tijeku ishođenje lokacijske dozvole za 
radove projektiranje nogostupa u Ulici 
Rimski put, u Zagrebačkoj ulici – od 
Predavčeve ulice do Odvojka Zagre-
bačke ulice, zatim u Domobranskoj 
ulici, u Šaškovečkoj ulici do Ulice I. 
G. Kovačića te u dijelu Zagrebačke 
ulice. Radovi na izgradnji nogostupa 
u Kozinskoj u završnoj su fazi, dok su 

radovi na izgradnji autobusnog okreti-
šta i autobusnog ugibališta u Leprovici 
u tijeku. U tijeku su i radovi na izgrad-
nji Ulice Belizara Božikovića – spojne 
ceste do nove osnovne škole, između 
ostalog i na izgradnji javne rasvjete u 
Domobranskoj ulici, Ulici Žumberač-
ki put i u dijelu Martinske ulice. Pored 
toga istaknuti su i trenutni radovi na 
rekonstrukciji mrtvačnice na starom 
groblju te radovi na izgradnji infra-
strukture za sajmište. 

Prema programu održavanja komu-
nalne infrastrukture iz 2007. godine, 
u ovoj godini nastavljaju se, odnosno 
u tijeku su radovi na sanaciji cijev-
nih propusta, na održavanju asfaltnih 
cesta, sanaciji revizionih okana kana-
lizacije te zimske službe. 

Dugo Selo pozvano na konfe-
renciju o sustavnom gospoda-
renju energijom u gradovima 
i županijama RH 

Članovi Poglavarstva upoznati su 
s projektom «Sustavno gospodarenje 
energijom u gradovima i županijama 
u Republici Hrvatskoj» koji će trajati 
do kraja 2009. godine. Ministarstvo 
gospodarstva, rada i poduzetništva 
uputilo je Dugom Selu poziv za pri-
druživanje skupu u vezi projekta od 
preko deset hrvatskih gradova i župa-
nija. Projekt se provodi u suradnji 
s Programom Ujedinjenih naroda za 
razvoj. Pismom namjere Grad Dugo 
Selo pozvan je na konferenciju koja će 
se održati u Splitu u svibnju, a Dugo 
Selo će predstavljati zamjenik grado-
načelnika Vlado Kruhak koji je zbog 
svoje stručnosti imenovan za kontakt 
osobu. Sustavno gospodarenje ener-
gijom je kontinuirani proces kojem je 
cilj poboljšanje energetske efikasnosti 
te održivo gospodarenje energetskim 
resursima na lokalnoj i regionalnoj 
razini.

Prihvaćen program obilježa-
vanja nacionalne kampanje 
za borbu protiv obiteljskog 
nasilja nad ženama

 Vijeće Europe za ovu namjenu 2006. 
godine u Madridu započelo je kampa-
nju borbe protiv obiteljskog nasilja nad 
ženama. Republika Hrvatska se aktiv-
no priključila te je Vlada usvojila Naci-
onalnu kampanju «Za nasilje nema 
opravdanja» za 2006. do 2008. godine. 
Neke od važnijih mjera za Grad Dugo 
selo su: izraditi besplatne psihosoci-
jalne i pravne pomoći za žene i djecu 
žrtve nasilja, poticati uklanjanje ste-
reotipa o nasilju u obitelji, osigurati 
dostupnost informacija o problematici 
nasilja te poticati osnivanje obiteljskih 
savjetovališta u cilju prevencije. 

Prema Protokolu o postupanju u 
slučaju nasilja u obitelji naglašava se 
obveza prijavljivanja od strane zdrav-
stvenih djelatnika, socijalnih radni-
ka, psihologa, pedagoga i djelatnika 
odgojno-obrazovnih ustanova polici-
ji ili nadležnom općinskom držav-
nom odvjetništvu. Grad je usposta-
vio suradnju s nadležnim tijelima te 
međusobno razmjenjuju podatke.

Pročelnik ureda za društvene dje-
latnosti Veljko Bertak iznio je podatke 
kako je prošle godine podnijeta 41 
prekršajna prijava po Zakonu o zaštiti 
od nasilja u obitelji te 2 kaznene prijave 
po Kaznenom zakonu, a sve na štetu 
žena. Gradsko poglavarstvo donijet će 
sve potrebne dokumente za provedbe 
mjera iz svoje nadležnosti, a koje će 
naročito biti usuglašene s propisima 
na državnoj, kao i na međunarodnoj 
razini. 

Tijekom rasprave predloženo je da 
se u dogledno vrijeme organizira i 
okrugli stol na ovu temu, te da se 
potakne osnivanje udruga koje bi se 

bavile pravima žena i ravnopravnošću 
spolova.

Poglavarstvo dalo suglasnost 
Statutu Dječjega vrtića 

Na temelju analize postojećeg obima 
i strukture pomoćno-tehničkih poslo-
va, Dječji vrtić Dugo Selo utvrdio je 
kako postoji realna potreba za upošlja-
vanjem radnika profila ekonom-vozač, 
prvenstveno kao posljedica rada Vrti-
ća na dvije lokacije. Sukladno tome 
Gradsko poglavarstvo je raspravljalo o 
tom prijedlogu kako bi dalo suglasnost 
na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu, 
načinu rada Dječjeg vrtića te prihva-
tilo prijedlog o zapošljavanju novog 
djelatnika. Kako je Vrtiću neopho-
dan djelatnik, što je argumentirala i 
ravnateljica Vrtića Draženka Sesan, 
Poglavarstvo je prihvatilo prijedlog, s 
naglaskom kako će se djelatnik primiti 
na određeno vrijeme.

Usko vezano uz rad dugoselskog 
Dječjeg vrtića Poglavarstvo je također 
dalo suglasnost na prijedlog Statu-
ta predškolske ustanove. Novi Statut 
rezultat je donošenja niza novih zako-
na i podzakonskih akata kojima se 
uređuje područje predškolskog odgoja 
i skrbi za djecu predškolske dobi. 
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Logopedska pomoć 
djeci uz gradsku pot-
poru
Tijekom 2007. godine 57 djece od 5 do 15 
godina pohađalo je logopedske tretmane 
u Logopedskom kabinetu Blaži. Tako je 
ostvareno 1 545 sati koje je grad sufinan-
cirao s 30 kuna po satu tretmana – kaza-
la je dr. Draženka Blaži na 40. sjednici 
Poglavarstva održanoj 30. siječnja, podno-
seći izvješće. Iz proračuna Grada je za tu 
namjenu izdvojeno 46.350 kuna, no potre-
be su daleko veće za izdvajanjem novca u tu 
namjenu jer i uz toliko učešće grada rodi-
teljima je teško plaćati razliku do 67 kuna 
po satu tretmana. Logopedski stručnjaci iz 
Kabineta usko surađuju sa školama i predš-
kolskim ustanovama u pružanju pomoći 
nastavnicima te zajedničkim rješavanjem 
govornih poteškoća djece - izvijestila je dr. 
Blaži, zahvalivši Gradu na potpori za djecu 
kojoj je potrebna stručna pomoć u govoru, 
pisanju i učenju. 
U porastu zlouporaba droga

Naime, od ukupnog broja kaznenih 
djela – na području grada dogodilo se 54 
posto kaznenih djela, na području općine 
Rugvica 29, a na području općine Brckov-
ljani 17 posto. Ističe se podatak kako se 

na područjima grada Dugog Sela i opći-
ne Rugvica povećava broj kaznenih djela 
zloporabe droga, dok na području općine 
Brckovljani niti u 2006. niti u 2007. godini 
nisu evidentirani takvi slučajevi. Članove 
Poglavarstva zanimalo je kako se može 
spriječiti porast zlouporaba droge na dugo-
sleskom području. Načelnik Guštek kazao 
je kako su pojačane ophodnje oko škola, 
ugostiteljskih objekata, a kako bi trebalo 
povećati aktivnost i suradnju svih institu-
cija kao i roditelja. Može li se više učiniti 
po pitanju nesavjesnih vozača, odnosno 
postoji li mogućnost postavljanja naprava 
za smirivanje prometa tzv. ležećih polica-
jaca, također je zanimalo članove Pogla-
varstva. No, oni se ne mogu postavljati 
na državnim cestama. Što se tiče noćnih 
klubova, u ovom razdoblju nije bilo niti 
jedne dojave o remećenju javnog reda i 
mira, a dijelom i zbog toga što je pojačana 
opservacija tih objekata – kazao je Guštek. 
Najavio je i nova zapošljavanja u Policijskoj 
postaji Dugo Selo. 

Izradu procjene ugroženosti od 
požara i tehnoloških eksplozija 
za Grad Dugo Selo i Plana zaštite

Gradsko poglavarstvo donijelo je i 
zaključak kojim će se troškovi izrade pro-
cjene ugroženosti od požara i tehnoloških 
eksplozija, a na temelju koje se izrađu-
je Plan zaštite od požara i tehnoloških 
eksplozija, financirati iz tekuće proračun-
ske rezerve proračuna Grada za 2008. godi-
nu. Donijeto je i više odluka o raspisivanju 
javnih natječaja. Tako je odlučeno da će se 
raspisati javni natječaj za iskop, čišćenje i 
regulaciju odvodnih jaraka, putnih graba 
i odvodnju nerazvrstanih cesta. Planirana 
vrijednost nabave je 240.000 kuna. Odlu-
čeno je o raspisivanju javnog natječaja 
za uređenje dječjih igrališta na području 
Grada za čiju je namjenu planirano utrošiti 
150.000 kuna. Članovi Poglavarstva raz-
motrili su i prijedlog lokacija novih dječ-
jih igrališta u koji ih je uputila Jadranka 
Robić, stručna suradnica Gradskog ureda 
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Zaključci sa 41. sjednice Poglavarstva

Kreditnim sredstvima, kako 
je i ovaj put spomenuto na sjed-
nici, financirat će se projekti i 
programi komunalne izgradnje 
i održavanja na području grada 
tijekom ove godine. Podsjećamo, 
ovogodišnji program gradnje 
komunalne infrastrukture pred-
viđa 39 milijuna kuna sredstava, 
a za održavanje planirano je utro-
šiti 6,8 milijuna kuna.

Usvojeni programi javnih 
potreba u kulturi, sportu i 
socijalnoj skrbi

Programom javnih potreba u 
kulturi ove godine Grad Dugo 
Selo planira utrošiti 5,7 mili-
juna kuna, a istim sredstvima 
financirat će se potrebe ustanova 
u kulturi u vlasništvu Grada, 
zaštita spomenika kulture te će 
se pokriti potrebe udruga koje 
svojim programima zadovoljava-
ju javne potrebe u kulturi. Spo-
menuta sredstva planirana su u 
gradskom proračunu, a dijelom 
će se zatražiti i od Zagrebačke 
županije i Ministarstva kulture.  

Za program javnih potreba 
u sportu planirano je izdvojiti 
sredstva od 2,7 milijuna kuna, a 
ona će se dodijeliti prema dostav-
ljenim programima i zahtjevi-
ma, te izvješćima o ostvarenim 
programima iz prethodne dodje-
le sredstva Zajednice športskih 
udruga Grada Dugog Sela. 
Također, uskoro će se organizi-
rati tematska sjednica Gradskog 
poglavarstva o sportu kako bi se 
razjasnila sva eventualna proble-
matika oko ove djelatnosti.

Članovi Poglavarstva prihva-
tili su Program javnih potre-
ba u socijalnoj skrbi Grada za 
2008. godinu Socijalni program 
ostvaruje se kroz različite obli-
ke davanja. Tako su za isplatu 
jednokratne pomoći planirana 
sredstva od 180.000 kuna. Pot-
pora za novorođeno dijete ove 
godine iznosi 1.200 kuna, a pla-
nirana sredstva iznose 240.000 
kuna. Planirana sredstva od 
9.000 kuna izdvojit će se za sub-
vencioniranje djece u Centru za 
autizam, a za subvencioniranje 
dječje hrane za dojenčad 25.000 
kuna. Grad će subvencionirati 
javni prijevoz za umirovljeni-
ke, a za to je planirano utrošiti 
200.000 kuna. Subvencionira-
nje troškova stanovanja vrše se 
sukladno Zakonu u suradnji s 
Centrom za socijalnu skrb. Pla-
nirana sredstva su 70.000 kuna, 
a naknada Centra socijalne skrbi 
25.000 kuna. Za prijevoz inva-
lidnih osoba planirano je izdvo-
jiti 28.000 kuna. Grad će odvojiti 
sredstva i za ostale oblike soci-
jalnog programa poput logoped-
skih tretmana.

Na 1.038 metara nogostupa u Kozinskoj ulici utrošeno oko milijun kuna

Uređeno okretište i prostor oko Doma u 
Leprovici - utrošeno oko 300.000 kuna

Prijave na natječaje za sufinaciranje 
gradskih projekata 

 U rujnu 2007. podnijeti su zahtjevi na natječaj županijskog 
Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu 
za projekte u ovoj godini. Sveukupno je traženo 440.000 kuna za 
sufinanciranje projekata od strane Grada, Pučkog učilišta, Župe 
Sv. Martina, Gradske knjižnice te KUD-a Preporod. Prošle su 
godine podnijeti i zahtjevi Ministarstvu kulture za ovogodišnje 
projekte, a sveukupno je traženo milijun kuna. Ove godine 
Turistička zajednica Dugo Selo podnijela je zahtjeve na natječaj 
Zagrebačke županije za potpore za manifestacijski turizam u 
2008. godini i to za 15. dugoselske jeseni, obljetnicu postavljanja 
«Stope Sv. Martina», 14. izložbu vina i 9. smotru narodnog 
stvaralaštava te za Međunarodnu kinološku izložbu – ukupno 
188.000 kuna. A Sajam obrtništva koji se održava u sklopu 
dugoselskih jeseni sufinancirat će se iz sredstava posebnog 
natječaja.  

Grad podnio zahtjev i na natječaj Europske unije
Grad je u siječnju ove godine podnio zahtjev na natječaj izvršne 

agencije za obrazovne, audio-vizualne i kulturne politike Europske 
unije za program «Europa za građane», aktivnost «Aktivni građani 
za Europu», mjera «Sastanci građana bratimljenih gradova». 
Natječajem se sufinanciraju radionice i seminari na zadanu 
temu, a Grad je prijavio projekt obilježavanja «Stope Sv. Martina» 
s okruglim stolom na temu «Sv. Martin u Hrvatskoj i Europi», 
izložbu vina i Smotru narodnog stvaralaštva kao trodnevnu 
manifestaciju. Traženi iznos potpore je 5 i pol tisuća eura. U 
veljači je dugoselska Turistička zajednica podnijela i zahtjeve 
na natječaje Hrvatske turističke zajednice za Kulturni centar, 
natječaje za «Projekte i manifestacije u 2008. godini». Zahtjev 
za seminar «Kako napraviti efektne promotivne materijale» 
dugoselska Turistička zajednica podnijela je u ime svih turističkih 
zajednica Zagrebačke županije temeljem dogovora na koordinaciji 
direktora turističkih zajednica Zagrebačke županije. 

za komunalne djelatnosti. Planirano je 
uređenje igrališta u Andrilovcu, Puhovu, 
parku Ivana Gorana Kovačića, Savskoj 
ulici, na Martin Bregu podno crkve te 
nogometno igralište u Leprovici gdje bi 
se radile osnovne radnje poput košenja i 
ravnanja terena. 

Poglavarstvo odlučilo o raspi-
sivanju više javnih natječaja za 
poslove iz programa održavanja 
komunalne infrastrukture za 
ovu godinu

Članovi Poglavarstva donijeli su i odlu-
ku o natječaju za održavanje gradskih 
parcela za što je u proračunu osigurano 
200.000 kuna. Raspisat će i javni natječaj 
za uređenje zelenih površina na područ-
ju Grada, a po prijedlogu lokacija radi 
se o površinama na potezu Zagrebačka 
– Zorićeva – Bjelovarska ulica. Na toj 
relaciji neke od lokacija su površine kod 
ulice Klanjec, doma HV-a, zgrade Općin-
skog suda, te površine kod Osnovne škole 
i nasuprot nje od ulice Bože Huzanića do 
ceste prema Novom sajmištu. Za uređe-
nje zelenih površina planirana vrijednost 
nabave je 100.000 kuna. Svi ovi poslovi 
dio su programa održavanja komunalne 
infrastrukture za 2008. godinu. Pogla-
varstvo je donijelo i odluke o imenovanju 
Povjerenstava za provedbu ovih natječaja. 

Svi natječaji bit će objavljeni u Dugosel-
skoj kronici. 

Grad će sufinancirati boravak 
djece u privatnim vrtićima s 
1.000 kuna po djetetu

Izmjenom odluke o sufinanciranju 
programa predškolskoga odgoja u dječ-
jim vrtićima drugih osnivača Grad će 
sufinancirati boravak djece u privatnim 
vrtićima s tisuću kuna po djetetu. Time 
će svi roditelji za djecu smještenu u grad-
skom i privatnim vrtićima plaćati jed-
nako učešće od 500 kuna. Učešće grada 
u sufinanciranju vrtićkog boravka Grad 
ugovara s privatnim vrtićima. Tako će u 
ugovoru uvjetovati tisuću kuna učešća po 
djetetu, ukoliko vrtići ne povećaju cijenu 
roditeljima na više od 500 kuna. 

Gradski programi sufinanciranja 
potreba djece za predškolski smještaj 
i logopedske tretmane, o kojima je 
Poglavarstvo odlučivalo na ovoj sjed-
nici, dio su doprinosa Grada u općoj 
brizi za djecu u okviru projekta «Grad 
- prijatelj djece». 

Najam prostora za aktivnosti 
Sindikata umirovljenika 

Članovi Poglavarstva donijeli su zaklju-
čak o aneksu ugovora između Grada 
Dugog Sela i Centra za socijalnu skrb za 
obavljanje poslova ostvarivanja prava na 
pomoć za podmirenje troškova stanova-
nja. Ovi troškovi variraju s obzirom na 
broj korisnika kojih je oko 10 do 15, uklju-
čujući i one koji traže pomoć za ogrjev 
tako da se kreću u okviru od 20 do 30.000 
kuna godišnje. 

Na zamolbu Sindikata umirovljenika 
Hrvatske, podružnica Dugo Selo za pla-
ćanje troškova zakupa poslovnog prostora 
u Kažotićevoj 3 Poglavarstvo je donijelo 
pozitivan zaključak. Tako će osigurati 
1.200 kuna mjesečno čime će SUH pod-
miriti troškove najma prostora potrebno 
za brojne aktivnosti. 

Na području Policijske postaje Dugo Selo prošle godine smanjen 
broj kaznenih djela za 19,5 posto

Prema izvješću Policijske postaje Dugo Selo o stanju sigurnosti tijekom prosinca 
i tijekom cijele 2007. godine, načelnik Policijske postaje Branko Guštek opće stanje 
na širem dugoselskom području ocijenio je zadovoljavajućim. U odnosu na 2006. 
godinu, prošle godine je evidentirano smanjenje broja kaznenih djela za 19,5 posto, 
odnosno za 67 djela. No, najveći porast bilježi se u području kaznenih djela u pro-
metu i to za čak 260 posto, zatim iz područja maloljetničke delikvencije za 90 posto 
te iz područja zlouporabe droga za 67 posto. U području imovinskog kriminaliteta 
zabilježeno je smanjenje broja kaznenih djela za 26 posto, a manje je kaznenih djela 
i na području gospodarskog kriminaliteta za 84 posto. U komparaciji jedinica lokal-
ne samouprave – sigurnost na području grada Dugog Sela više je ugrožena nego na 
područjima općine Rugvica i općine Brckovljani. 



Nakon završetka radova na ure-
đenju rugvičkog doma bit će to 
zdanje polivalentnih sadržaja. Sre-
dišnje vatrogasno društvo općine 
Rugvica djelovat će u boljim uvje-
tima, a novi će prostori zadovoljiti 
mnoge društvene potrebe, kazao je, 
između ostaloga općinski načelnik 
Ivan Remenar na skupštini DVD 
Rugvica. Zahvalio je vatrogascima 
na nesebičnom doprinosu u preven-
tivi i spašavanju imovine i ljudi od 
požara, pohvalio izuzetno znača-
jan rad s mladima te najavio pred-

stojeću izgradnju doma u Nartu. 
Vatrogasce je pohvalio i predsjed-
nik Vijeća Stjepan Koledić, ujedno 
i vatrogasac, a riječi potpore stigle 
su i od predsjednika VZO Ivana 
Vidaka te brojnih gostiju nazočnih 
na 71. skupštini DVD Rugvica. 

Zapovjednik rugvičkih vatroga-
saca Siniša Vrabec izvijestio je o 
osam intervencija, a predsjednik 
Krešo Kuzmec o održanim teča-
jevima za dočasnike i 2 časnika, 
organiziranim vježbama, radnim 

akcijama i drugim aktivnostima 
na koje je Društvo utrošilo gotovo 
40.000 kuna. Ulagali su u opremu i 
odore te dio novca potrošili na obi-
lježavanje 70. obljetnice Društva. 
Najmlađim članovima predsjednik 
Kuzmec uručio je trenirke. 

U Novakima – bez požara

Članovi DVD Novaki Oborovski 
puno pozornosti posvećuju pro-
tupožarnoj preventivi obavljajući 
preglede kućanstava. U svakome 
kućanstvu živi barem jedan vatro-
gasac, kazali su, ponosni što nisu 
imali požara tijekom protekle godi-
ne. Na akcijama čišćenja i uređenja 
poželjan je odaziv većeg broja kako 
ne bi radila samo manjina, kazao 
je zapovjednik, ističući kako se pet 
vatrogasaca osposobilo za dočasni-

ke. Načelnik I. Remenar i ovom je 
Društvu očitovao potporu u radu 
priželjkujući aktiviranje podmlat-
ka. Također je upozorio na potrebu 
usklađenja financijskih planova sa 
stavkama općinskoga proračuna 
koji se donosi krajem prethodne 
godine. 

Na Skupštini je primljeno 14 mla-
dih vatrogasaca – nositelja buduć-
nosti novačkoga vatrogastva. Lani 
su raspolagali s 68.749 kuna no 
planirane investicije nisu ostvarili 

zbog vremenskih uvjeta. Stoga će 
ove godine od planiranih 97.000 
ukupni prihoda više od polovice 
uložiti u preuređenje i dogradnju 
prostora u domu, 25.000 utrošit će 
za opremu a dio sredstava rezervi-
ran je za rad s mladima te za ozna-
čavanje hidranata u naselju, kako je 
istaknuo predsjednik Damir Soč-
nić.   

Da je prodaja poljoprivrednog 
zemljišta u vlasništvu Republike 
Hrvatske na području općine Rugvi-
ca vrlo kompleksan posao, pokazalo 
se i na sjednici Općinskog vijeća odr-
žanoj 5. veljače kada su o ovoj temati-
ci raspravljali više od tri sata. 

Javni natječaj za prodaju poljo-
privrednog zemljišta, uz prethodnu 
suglasnost Ministarstva poljoprivre-
de, objavljen je u Večernjem listu 2. 
prosinca 2007. godine. Natječajem je 
obuhvaćeno poljoprivredno zemlji-
šte na području katastarske općine 
Rugvica, Oborovski Novaki, Oboro-
vo, Okunšćak, Hrušćica, Leprovica 
i Ježevo. 

Na natječaju je bilo ponuđeno 
806 ha 6 583 m2 poljoprivred-
nog zemljišta po početnoj cijeni 
od ukupno 8.471.068,75 kuna. 
Početnu cijenu utvrdilo je Mini-
starstvo financija. Na natječaj je 
pristigla 51 pravodobna ponu-
da podnositelja u natječajnom 
roku. 
Devetnaest ponuda odbačeno je 

kao nepravovaljane, budući da ponu-
ditelji uz njih nisu priložili gospo-
darski program. Za četiri parcele nije 
prispjela niti jedna ponuda. Za 40 
parcela u ukupnoj površini od 10 
ha 0856 m2 u k.o. Hruščica natječaj 
je poništen jer su površine u naravi 
jezera, a ne oranica kao što je utvr-
đeno u zemljišnim i katastarskim 
knjigama. Sedamnaest ponuditelja su 
najpovoljniji. Na natječaj nije pri-
spjela niti jedna ponuda ispod pro-
pisane početne prodajne cijene. Za 
natjecatelje koji su prema članku 26. 
Zakona o poljoprivrednom zemlji-
štu istog ranga prioriteta, zauzet je 
stav da sukladno istom članku stav-
ke 2. alineja 5 imaju prednost oni 
natjecatelji koji se bave stočarstvom. 
Za poljoprivredna gospodarstva koja 
se bave stočarstvom, a ponudom su 
htjeli kupiti više od 100 ha zemljišta, 
kod obračuna površine uzeta je u 
obzir točka III. sukladno Mjerilima 
i uvjetima za provedbu privatizacije 
poljoprivrednog zemljišta – po kojoj 
obiteljskom poljoprivrednom gospo-
darstvu koje se bavi stočarskom proi-
zvodnjom može prodati 2 ha oranice 
po jednom uvjetnom grlu (uvjetno 

grlo je životinja ili skupina istovrsnih 
životinja težine 500 kilograma). 

Vijećnik Stjepan Kuzmec zatražio 
je gospodarski program od svakog 
ponuditelja kako bi vijećnici bili 
upoznati s njihovim poslovnim pla-
novima, a koja bi bila od interesa 
općine. S obzirom da isti materijali 
zbog opsežnosti i mnoštva informa-
cija nisu bili podastrijeti vijećnicima, 
već ih je prethodno obradilo i anali-
ziralo Povjerenstvo za odabir ponuda 
– programi najpovoljnijih ponuditelja 
sumirani su u osnovne crte. Vijeć-
nik Kuzmec dao je amandman da 
se odluka o prodaji odgodi dok se 
vijećnicima ne podijele gospodarski 
programi ponuditelja. Amandman 
većinom glasova nije prihvaćen, pa 
su za odluku o prodaji 11 vijećnika 
glasovalo za i jedan protiv. 

Uskoro izgradnja vodovoda i 
plinovoda uz učešće građana

Prema odluci Općinskog pogla-
varstva, na sjednici 7. veljače, pri-
hvaćeni su troškovnici komunalnog 
poduzeća «DUKOM» za izgradnju 
uličnih vodova plinovoda i vodovoda 
na području općine, a koji će sufi-
nancirati iz općinskog proračuna i uz 
učešće građana. 

U Oborovskim Novakima u 
Hajdukovoj ulici izgradit će se 
180 metara plinovoda i vodo-
voda; u Otoku Svibovskom u 
Odvojku Posavske ulice 60 meta-
ra  plinovoda i vodovoda; u Pre-
seki Oborovskoj u Kolarskoj ulici 
245 metara plinovoda i vodovo-
da; u Oborovu u Đuranovoj ulici 
115 metara plinovoda i vodovo-
da; u Otoku Nartskom u Žunce-
voj ulici 330 metara vodovoda i 
plinovoda; a u Strugi Nartskoj u 
Tkalcevoj ulici 28 metara vodo-
voda, u I. stružečkom odvojku 
70 metara plinovoda te u Stru-
žečkoj ulici 13 metara vodovoda 
i plinovoda.
 U ovim navedenim radovima 

općinski proračun sudjeluje s 376.660 
kuna, a radovi će se, kako su naja-
vili na sjednici Poglavarstva, uskoro 
organizirati. No, prethodno će Opći-
na Rugvica informirati DUKOM o 
novom protokolu o suradnji, kako bi 
se izbjegle daljnje nesuglasice i nespo-
razumi oko tijeka posla i plaćanja.     

Centar za zbrinjavanje 
uginulih kućnih ljubimaca 
traži od Općine naknadu 
zbog izgubljene dobiti

Nakon što je prije dvije godine 
Općinsko vijeće odlučilo kako se 
obustavlja postupak izrade Detalj-
nog plana uređenja groblja kućnih 
ljubimaca s krematorijem u Oborovu 
i nakon što je investitor iznevjerio 
osnovnu ideju projekta s obzirom 
da je uz kremiranje kućnih ljubi-
maca planirao spaljivanje drugih 
lešina, različitog biološkog i medi-
cinskog otpada – Centar za zbri-
njavanje uginulih kućnih ljubimaca 
uputio je Općini Rugvica prijedlog 
za nagodbu. Naime, Centar u istom 
dopisu navodi iznos od 8 milijuna 
kuna izgubljene dobiti nakon što im 
je onemogućena izgradnja. Poglavar-
stvo na čelu s načelnikom Ivanom 
Remenarom ocjenjuje zahtjev Centra 
neopravdanim s obzirom da je uku-
pna investicija i pothvat bio poslovni 
rizik ulagača, pored toga Općina je 
u okviru Zakona donijela odluku o 
obustavi plana te o tome na vrijeme 
izvijestila investitora. 

Općina prihvatila ugovor o 
sufinanciranju izrade glavnog 
projekta gradnje spomen 
obilježja u Novskoj 

Općinsko poglavarstvo prihvatilo 
je idejno rješenje i način sufinanci-
ranja izgradnje Spomen sobe i obi-
lježja stradavanja branitelja u Domo-
vinskome ratu 1991.-1995. godine. 
Spomen obilježje bit će izgrađeno 
u Novskoj, na Zapadno-slavonskom 
ratištu, lokaciji «Trokut-Novska». Na 
tom području za vrijeme Domovin-
skoga rata bio je stacioniran i 53. 
samostalni bataljun s braniteljima iz 
Rugvice. Cijela investicija iznosila bi 
4,6 milijuna kuna. Planirano je da se 
taj iznos proporcionalno podijeli na 
sva nadležna ministarstva i sve jedi-
nice lokalne i područne samouprave 
s čijeg područja su poginuli branite-
lji. Sufinanciranje troškova izgradnje 
planirano je kroz četiri proračunske 
godine, a općinski proračun sudje-
lovat će s iznosom od ukupno 25.000 
kuna.

U tijeku kompleksan postupak 
prodaje poljoprivrednog 
zemljišta u vlasništvu RH
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Godišnji skupovi DVD Rugvica i DVD Novaki 
Oborovski

Održane sjednice Općinskog vijeća i poglavarstva

PRIPREMILA: I.G.O. 

Nabavka cisterne i 
dogradnja rugvičkog 
doma

Vodstvo središnjeg DVD Rugvica usmjereno na uređenje doma i  nabavku 
opreme 

 Vatrogasna mladež – programi osposobljavanja i natjecanja 

DVD Novaki Oborovski – puna 
pozornost preventivi, osposoblja-
vanju, mladima i društvenim aktiv-
nostima 

Na poziv KUD-a «Posavka» 
- Oborovo Zagrebačka televizija 
Z1 10. veljače snimila je emisiju 
«Narodno veselje» u studiju TKZ. 
Pod vedrim nebom prisjetili smo se 
seoskog života i rada u našoj dragoj 
posavskoj ravnici gdje život nije 
nimalo lak. Od ranog jutra do kasne 
večeri ispunjena je svaka minuta. 
KUD «Posavka» Oborovo gaji 
tradiciju narodnih običaja i kulture 
našeg kraja te ih nastoji prenijeti 
na buduće mlade naraštaje. Naš je 
moto: Posavino gdje su ti starine to 
i sada naše srce brine!

Predsjednica kluba Milica ĐIĐA

Emisija «Narodno veselje»
snimljena u Oborovu

PRIPREMILA: N. KOZIĆ
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a sastanku održanom 18. veljače 
dogovoren je daljnji tijek surad-
nje između Grada Dugog Sela 

i Veterinarskog fakulteta Sveučilišta 
u Zagrebu. Sastanku su prisustvova-
li dekan Veterinarskog fakulteta dr. 

Velimir Sušić, prodekanica za među-
narodnu suradnju Lidija Kozačinski, 
prodekan za poslovanje Marijan 
Cergolj, a u ime Grada gradonačelnik 
Boris Mahač, Predsjednik Gradskog 
vijeća Anto Bauer, zamjenici grado-
načelnika Jasminka Kokot Bambić i 
Vlado Kruhak te tajnica Grada Marija 
Cesar. Podsjećamo, država je donijela 

odluku kojom je Veterinarskom fakul-
tetu ustupila poljoprivredno zemljište 
na području grada Dugog Sela, na 
kojem Veterinarski fakultet planira 
izgraditi Fakultetsko dobro kao svoj 
dislocirani znanstveno-nastavni poli-
gon za obavljanje praktične nastave i 
stručne prakse studenata. Zemljište 
površine gotovo 100 hektara nalazi 
se na području Črnovčaka, na zapad-
nom dijelu grada, a južno od želje-
zničke pruge. 

Treba napomenuti kako fakultet 
ostaje na svojoj matičnoj lokaciji gdje 
raspolaže s prostornim kapacitetima 
koji omogućuju kvalitetno izvođenje 
pretkliničkog i kliničkog obrazovanja 
studenata, a ono što ne može ostva-
riti je praktična nastava u farmama 
koji služe za proizvodnju životinja. 
Kako bi podigao razinu kvalitete, uz 
preporuke i iskustva Europske udru-
ge visokih veterinarskih učilišta, 
Fakultet je započeo projekt izgradnje 
vlastitih farmi. Veterinarski fakultet 
već je upisan kao vlasnik zemljišta, 
odobrena su im sredstva za 1. fazu 
projekta, te će uskoro krenuti u reali-

zaciju koja obuhvaća izgradnju gove-
darske farme za edukaciju budućih 
veterinara. Gradnja farme planirana 
je na južnoj strani zemljišta, uz kanal 

Črnec i blizu izlaza na autocestu. Rea-
lizacija projekta na navedenoj lokaciji 
uključuje izgradnju poljoprivrednih 
objekata, te objekata koji će omo-
gućiti provođenje oglednih i eduka-
cijskih aktivnosti na način kako je 
to predviđeno nastavnim planovima 

studija. Predstavnici Veterinarskog 
fakulteta zatražili su od Grada da 
svoj Prostorni plan prilagodi ovom 
projektu, a gradonačelnik Mahač ih 
je informirao kako je Grad projekt 
već predvidio u svom planu. Čelnici 
grada upoznati su s detaljima veza-
nim za početak gradnje – planira se 
izgraditi prometnica i potrebna infra-
struktura, očistiti teren i ograditi par-
cela. Na kraju sastanka, predstavnici 

fakulteta izrazili su zadovoljstvo zbog 
dobre suradnje te najavili konzulta-
cije s Gradom o svakoj daljnjoj fazi 
ovog projekta kojim će Dugo Selo u 
budućnosti postati dio mreže sveuči-
lišnih središta i gradova.

Gradsko poglavarstvo Grada Dugog Sela, Dugo Selo, Ulica J. Zorića 1, na temelju čl. 4. Odluke 
o određivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju temeljem ugovora (Službeni glasnik 
grada Dugog Sela 2/05.) i čl. 41. Statuta Grada Dugog Sela (Službeni glasnik grada Dugog Sela 
5/01. i 11/06.) objavljuje:

JAVNI NATJEČAJ BR. 7
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: Iskop, čišćenje i regulacija odvodnih jaraka, putnih graba i odvodnja nerazvrstanih 
cesta na području grada Dugog Sela  za 2008. godinu.      

3. Dokumentacija za natječaj 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, žiroračun broj 2360000-1810100008, 
poziv na broj 5789 – matični broj ponuditelja.

4. (a) Rok za dostavu ponuda je 04. 03. 2008. godine do 8,30 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 04.03.2008. godine u 8,30 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.

Najavljena izgradnja nastavnog poligona 
Veterinarskog fakulteta 
PRIPREMILE: J. K. B. i A. M. Š. 
FOTOGRAFIJE: N. K.

Dekan Veterinarskog fakulteta i suradnici  izvijestili predstavnike Grada o 
aktivnostima preseljenja dijela Fakulteta u Dugo Selo

Gradski predstavnici pozdravili dolazak fakulteta u naš grad

Gradsko poglavarstvo Grada Dugog Sela, Dugo Selo, Ulica J. Zorića 1, na temelju čl. 4. Odluke 
o određivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju temeljem ugovora (Službeni glasnik 
grada Dugog Sela 2/05.) i čl. 41. Statuta Grada Dugog Sela (Službeni glasnik grada Dugog Sela 
5/01. i 11/06.) objavljuje:

JAVNI NATJEČAJ BR. 8
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:  Uređenje zelenih površina na području grada Dugog Sela  za 2008. godinu.     
3. Dokumentacija za natječaj 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, žiroračun broj 2360000-1810100008, 
poziv na broj 5789 – matični broj ponuditelja.

4. (a) Rok za dostavu ponuda je 04. 03. 2008. godine do 9,30 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 04.03.2008. godine u 9,30 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.

Gradsko poglavarstvo Grada Dugog Sela, Dugo Selo, Ulica J. Zorića 1, na temelju čl. 4. Odluke 
o određivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju temeljem ugovora (Službeni glasnik 
grada Dugog Sela 2/05.) i čl. 41. Statuta Grada Dugog Sela (Službeni glasnik grada Dugog Sela 
5/01. i 11/06.) objavljuje:

JAVNI NATJEČAJ BR. 9
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: Uređenje dječjih igrališta na području grada Dugog Sela za 2008. godinu.      

3. Dokumentacija za natječaj 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, žiroračun broj 2360000-1810100008, 
poziv na broj 5789 – matični broj ponuditelja.

4. (a) Rok za dostavu ponuda je 04. 03. 2008. godine do 10,30 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 04.03.2008. godine u 10,30 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.

Gradsko poglavarstvo Grada Dugog Sela, Dugo Selo, Ulica J. Zorića 1, na temelju čl. 4. Odluke 
o određivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju temeljem ugovora (Službeni glasnik 
grada Dugog Sela 2/05.) i čl. 41. Statuta Grada Dugog Sela (Službeni glasnik grada Dugog Sela 
5/01. i 11/06.) objavljuje:

JAVNI NATJEČAJ BR. 10
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: Održavanje gradskih parcela na području grada Dugog Sela za 2008. godinu.      

3. Dokumentacija za natječaj 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, žiroračun broj 2360000-1810100008, 
poziv na broj 5789 – matični broj ponuditelja.

4. (a) Rok za dostavu ponuda je 04. 03. 2008. godine do 11,30 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 04.03.2008. godine u 11,30 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.



ograničene prostorne kapaci-
tete i nedostatak  zemljišta u 
vlasništvu Grada. Realno je za 
očekivati da grad dobije i pro-
stor sadašnje vojarne  nakon 
ulaska Hrvatske u NATO, a 
izmjenama  prostornih pla-
nova potrebno je predvidjeti i 
nove poduzetničke zone.

Na kraju razgovora zaklju-
čeno je da Razvojna agencija 
pripremi ponudu za izradu 
PUR-a grada Dugog Sela, a 
ukoliko se ponuda agencije 
prihvati, formirat će se zajed-
nički tim za razgovore kako 
bi u izradi Projekta ukupnog 
razvoja sudjelovalo što više 
stručnjaka i odgovornih osoba 
grada.

N aselja Velika i Mala 
Ostrna, na jugoistoč-
nom dijelu grada Dugog 

Sela, nalaze se na vlažn om i 
vodopropusnom po dručju, a 

problemi koji najčešće muče 
njihove stanovnike odnose se 
na odvodnju - na rješavanje 
kanalizacijskog sustava te odr-
žavanje kanala za odvodnju 
oborinskih voda. O toj proble-
matici najviše se raspravljalo i 
tužilo na sastanku predstav-
nika gradske uprave i grad-
skih tijela s građanima ovih 
naselja. Sastanak je održan u 
prostoru Vatrogasnog doma 
Ostrna 7. veljače, a odazvalo 
se oko 30-tak građana.

Broj stanovnika na područ-
ju grada bilježi konstantan 
porast unazad 10 godina, a 
naselja Velika i Mala Ostrna 
danas imaju 1 950 stanovnika. 
Potrebe su sve veće, osobito 
kada je u pitanju komunal-
na infrastruktura. Kako je 
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PRIPREMILA: Iva GRGIĆ OZIMEC

Sa sastanka građana Velike i Male Ostrne i predstavnika Grada 

Muka s odvodnjom 

G radonačelnik Boris 
Mahač i predsjednik 
Gradskog vijeća Anto 

Bauer sa suradnicima održa-
li su radni sastanak s pred-
stavnicima Razvojne agen-
cije Sjever – Dan d.o.o. iz 
Varaždina. Tema razgovora 
bila je mogućnost suradnje 
na izradi Projekta ukupnog 
razvoja grada Dugog Sela. 
Gradonačelnik Boris Mahač 
ukratko je upoznao predstav-

nike agencije sa sadašnjim 
stanjem na području grada, 
istaknuvši pri tom ubrzanu 
stanogradnju i doseljavanje 
novih stanovnika na područ-
je grada, izlaz na autoput kod 
čvora Rugvica, izgradnju 
dislocirane nastavne jedinice 
Veterinarskog fakulteta, 13 
ha novih površina predviđe-
nih za poduzetničku zonu 
uz željezničku prugu kao i 
potrebu formiranja vlastitog 
komunalnog poduzeća, kao 
glavne karakteristike grada 

na kojim bi trebalo temeljiti 
razvojnu strategiju. 

Kako se iz razgovora s 
direktorom agencije Andri-
jom Petrovićem i njego-
vom suradnicom  Biserkom 
Zamostni moglo zaključiti, 
grad Dugo Selo ima razvoj-
nu perspektivu koju mora 
temeljiti između ostalog i 
na razvoju susjednih općina 
Brckovljana i Rugvice kao i 
grada Zagreba, a pri tom u 
prvi plan mora staviti vlasti-
te mogućnosti s obzirom na 

PRIPREMILA: J. K. B. 

Ubrzani razvoj grada nalaže 
izradu Programa ukupnog razvoja

G radsko poglavarstvo 
dalo je suglasnost za 
jedinstveni cjenik obra-

čuna troškova vatrogasnih 
intervencija i gospodarskih 
usluga vatrogasnih društava. 
Ovaj cjenik prije je prihvati-

lo predsjedništvo Vatrogasne 
zajednice Dugo Selo, a njima 
se utvrđuje naknada mate-
rijalnih troškova na koju 

ima pravo društvo kada 
sudjeluje na intervencijama 
izvan područja grada te kada 
vrše rad za potrebe fizičkih 

i pravnih osoba. Troškovi 
obuhvaćaju upotrebu vatro-
gasnih vozila s opremom, 
vatrogasne opreme i sredsta-

va, usluge vatro-
gasne postrojbe 
za gospodarske i 
društvene djelat-
nosti te naknade 
v a t r o g a s c i m a 
za dežurstva 
i intervencije. 
Cijene dugosel-
ske Vatrogasne 
zajednice gotovo 
su u pola manje 

od cijena Hrvatske vatro-
gasne zajednice. Upotreba 
navalnog vozila po njihovom 
cjeniku iznosi 800 kuna, a 

po dugoselskom 450 kuna. 
Vatrogasci VZG Dugog Sela 
za izlazak na intervenciju 
dobit će 100 kuna, za pasivno 
80 te za aktivno dežurstvo 
170 kuna. Takve su cijene i za 
ostale stavke – napomenuo je 
pročelnik ureda za društvene 
djelatnosti Veljko Bertak. 

Ugovor o izradi pro-
cjene ugroženosti 
i Plana zaštite od 
požara između Grada 
i zagrebačke Tvrtke 
«Velteh» d.o.o.

Članovi Poglavarstva pri-
hvatili su prijedlog Ugovora 
o izradi procjene ugroženo-
sti i Plana zaštite od požara 
između Grada i zagrebačke 
Tvrtke «Velteh» d.o.o. Za ove 
bi usluge Grad trebao izdvoji-
ti 62.400 kuna.

Utvrđen jedinstveni cjenik troškova 
vatrogasnih intervencija 

Zabranjeno paljenje vatre na otvorenom!
Posljednjih dana učestali su požari na otvorenom koji ugrožavaju 
sigurnost stanovnika i njihovu imovinu. Uglavnom nastaju uslijed 
paljenja raslinja i korova na otvorenom te u uvjetima vjetrovitog i suhog 
vremena prošire se, kao što se dogodilo prošloga tjedna na području 
Rugvičke ulice, Trnoščice i južno od pruge. Bila je potrebna dugotrajna 
intervencija nekoliko vatrogasnih društava. 

Paljenje vatre na otvorenom nije dozvoljeno, poručuju vatrogasci i 
gradska uprava. 

objasnio gradonačelnik Boris 
Mahač i pročelnik za gospo-
darstvo i financije Miljenko 
Brezak, ove godine u prora-
čunu planirano je uložiti 3 
milijuna i 368.000 kuna na 
području ovih naselja. Pročel-
nik za komunalne djelatnosti 

Goran Bučević obrazložio je 
u što će se planirana sredstva 
utrošiti. 

Tako se 240.000 kuna 
ulaže u izradu idejnog pro-
jekta kanalizacijskog susta-
va. U postupku je ishođenje 
lokacijske dozvole za pro-
širenje Vatrogasnog doma. 
Planirana je izgradnja 
garaže za vatrogasno vozilo 
i nadogradnja ambulante 
u kojoj će biti smješteni 
liječnik opće prakse i sto-
matolog. Ovaj projekt je 
vrijedan milijun i 240.000 
kuna, a realizirat će se u 
suradnji sa Zagrebačkom 
županijom. Nakon što je 
prošle godine otkupljeno 

Gradonačelnik B. Mahač uvodno obrazložio gradske projekte 
planirane na području Velike i Male Ostrne tijekom godine 

zemljište uz Vatrogasni 
dom ove godine pokreće se 
projekt izgradnje Dječjeg 
vrtića – rečeno je građani-
ma Velike i Male Ostrne. 

Ove godine na područ-
ju Ostrne Grad ulaže 
3,4 milijuna kuna

Ove godine na području 
Ostrne dovršit će se i izgrad-
nja odvodnje Habeićeve ulice 
u ukupnoj vrijednosti 153.000 
kuna, rečeno je na sastanku 
predstavnika Grada i građa-
na. Za asfaltiranje ulica plani-
rano je milijun i 350.000 kuna 
što je, kako je pojasnio pročel-
nik Goran Bučević, realizacija 
programa iz prošle godine, a 
ove godine u Ostrnu će se 

još uložiti sredstva u sklopu 
plana održavanja nerazvrsta-
nih cesta, održavanja asfal-
tnih cesta, održavanja putnih 
jaraka te izgradnje asfaltnih 
cesta. Pojedine građane izme-

đu brojnih pitanja koja su se 
mogla čuti tijekom sastanka, 
zanimalo je koje će se kon-
kretno ulice u sljedećem raz-
doblju asfaltirati. 

Stručna suradnica za 
komunalne djelatnosti 
Jadranka Robić naglasila je 
kako će se asfaltirati naj-
starije ulice – Zagrebač-
ki odvojak u duljini 125 
metara, Mate Lovraka u 
duljini 170 metara, Ulica 
Jasinje 200 metara, Želje-
znička ulica 120 metara, 
Omladinski odvojak 100 
metara, Goričica 100 meta-
ra, Ulica Mlaka 280 metara 
i Zrinska ulica u duljini 110 
metara.

 Građani su se također 
potužili na održavanje putnih 
graba, na devastaciju puteva 
od strane Vodoprivrede Lonja 
– Zelina, na loše izrađene ban-
kine na županijskoj cesti, na 
nepoštivanje prometnih zna-
kova za što Grad nije direktno 

odgovoran, no istaknuto je 
kako će nastojati sve primjed-
be i prijedloge građana sinoć 
izrečene - uvažiti i riješiti što 
prije.

Sastanku se odazvalo oko 30-tak zainteresiranih građana 

PRIPREMILE: A. M. Š. i I. G. O.



N a 5. redovnoj sjedni-
ci, održanoj 15. velja-
če, članovi Skupštine 

DUKOM-a donijeli su odlu-
ku s 8 glasova za i 3 glasa 
protiv o poskupljenju vode 
koje je još početkom godine 
najavio direktor DUKOM-
a Mladen Vrabec. Zbog 

povećanja cijene vode na 
području Zagreba za gotovo 
50 posto, dugoselski distri-
butivni sustav vode, koji se 
napaja iz zagrebačkog vodo-
voda, morao je također defi-
nirati novu - veću cijenu. 

Prostorni metar vode 
od 1. siječnja, umjesto 
2,9 kuna, DUKOM sada 
plaća 4,6 kuna, a po kal-
kulaciji ta će cijena izno-
siti 11 kuna, umjesto 
dosadašnjih 8,34 kune (u 
tu cijenu uračunat je PDV 
i ostali troškovi distribu-
cije). 

Nova cijena vode za 
građane Dugog Sela, gra-
đane općina Brckovljani i 
Rugvice primjenjuje se od 
1. siječnja ove godine, no 
s obzirom da se potrošnja 
vode u kućanstvima oči-
tava svaka dva mjeseca, 
prvi računi s novom cije-
nom počet će pristizati 
početkom ožujka. 

Načelnik Rugvice Ivan 
Remenar u tijeku raspra-
ve izrazio je žaljenje zbog 
«neobrazloženja» Zagrebač-
kog holdinga o poskuplje-

nju, dok je načelnik Općine 
Brckovljani Željko Funtek za 
povećanje cijene, ali ne na 
svim područjima jednako, 
odnosno sukladno gubicima. 
Funtek smatra kako nema 
opravdanja za gubitke, a za 
gubitak od 28 posto u Brc-
kovljanima nisu oni krivi. 
Iznio je prijedlog da cijena 
vode za domaćinstvo iznosi 
9,80 kuna, a za gospodarstvo 

16,53 kune. Također, kritič-
ki se osvrnuo na raspodjelu 
poslova u DUKOM-u navo-
deći nekvalitetne sanacije i 
stalne lomove sustava. Spo-
menuo je i 7 km magistral-
nog vodovoda koji još nije 
stavljen u funkciju. Vrabec je 
kazao kako problemi nastaju 
kod priključaka, a da Dukom 
nastoji obavljati poslove jed-

nako na svim područjima 
u okviru sredstava kojima 
raspolaže. Tako je najveći 
dio vodovodne mreže pro-

mijenjen u Brckovljanima, 
u suradnji s Hrvatskim 
vodama. U planu je i pro-
mjena azbestno-cementnog 
vodovoda od Dugog Sela do 
Rugvice. Što se tiče cijene 
vode pitanje je li je ona soci-
jalna ili razvojna – kazao je 
Vrabec. Predsjednik Skup-
štine Društva Boris Mahač 
naglasio je kako je veća cije-
na vode neminovna, a omo-
gućit će nova ulaganja u dis-
tributivni sustav DUKOM-a 
– gradnju kolektora, odvod-
nje i pročistača. Što se pak 
tiče gubitka u mreži od 30 
posto, Mahač je spomenuo 
kako većina ostalih gradova 
u županiji ima veće gubitke 
– 40 do 50 posto.

Djelatnosti 
distribucije 
prirodnog plina i 
opskrbe prirodnog 
plina razdvojiti do 30. 
travnja ove godine 

Članovi Skupštine upo-
znati s izvješćem o obavljenoj 
reviziji financijskih izvješta-
ja i poslovanja komunalnog 
društva DUKOM za 2006. 
godinu, u kojem je Držav-
ni ured za reviziju naveo 
određene primjedbe. Kako 
je rečeno, Uprava društva 
nepravilnosti će ispraviti, 
međutim Društvo ne može 
riješiti povećanje vrijednosti 
udjela u temeljnom kapitalu 
Društva za vrijednost ulo-

ženih sredstava osnivača u 
vodovodnu i plinsku mrežu 
jer o tome odluku donosi 
Skupština. Stoga će se, kako 
su se usuglasili članovi Skup-

štine, na sljedećoj sjednici 
Skupštine o tome raspraviti, 
a predstavnici Uprave druš-
tva pripremit će potrebne 
materijale. Iako je bilo najave 
kako će se povećati i cijena 
odvoza komunalnog otpada, 
zasada do toga neće doći već 
će o tome raspraviti u nared-
nom razdoblju. 

Sukladno novoj zakon-
skoj regulativi koja je 
prethodila unazad par 
godina potrebno je do 
30. travnja ove godine 
izvršiti razdvajanje dje-
latnosti distribucije pri-
rodnog plina i opskrbe 
prirodnog plina za komu-
nalna poduzeća koja se 
osim ovih djelatnosti 
bave i ostalim djelatno-
stima koje pripadaju pod 
ingerenciju komunalnog 
gospodarstva, što je slu-
čaj s DUKOM-om. Skup-
ština je stoga raspravljala 
o prijedlogu donošenja 
odluke o osnivanju novog 
poduzeća koje će se bavi-
ti isključivo djelatnošću 
distribucije i opskrbe 
plinom, odnosno tvrtke 
kćeri DUKOM-a. 

U tom cilju osnivanja 
budućeg novog poduzeća 
predložit će se akti za nasta-
nak tvrtke kćeri sadašnjeg 
DUKOM-a s točno definiram 
pravima i obvezama, kao i 
budućim odnosima s posto-
jećom tvrtkom do potpunog 
osamostaljenja. O tome će se 

raspravljati na sljedećoj sjed-
nici koja će se morati održati 
do kraja travnja kako bi se 
ispoštovao zakonski rok.
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U Gradskoj vijećnici održana 
je 6. veljače II. prethodna 
rasprava Izmjena i dopu-

na Urbanističkog plana uređenja 
za područje Martin Brega. Prije 
početka izlaganja, pročelnik 
Gradskog ureda za komunalne 
djelatnosti Goran Bučević osvr-
nuo se na održanu prethodnu I. 
rasprava i dilemu o širini parcela 
koja bi se trebala proširiti na 18 
metara. Kako je kazao, potrebno 
je usklađenje ovog plana s planom 
višeg reda - Prostornim planom 
grada. Ispred Urbanističkog zavo-
da grada Zagreba Dunja Kos Pleteš 
upoznala je nazočne s osnovnim 
kriterijima kojim su se izrađivači 
plana vodili. Tako je bilo važno 
očuvati prostor od 50 m od šume. 
Što se tiče širina parcela odbijen je 
zahtjev da budu 15 metara široke, 
već će biti 18 m. Putovi koji su 
naznačeni u katastru ne mogu biti 
građevinske čestice. 

Prisutne građane, većinom vla-
snike zemljišta na tom područ-
ju, najviše je interesiralo zašto se 
odbija širina od 15 m obrazlažući 
kako će radi toga manje parcele 
morati prodati ili kupovati kako 
bi imali dovoljno za gradnju. 
Bilo je i prijedloga da se uvedu 
posebni uvjeti za takve parcele. 
Kod postojećih objekata ova se 
odredba ne primjenjuje. Po gene-
ralnoj koncepciji plana krenulo 
se u inventuru postojećeg stanja 
jer je veća koncentracija gradnje 
bila na hrptovima Martin Brega 
zbog blizine prometnica, a s pove-
ćanjem parcela pokušala se spri-
ječiti interpolacija kuća – kazao 
je Bučević. Informacija Marijana 
Šole, voditelja dugoselske isposta-
ve Upravnog odjela za prostorno 
uređenje, gradnju i zaštitu okoli-
ša Zagrebačke županije, malo je 
skrenula tijek rasprave. Naime, on 
je spomenuo čl.131 novog Zakona 
o prostornom uređenju i gradnji 
po kojem za izdavanje građevin-

ske i lokacijske dozvole potrebna 
širina prometnice od 9 metara. 
Stoga, županijski ured trenutno ne 
može izdavati dozvole, ne postoji 
ni volja za podnošenje zahtjeva s 
obzirom na odbijenice, a rješavaju 
se samo stari slučajevi. Po Bučevi-
ćevim riječima to ozbiljno pitanje 
treba raspraviti na nivou nadlež-
nog ministarstva.

Rekreacijska zona 
i turistička zona na 
Martin Bregu defi-
nirana DPU-om 

Predsjednik povjerenstva za 
provođenje javne rasprave Anto 
Bauer upozorio je kako se trenutno 
ništa ne odlučuje, odluku će doni-
jeti Gradsko vijeće po okončanju 
svih rasprava. Svrha provođenja 
rasprava je predlaganje i pronala-
ženje stručnih rješenja značajnih 
za razvitak, uređenje i oblikovanje 
prostora na području obuhvata te 
se evidentiraju primjedbe, suge-
stije i prijedlozi zainteresiranih. 
Postavilo se i pitanje problema 
kompliciranih imovinsko-prav-
nih odnosa kod određenih parce-
la. Stanovnike Martin Brega zani-
malo je i što je s rekreacijskom 
zonom i turističkom zonom. Ta 
je zona dio Detaljnog plana koji je 
na snazi. Detaljnim planom ure-
đenja Martin Brega urbanistički 
se osmišljava središnji prostor na 
Martin Bregu ukupne površine 
40 000 četvornih metara, a plan je 
rađen u skladu s konzervatorskim 
propozicijama, zakonskim propi-
sima te je u skladu s programom 
mjera Grada Dugog Sela. Detaljne 
informacije, kao i uvid u nacrt 
Urbanističkog plana uređenja za 
Martin Breg mogu se dobiti u 
Upravnom odjelu za prostorno 
uređenje, zaštitu okoliša, komu-
nalno i stambeno gospodarstvo 
grada Dugog Sela, soba broj 40, 
Zorićeva 1.

P rema evidenciji Hrvatskog 
zavoda za zapošljavanje na 
području grada s 31. prosin-

cem 2007. godine broj nezaposlenih 
iznosio je 749, dok je na kraju 2006. 
godine bilo 875 nezaposlenih osoba. 
Nezaposlenost u Dugom Selu redo-
vito je u padu, a na kraju prošle 
godine ona je za gotovo 15 posto niža 
nego u 2006. godini. Uspoređujući 
sa susjednim općinama Dugo Selo 
je u povoljnijoj situaciji zbog bolje 
prometne povezanosti s gradom 
Zagrebom, prvenstveno željeznicom. 
Ovo je bitan faktor poslodavcima što 
doprinosi bržem zapošljavanju sta-
novnika Dugog Sela. Tendencija pada 
nezaposlenosti postoji ne samo na 
području Dugog Sela, već i u osta-
lim gradovima Zagrebačke župani-
je, no broj nezaposlenih žena koje 
čine 66 posto ukupnog broja neza-
poslenih u osjetnom je povećanju u 
odnosu na 2006. godinu kada ih je 
bilo dva posto manje. Najveći broj 
nezaposlenih žena u prošloj godi-
ni ima srednjoškolsko obrazovanje 
za zanimanja do 3. godine te školu 
za KV i VKV radnike, a po dobnoj 
strukturi najviše je mladih nezapo-
slenih žena između 25 i 34 godine.                                                                                             

Traže se građevinska i 
obrtnička zanimanja 

 Na području grada zabilježen 
trend pada nezaposlenosti te da su 
na Zavodu trenutno evidentirane 
744 nezaposlene osobe – kazala je 
voditeljica Ispostave Ana Novosel na 
sastanku u uredu gradonačelnika. 
Napomenula je također kako radni-
ci s našeg područja lako pronalaze 
zaposlenje jer su, između ostalog, na 
glasu kao radnici s dobrim radnim 
navikama. Osim toga u posljednje 
vrijeme na području grada se otvo-
rilo niz malih obrta, a povećanjem 
stanogradnje svakim danom se javlja 
sve veća potreba za radnicima gra-
đevinskih i obrtničkih zanimanja. U 
strukturi od 744 nezaposleno je 478 
žena, od kojih je 208 starije od 41 
godine, a kvalifikacijska struktura 
nije zadovoljavajuća jer se uglav-
nom radi o osobama s osnovnim 
obrazovanjem. Hrvatski zavod za 
zapošljavanje nudi niz programa za 
prekvalifikaciju radne snage pa je 
tako u pripremi prekvalifikacija za 
zvanje njegovateljica što će omo-
gućiti ženama da poboljšaju svoju 
konkurentnost na tržištu rada.      

P ovjerenstvo za provo-
đenje Javne rasprave 
u postupku donošenja 

Detaljnog plana uređenja 
«Kozinska» održalo je pret-
hodnu raspravu  o nacrtu 
plana.

Prilikom posljednjih izmje-
na Prostornog plana i Gene-
ralnog urbanističkog plana 
grada Dugog Sela određeno 
je da se iz zahvata  Novog 
groblja izuzme područje 
površine 5,37 hektara sjever-
no od groblja, te da se za to 
područje izradi Detaljni plan. 
Tom odredbom je  do dono-
šenja  Detaljnog plana uređe-
nja zabranjeno izdavanje gra-
đevinskih dozvola na rok od 
dvije godine, sa zakonskom 
mogućnošću produženja tog 
roka za  još godinu dana.

U ime izrađivača plana 
Urbanističkog zavoda Grada 

Zagreba, plan je obrazložila 
Dunja Pleteš Kos napome-
nuvši da je na tom području 
predviđena izgradnja samo-
stalnih i dvojnih objekata  te 
objekata u nizu što omogu-
ćuje maksimalno iskorište-
nje postojećih uskih parcela. 
Predviđena je i mreža putova, 
a na nekim parcelama, ovi-
sno njihovoj veličini mogu 
se izgraditi građevine i do 

dva kata visine. Planom je 
predviđeno da se u prizemlju  
građevina mogu otvoriti tihi 
obrti i trgovine, a izgradit 
će se i sklonište za 600 sta-
novnika. 

Tijekom rasprave nije bilo 
pitanja osim onih vezanih za 
informiranje vlasnika parce-
la o postupku izrade plana, 
Naime, predsjednik povje-
renstava Anto Bauer napo-

menuo je da većina građa-
na koji su vlasnici parcela u 
obuhvatu Detaljnog plana 
"Kozinska" ne znaju da se 
plan donosi. Rečeno je da 
će se to riješiti  odredbom 
novog Zakona o građenju koji 
propisuje da se na Javno izla-
ganje tijekom javne rasprave 
pismeno pozovu svi vlasnici  
parcela s tog područja. 

Skupština Trgovačkog društva «DUKOM» 

Veća cijena vode za cijelo 
distributivno područje

Direktor M. Vrabec i predsjednik Društva B. Mahač obrazložili 
razloge poskupljenja vode

Predloženo osnivanje Tvrtke kćeri za distribuciju plina

 Prethodna rasprava o Nacrtu detaljnog plana uređenja područja oko Novoga groblja 

Povjerenstvo bez primjedbi na 
prijedlog DPU «Kozinska»
PriPremila: J. K. B. 

Održana II. prethodna rasprava o Izmjenama i 
dopunama UPU Martin Brega 

Građani nezadovoljni 
zadanom širinom 
parcela
PrIPreMIlA: A. M. Š.

Nezaposlenost manja 
za 15 posto
PrIPreMIlA: I. G. O. i J. K. B.
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Podsjetnika na objavljenih 500 brojeva prikazom naj-priloga iz jubilarnih izdanja   

Broj 1. – dva puta 
Ne samo da je među najstarijim 

lokalnim novinama DUGOSEL-
SKA KRONIKA jedinstvena je, 
između ostaloga, i po tome što 

ima dva prva broja, dva počet-
ka… Pokrenuta je 3.  srpnja 1967. 
godine u velikom formata – kao 
prilog - list nekadašnjeg VJESNI-
KA. U takvom se obliku pojavila-
šest puta. 

Iz prvog broja izdvajamo...

Prvi samostalni broj - 15. siječnja 1968.
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STOTINU BROJEVA - 
PRVI JUBILEJ 
DUGOSELSKE 
KRONIKE

Nakon trinaest 
godina - 200. broj

TRISTOTI 
BROJ 
NAJAVIO
VIŠE-
STRANAČKE 
IZBORE



11DUGOSELSKA 25. veljače 2008. kronika10 DUGOSELSKAkronika 25. veljače 2008. 

STOTINU BROJEVA - 
PRVI JUBILEJ 
DUGOSELSKE 
KRONIKE

Nakon trinaest 
godina - 200. broj

TRISTOTI 
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BROJ 400. 
OBJAVLJEN U 
LIPNJU 2000. 
GODINE 
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Ovaj primjerak označen brojem 500 zapra-
vo je 506. broj  DUGOSELSKE KRONIKE s 
obzirom na prvi početak u okviru VJESNIKA 
1967. godine te potom na drugi početak od 15. 
siječnja 1968. godine kada se DUGOSELSKA 
KRONIKA pojavila kao samostalne novine.

Uredništvo, suradnici i prijatelji okupit 
će se u prostoru u kojem se ove novine pišu 
od samih početaka. Pridružit će im se kole-
ge iz drugih uredništava javnih glasila. Na 
skupu će biti riječi o glasilima i novinarstvu 
u lokalnim zajednicama, posebice o mediji-
ma čiji su osnivači jedinice lokalne uprave i 
samouprave. 

Na skupu 27. veljače govorit će profesori 
novinarstva s Fakulteta političkih znanosti i 
Hrvatskih studija te predsjednik Hrvatskog 
novinarskog društva Tomislav Duka. 

Za sve čitatelje, dugogodišnje pretplatnike, 
učenike, sve građane i ljubitelje umjetno-
sti kojoj je posvećeno niz ispisanih strani-
ca DUGOSELSKE KRONIKE, priređujemo 
baletnu predstavu «Bal kadeta». Balet je na 
glazbu J. Straussa ml. a izvode ga članovi 
Baletnog ansambla HNK – članovi Baletne 
trupe Croatia. 

O obilježavanju jubileja izvjestit ćemo u 
idućem 501. broju DUGOSELSKE KRONI-
KE!

500. broj 
– veljača 

2008. 

Nekoliko brojeva potom 
uređivao je Albert 
Harcet. Od rujna 1995. 
godine, tj. od 349.  do 
500. broja Dugoselsku 
kroniku uređuje Nada 
Kozić. Od 2001. godiine u 
uredništvu je zaposlena 
novinarka Iva Grgić 
Ozimec. Jasminka Kokot 
Bambić član je uredništva 
od 2003. godine. Ana 
Marija Šprihal stalna je 
suradnica od 2007. godine 
uz nekoliko vanjskih 
suradnika. 



U nazočnosti zamjenice direkto-
ra Agencija za pravni promet i 
posredovanje nekretninama Mire 

Jeras i predsjednice Povjerenstva za 
odobravanje zahtjeva za kupnju stanova 
iz Programa POS-a Jadranke Robić 25. 

siječnja je u Gradskoj vijećnici kan-
didatima s Liste reda prvenstva odr-
žana prezentacija budućih POS-ovih 
stanova. Investitor izgradnje APN na 
području Hrvatske dosada je realizirao 
150 objekata s ukupno 4 i pol tisuće 
stanova prema Programu POS-a, a u 

Dugom Selu započeta je izgradnja prve 
zgrade iz istog programa.

Zgrada će se nalaziti na križanju 
Ulice Marije Jurić Zagorke i Domja-
nićeve ulice, a sastojat će se od dva 
objekta povezana staklenim toplim 
hodnicima. Pročelje zgrade orijentira-
no je na istočnu stranu, a na začelju 

će biti izgrađene tri velike staklene 
plohe okruglog oblika koje će podsjeća-
ti na izgled broda. U prizemlju zgrade 
planirana su tri poslovna prostora te 
skladišni prostori za svaki stan. Na tri 
kata bit će izgrađeno 18 stanova, od 57 

i 70 kvadratnih metara. Cijena stanova 
u prosjeku neće biti više od 980 eura 
po kvadratnom metru, što u odnosu 
na prosječnu tržišnu cijenu kvadrata 
stambenog prostora u Dugom Selu od 
1.300 do 1.600 eura – kupnja POS-
ovih stanova čini se još zanimljivijom. 
Gradonačelnik Boris Mahač tako je 
prihvatio mogućnost pronalaska novog 
građevinskog zemljišta koje bi se osigu-
ralo za izgradnju nove POS-ove zgrade, 
o čemu će se u budućem razdoblju Grad 
zasigurno dogovarati zajedno s APN-
om. Sve mlade obitelji koje neće imati 
sreće kupiti ove stanove, tako bi mogle 
imati šansu kandidirati se u sljedećem 
postupku realizacije POS-ovog progra-
ma u Dugom Selu, no moći će kandidi-
rati i svi novi zainteresirani. 

U prezentaciji POS-ovih stanova 
sudjelovali su i predstavnici banaka 
– Splitske banke, Volksbanke i Pri-
vredne banke koji su pojasnili uvjete 
kreditiranja. Sljedeći korak kandidata 
za kupnju stanova je odabrati jednu od 
ovih banaka te provjeriti svoju kreditnu 
sposobnost, nakon čega će APN organi-
zirati novi sastanak s kandidatima kako 
bi odabrali stanove.
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PriPremila: Iva GRGIĆ OZIMEC

Predstavljeni stanovi iz Programa 
POS-a za dugoselske kandidate

Predstavnice APN-a i Grada Dugog Sela uvodno se obratile okupljenima

Okupljenim kandidatima prezentirani nacrti buduće POS-ove zgrade

Pročelje buduće zgrade 

Turistička zajednica prošle godine 
organizirala 38 manifestacija

Turističko vijeće Turističke 
zajednice Dugo Selo razmotrilo je 
izvješće o radu za 2007. godinu. 

Protekle godine dugoselska Turistička 

zajednica organizirala je, financirala 
ili sufinancirala 38 manifestacija. Uz 
to radilo se na postavljanju turističke 
signalizacije. Ukupni prihodi iznosili 
su 486.000 kuna dok izdaci iznose 
513.000 kuna. Nastala razlika podmirit 
će se od dijela sredstava prikupljenih 
od boravišnih pristojbi i turističkih 

članarina, a koje nisu sjele na račun 
Zajednice do 31. prosinca 2007. godine.

Članovi Turističkog vijeća informira-
ni su o dinamici prikupljanja boravišne 
pristojbe koja se trenutno na području 

Dugog Sela priku-
plja od tri ugostitelj-
ska objekta. Prema 
tim podacima prošle 
godine registrirana 
su 4 589 noćenja, no 
Vijeće vjeruje kako 
nisu prijavljena sva 
noćenja. Po toj stavci 
prikupljeno je ukupno 

30.000 kuna uz 5.000 koji još nisu sjeli 
na račun, a u 2008. godini planirano 
je 27.000 kuna od boravišne pristojbe. 
Ukupni prihodi Turističke zajednice u 
2008. godini iznosili bi 535.000 kuna. 
Uz redovite programa i aktivnosti koje 

se iz godine u godinu organizira-
ju Zajednica planira i dugoročne 
projekte. Među njima izdvaja se 
uređenje Kulturnog centra, zatim 
izdavanje monografije Dugog Sela, 
revitalizacija stare crkve, adaptaci-
ja kleti u gradskom vinogradu, ure-
đenje biciklističkih staza te šetnica 
i vinskih staza na Martin Bregu.

O održanoj Skupštini Turističke 
zajednice koja je razmatrala izvje-
šće o radu i program za ovu godi-
nu, više u idućem broju. 

Članovi Vijeća jednoglasno prihvatili 
izvješća i planove za ovu godinu

Predsjednik Turističke zajednice Dugo Selo Boris Mahač 
izvješćuje Vijeće o aktivnostima u prošloj godini

U svečanoj atmosferi, 8. veljače, 
u prostorijama Dobrovoljnog 
vatrogasnog društva Dugo 

Selo održala se dodjela priznanja za 
zvanje vatrogasnoga časnik. Ukupno 
24 vatrogasaca, među kojima 3 iz 
općine Brckovljani te 4 iz Rugvice 
primili su ova priznanja koja im je 

uručio gradonačelnik Boris Mahač. 
Školovanje za ovaj čin u trajanju 
od gotovo dva mjeseca, uspješno je 
organizirala Vatrogasna zajednica 
Dugo Selo, a svi vatrogasci imali su 
visok prosjek ocjena. Predsjednik 
dugoselske Vatrogasne zajednice 
Zvonko Novosel Dolnjak istakao 
je kako su oni sada prva linija 
organiziranog vatrogastva u Dugom 
Selu. Nedavno je 23 vatrogasaca 

primilo uvjerenja o osposobljenosti 
za specijalnost «Aparati za zaštitu 
dišnih organa», također s visokim 
ocjenama te su zbog uspješnog 
organiziranja tog zahtjevnog tečaja 
dobili pohvale od Vatrogasne 
zajednice Zagrebačke županije. Ovaj 
mjesec počinju i tečajevi za strojare, 
za što je interes pokazao velik broj 
vatrogasaca s ovog područja. Postoji 

interes i za druga osposobljavanja 
što pokazuje kako se vatrogasci žele 
usavršavati i napredovati, a sve u cilju 
kvalitetnijeg izvršavanja zadataka – 
zaštite i spašavanja života i imovine. 
Sav ovaj trud, uz suradnju svih, vodi 
onom čemu se teži, a to je efikasno 
vatrogastvo grada Dugog Sela i 
okolice – kazao je gradonačelnik 
Mahač čestitavši još jednom novim 
vatrogasnim časnicima.

Priznanja za čin 
vatrogasnoga časnika 
primilo 24 vatrogasaca

PriPremila: ana-marija ŠPrihal  

Vatrogasni časnici uspješno završili dvomjesečno osposobljavanje, slijedi novo 
osposobljavanje

U uredu gradonačelnika Borisa Mahača 
7. veljače održao se sastanak s predstavnici-
ma Vatrogasne zajednice Zagrebačke župa-
nije - predsjednikom Stjepanom Ptičekom 
i tajnikom Josipom Novoselom. Sastanku 
su, uz gradonačelnika, prisustvovali pred-
sjednik dugoselske Vatrogasne zajednice 

Dugo Selo Zvonko Novosel Dolnjak, tajnik 
Ivica Klarić te pročelnik gradskog ureda 
za društvene djelatnosti Veljko Bertak. Na 
sastanku je odlučeno o nabavi cisterne od 
6 000 litara za potrebe dugoselske Vatroga-
sne zajednice. Vrijednost cisterne je milijun 
kuna, a nabavu će sufinancirati Vatrogasna 

zajednica Zagrebačka županije s 15 posto, 
dok će veći dio namaknuti Grad Dugo Selo 
u tri godine na obročnu otplatu. Nabava 
ove cisterne višestruko će se isplatiti jer će 
je, osim vatrogasaca moći koristiti i komu-
nalno poduzeće «Dukom» za dostavu pitke 
vode u slučaju nestašica. Takvi su se sluča-
jevi događali u više navrata prošle godine 
zbog pucanja starog magistralnog cjevovo-
da uslijed čega su Dugo Selo i okolica osta-
jali bez distribucije vode.             A. M. Š

Zapovjedništvo zaštite i spašavanja 
donijelo je prijedlog odluke o 
imenovanju Stožera zaštite i 

spašavanja grada Dugog Sela koje će 
se sastojati od 13 članova. Na mjesto 
načelnika Stožera predložen je Vlado 
Kruhak, zamjenik gradonačelnika, a 
ostali članovi predstavnici su ključnih 
javnih ustanova, ali i privatnih tvrtki 
koje sudjeluju u ovoj djelatnosti 
posrednim ili neposrednim načinom. 
Prema novom pravilniku utemeljenom 
na Zakonu o zaštiti i spašavanju 
odgovorna i zapovjedna osoba u 
slučaju organiziranja aktivnosti 
zaštite i spašavanja ljudi i imovine je 
gradonačelnik, dok je načelnik Stožera 
osoba koja provodi, koordinira i 
organizira zapovijedi predsjednika 
Zapovjedništva, pojasnio je načelnik 
Odjela za zaštitu i spašavanje PUZ-
a Sektor Zagreb Petar Vitas. Ujedno 
na istoj sjednici održanoj 14. veljače 
donesen je i prijedlog odluke o 
utvrđivanju pravnih osoba od 
interesa za zaštitu i spašavanje koje su 
kategorizirane u dvije skupine – A i 
B. Prema prioritetima ovim pravnim 
osobama određene su posebne zadaće, 
tako su predložene i nove – Tvrtka 
«Agroprerada» s hladnjačom na 
području grada koja svojim pogonom 
može izravno utjecati na zaštitu i 
spašavanje te javno glasilo «Dugoselska 
kronika» koje svojim radom sudjeluje u 
informiranju, ali i educiranju javnosti. 
Ove prijedloge odluka potrebno je 
verificirati na predstojećoj sjednici 
Gradskog vijeća. 

Zapovjedništvo nado-
punilo Procjenu ugrože-
nosti za područje grada

Prema izvješću o stanju sustava 
zaštite i spašavanja na području 
grada, prezentiranom na jučerašnjoj 
sjednici Zapovjedništva, a procjenom 
ugroženosti definirana su moguća 
ugrožavanja stanovništva, materijalnih 
i kulturnih dobara u slučaju nastanka 
veće nesreće ili katastrofe. One mogu 
nastati kao posljedice prirodnih 
ili civilizacijskih ugrožavanja i to 
nastankom poplave uzrokovanih 
bujičnim vodama s Martin Brega, zatim 
nastankom potresa na cijelom području 
grada, nastankom suše uz mogućnost 
ugrožavanja poljoprivredne proizvodnje 
te nastankom sanitarne ugroze 
kao neadekvatne brige o odlaganju 
otpada. Ističe se i moguće tehničko-
tehnološke nesreće u Dalekovod 
Cinčaonici koja u svom tehnološkom 
procesu rabi kiseline te hladnjača 
Tvrtke Agroprerada koja koristi velike 
količine amonijaka i freona. Na sjednici 
je predsjednik Zapovjedništva Boris 
Mahač predložio da se u ovom dijelu 
uvrsti i mogućnost epidemiološke 
ugroze ljudi od ilegalnog ispuštanja 
otpadnih voda iz septičkih jama u putne 
jarke te ekološkog devastiranja kanala 
Črnec. Član Zapovjedništva Zvonko 
Novosel Dolnjak, ujedno predsjednik 
VZG Dugo Selo, predložio je i uvrštenje 
plinske mreže tvrtke INA te DUKOM-a 
koje mogu ugroziti sigurnost na ovom 
području.

Cisterna za potrebe dugoselske 
Vatrogasne zajednice i za dostavu vode 

Donijet prijedlog odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja grada

Zapovjedništvo zaštite i 
spašavanja predložilo 
imenovanje Stožera
PriPremila: I. G. O.  

PriPremila: Nada KOZIĆ



Inicijativa za osnivanje eko-
udruge na području grada 
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Na trećoj sjednici Koordinacijskog 
odbora grada Dugog Sela za provedbu 
programa «Grad –prijatelj djece» čla-
novi Odbora razmatrali su realizaciju  
planiranog programa za 2008. godinu 
s detaljnijom pozornošću na nove 
sugestije i prijedloge za niz aktiv-
nosti koje će se provoditi do kraja 
ove godine. Od planiranih aktivnosti 
dosada je, između ostaloga, formiran 
Dječji forum u Osnovnoj školi Dugo 
Selo dok će se dječje Gradsko vijeće 
formirati početkom sljedeće školske 
godine. Tijekom školskih praznika 
Pučko otvoreno učilište organiziralo 

Koordinacijski odbor akcije «Grad -prijatelj djece» analizirao provedene 
aktivnosti

PRIPREMILA: J. K. B.
je dobro posjećene besplatne radio-
nice informatike, engleskog jezika, 
ritmike i likovne radionice.

Kako je veliki broj planiranih 
aktivnosti vezan za zaštitu okoliša, 
prihvaćena je inicijativa gradonačel-
nika Borisa Mahača da Koordinacij-
ski odbor bude inicijator osnivanja 
ekološke udruge na području našeg 
grada.

Također je dogovoreno da se ubu-
duće sjednice Koordinacijskog odbo-
ra organiziraju jednom u dva mjeseca 
kako bi se pratila realizacija aktiv-
nosti, a svi članovi Odbora dobili 
su obrasce za planiranje projekata u 

sklopu izvedbenog programa. Nakon 
što se na taj način evidentiraju sve pla-
nirane akcije i projekti, praćenje izved-
benog programa bit će znatno olakšano. 
Iako je na dnevnom redu sjednice bio 
i izbor «naj-akcije« u sklopu provedbe 
programa »Grad Dugo Selo - prijatelj 
djece», predsjednica  Odbora Željka 
Panian predložila je dva projekta za 
«naj-akciju» i to  «Pomoć pri učenju « i 
projekt pod nazivom «Zdravi zubi». O 
izboru naj-akcije odbor se nije izjasnio, 
već će se odluka o tome donijeti na slje-
dećoj sjednici Koordinacijskog odbora, 
kada će se o predloženim projektima 
znati nešto više.

U sklopu provedbe programa 
«Grad – prijatelj djece» kojim Grad 
Dugo Selo želi nastojati ponijeti ovu 
titulu, u Osnovnoj školi Dugo Selo 
nedavno je osnovan Dječji forum koji 
kroz svoje aktivnosti nastoji upoznati 
i ostvariti prava djeteta. U Dječji 
forum uključeno je 15-ero učenika 
trećih razreda, a voditeljica radionica 
je Marijana Tečić. Radionice foruma 
održavaju se u prostoru Osnovne 
škole, a tijekom sastanaka učenici 

raspravljaju o odabranim temama 
ili problemima. Rad se temelji na 
znanjima i iskustvu, mašti te novim 
idejama i inicijativama, a kroz igru i 
zabavu koje su sastavni dio radionica 
djeca postaju još više svjesnija svojih 
prava. 
Foto arhiva Marijana TEČIĆ

Osnovan Dječji forum u 
sklopu Osnovne škole 
Dugo Selo
PRIPREMILA: I. G. O.

U nedavno osnovan Dječji forum uključeno je 15-ero učenika trećih razreda

Koordinator kontakt policajaca u 
Policijskoj postaji Dugo Selo Marijan 
Bičak i kontakt policajac Dubravko 
Graberec upoznali su predstavnike 
Grada s inicijativom uređenja dječ-
jeg igrališta u Opetočkoj ulici pored 
Veterinarske ambulante. Naime, gra-
donačelniku Borisu Mahaču i nje-
govim zamjenicima te predsjedniku 
Gradskog vijeća Anti Baueru poli-
cajci su pojasnili kako na tom mjestu 
već postoji prostor predviđen za igru 
koji je Grad osigurao za tu namjenu. 
Zajednička je želja kontakt polica-
jaca i Grada Dugog Sela da se isto 
igralište  bolje održava, a uz pomoć 
Grada i donatora  kvalitetnije uredi. 

Kontakt policajci koji dnevno obilaze 
područje grada smatraju kako bi se 
uređenjem igrališta djeci omogućilo 
igranje bez opasnosti od prometa. 
Gradonačelnik Mahač podržao je ini-
cijativu kontakt policajaca i informi-
rao ih kako je u prošloj godini Grad 
uložio u uređenje dječjih igrališta 
250.000 kuna te da će se uređivanjem 
površina za igru i nabavu opreme za 
dječja igrališta nastaviti i ove godine. 

Suradnja kontakt policajca i 
komunalnih redara ocijenje-
na pozitivnom

Predstavnike Grada zanimala je 
suradnja kontakt policajca i komu-
nalnih redara, koju su kontakt poli-

cajci pozitivno ocijenili. Policajci su 
ponudili svoju pomoć komunalnim 
redarima prilikom obilaska grada i 
upozoravanja vlasnika vozila zbog 
nepropisnog parkiranja na pločnici-
ma ili na zelenim površinama. Sigur-
nost djece u prometu, naročito kod 
Doma oružanih snaga  riješena je na 
način da su prilikom dolaska u školu 
na križanjima postavljene ophodnje 
prometne policije ili se na ta mjesta 
u vrijeme najveće gužve raspoređuju 
kontakt policajci. Oni redovno sura-
đuju i s predstavnicima stanara te 
pokušavaju opomenama i preventiv-
nim djelovanjem na nesavjesne gra-
đane smanjiti broj pritužbi koje se 
uglavnom odnose na nepropisno par-
kiranje, bacanje smeća i plakatiranje 
na zabranjenim mjestima. 

Predstavnici Grada i Policijske 
postaje potakli uređenje dječjega  
igrališta u Opetočkoj ulici

PRIPREMILA: J. K. B.

Sedam odjeljenja 
trećih razreda posje-
tilo je izložbu fotogra-
fija i dokumentacije 
posvećenu tradicio-
nalnoj i stilskoj arhi-
tekturi dugoselskoga 
područja. Kakve su 
bile stare tradicional-
ne drvene kuće i klije-
ti te kako je izgledalo 
stilsko graditeljstvo 
na ovome prostoru – 
može se vidjeti na sto-
tinjak fotografija koji-
ma stručnjaci Odjela 
za zaštitu kulturne 
baštine Ministarstva 

kulture poručuju: Ču-
vajte tradicionalna i 
stilska obilježja vaših 
građevina. Jedan od 
posjetitelja, vidjevši 
uređenu drvenu kuću 
iz Ostrne,  uskliknuo 
je: «Ovo je moja kuća, 

u njoj živim!» Izlož-
ba je još postavljena 
u prostoru budućeg 
Kulturnog centra za 
posjetitelje i Zorićevoj 
ulici 5 (u bivšoj zgradi 
Doma zdravlja). 

Učenici posjetili izložbu o 
tradicionalnoj arhitekturi
PRIPREMILA: N. K.

Nedavno osnovna Udruga «ADHD 
i JA» za pomoć djeci s posebnim 
potrebama pokrenula je niz akcija 
kako bi u radu s djecom riješili razli-
čite poremećaje kao što je ADHD-
deficit pažnje, disleksija, disgrafija te 
poremećaj ponašanja. Naime, kako 
je kazala predsjednica Udruge San-
dra Geri, do kraja veljače Udruga je 
organizirala sastanke s roditeljima i 
učenicima Srednje škole Dugo Selo 
kako bi ih bolje upoznali sa svojim 
radom i planovima, a do kraja škol-
ske godine održat će se roditeljski 

sastanci i u osnovnim školama, pa 
se ovim putem apeliraju roditelji da 
se odazovu ovim sastancima, kazala 
je Geri.

Udruga je pored ovih akcija u 
veljači dobila od donatora Lipa Mill 
iz Zagreba veću količinu raznog 
papira i bilježnica. Sve što je Udruzi 
bilo višak donirali su Dječjem vrtiću 
«Buba Biba» i  Dječjem vrtiću «Dugo 
Selo», a imaju namjeru podijeliti i u 
ostale vrtiće te u škole na području 
grada Dugog Sela. Svakom ovogodiš-
njem đaku prvaku donirali su neko-
liko bilježnica za sretan polazak u 
školu, a donirat će i papir za potrebe 
školskih aktivnosti. Onima kojima 

je najpotrebnija pomoć - socijalno 
ugroženima donirat će se bilježnice.

Udruga trenutno organizira upis 
djece koja imaju potrebe za stručnom 
pomoći logopeda, defektologa, psi-
hologa i psihijatra. Sve prijave mogu 
se obaviti u prostorijama Udruge, 
Rugvička 14, iza 16 sati. Svi roditelji 
koji žele biti u vijeću roditelja Udru-
ge mogu se također prijaviti, a kako 
poručuje predsjednica Geri – Udru-
zi je potrebna i svaka financijska 
pomoć za nabavku opreme za rad 
stoga je svaka donacija dobro došla. 
Uplate se mogu obaviti na žiro račun 
Udruge - Privredna banka 2340009-
1110307522 .

Udruga «ADHD i JA» pokrenula niz akcija 
za pomoć djeci s različitim poremećajima
PRIPREMILA: I. G. O.

Proteklih nekoliko mjeseci mnogo 
se govorilo o novom načinu prehra-
ne u dječjim vrtićima. U cijeli taj 
projekt uključili su se svi koji su na 
različite načine povezani s predškol-
skim odgojem. Važno je istaknuti da 
je to zaista projekt i da se na njemu 
treba raditi dulje vrijeme i poste-
peno i to u odgojnim ustanovama i 
u obitelji. Na pitanje: Što je zdrava 
prehrana koja će osigurati normalan 
rast i razvoj djeteta, ali i spriječiti od 
čitavog niza oboljenja koji su danas 
u porastu: debljina, dijabetes, bole-
sti krvožilnog sustava, osteoporoza, 
maligne bolesti? Rast djeteta jaslićke 
i vrtićke dobi je usporen u odnosu na 
dojenačku dob te su potrebe za kalo-
rijskim unosom manje u odnosu na 
tjelesnu masu. Najveći dio energije 
crpi se iz ugljikohidrata, udio masti 
se smanjuje, a potreba za vitaminima 
i mineralima je veća (izuzev vitami-
na D). u periodu od 4 do 6 godine 
života, potreba za kalorijama po kg 
tjelesne mase se također smanjuje, 
no ona u apsolutnim vrijednostima 
je veća nego u periodu malog djete-
ta. Bitne namirnice zdrave prehrane 
su žitarice i one čine dno piramide 
zdrave prehrane. Na drugoj stepenici 

piramide nalazi se voće i povrće. 
Preporuča se svježe, sezonsko voće i 
povrće ili termički adekvatno obra-
đeno. Na trećoj stepenici piramide 
je meso, mesne prerađevine, riba, 
jaja, mahunarke, mlijeko i mliječni 
proizvodi. Na samom vrhu piramide 
nalaze se namirnice koje treba izbje-
gavati, a to su slatkiši, suhomesnati 
proizvodi, grickalice…

U našem vrtiću djeca dobivaju 
2/3 ukupnog dnevnog kalorijskog 
unosa, 1/3 bi trebala dobiti kod 
kuće. Djelatnici zdravstvene radio-
nice: odgajatelji, medicinske sestre i 
kuharica  zajedno izrađuju jelovnike, 
vode brigu o raznolikosti namirnica, 
kalorijskim vrijednostima, elementi-
ma standarda i kvaliteti pripremanja 
hrane. «Košarica puna voća» djeci 
je ponuđena cijeli dan. Od napitaka 
djeca najčešće piju vodu, voćni čaj i 
prirodne sokove. Uključivši se u pro-
jekt «Zdrava prehrana i novi stan-
dardi prehrane predškolske djece» 
nismo zaboravili na tradicionalna 
i domaća jela koja obilježavaju naš 
kraj pa ih vrlo rado pripremamo 
našim najmlađima.

Draženka SESAN, ravnateljica DV DS

Dječji vrtić «Dugo Selo» - 
vrtić zdrave prehrane

Veljača je mjesec u 
kojem naša mašta može 
svašta. To je mjesec 
maškaranja, pjevanja, 
plesanja i zaljubljivanja. 
U našem vrtiću poče-
tak veljače bio je posve-
ćen dječjoj književno-
sti. Na veseo i šaljiv 
način, stihovima u rimi 
popraćenim gegovima 
i mimikom, glumac 
Hrvoje Zalar približio 
nam je ljepotu dječje 
pisane riječi u pred-
stavi «Pavao i njegov 
glavao». Na već tradici-
onalnom Dugoselskom 
fašniku sudjelovao je i 
naš vrtić. Predstavljale 
su nas dvije predškol-
ske skupine maskirane 
u bubamare i klaune i 
mješovita vrtićka sku-
pina iz Lukarišća kao 
dimnjačari. Sva ostala 
djeca sudjelovala su na 
vrtićkom karnevalu uz 
nezaobilazne krafne. 
Svoj fašnički ples poka-
zale su nam polaznice 
ritmike u našem vrti-
ću pod vodstvom tete 
Kristine. Da sve i dalje 
bude veselo i maštovi-
to pobrinuo se svjetski 
poznati mađioničar 

Jozo Bozo. Podsje-
tio nas je na važnost 
boravka na zraku i 
igranja u parku te da 
manje gledamo televi-
zore. U njegovim triko-
vima pomagali su mu 
naši vrtićki pomoćnici 
– djeca. Valentinovo 
– praznik zaljubljenih 
obojio je vrtić u crveno 
– boju ljubavi. I ovaj 

put se naša dramska 
skupina pobrinula za 

dobru atmosferu. Za 
djecu su odgojiteljice 
obnovile predstavu o 
ljubavi «Kraljevna na 
zrnu graška» o kraljev-
ni koja se izgubila na 
putu za ples u Božajko-
vini te se igrom slučaja 
zaljubila u princa nogo-
metaša, a pod budnim 
okom kralja, kraljice i 
neobične sluškinje. Eh, 

da nam je svaki mjesec 
veljača.

Maštovita i zaljubljena 
veljača u našem vrtiću

Glumac Hrvoje Zalar približio ljepotu dječje pisane 
riječi u predstavi «Pavao i njegov glavao»

Zanimljiva fabula «Kraljevne na zrnu graška» i 
gluma stvorili dobru atmosferu

Sandra PERKO



U izložbenom prosto-
ru Doma kulture 
u Ivanić Gradu 12. 

veljače svečano je otvo-
rena izložba «Drašković 
– ostavština za buduć-
nost». Tamošnjim posje-
titeljima izložena su 
umjetnička djela nastala 
tijekom susreta likovnih 
umjetnika održanih u 
organizaciji Pučko otvo-
renog učilišta Dugog Selo 
prošlogodišnjih 14. dugo-
selskih jeseni. U nazoč-
nosti predstavnika Grada, 
gradonačelnika Dugog 
Sela Borisa Mahača, nje-
gove zamjenice Jasminke 
Kokot Bambić i potpred-
sjednice Gradskoga vijeća 
Zlate Vranić Paruž, izlož-
bu je otvorila ravnateljica 
Pučkog otvorenog učilišta 
Ivanić Grad te ujedno i 
predsjednica Skupštine 
Zagrebačke županije 
Palma Klun Posavec. O 

izložbenoj postavi govo-
rila je ravnateljica dugo-
selskog Pučkog otvorenog 
učilišta Nada Kozić. Uz 
uzvanike i predstavnike 
dvaju gradova otvorenju 
je nazočilo troje autora 
slika – Lidija Lovreković 

iz Ivanić Grada, Robert 
Samardžić i Ivo Ostojić ih 
Dugog Sela. 

Na ovaj način kul-
turna suradnja ovih 
dvaju Učilišta i dvaju 
gradova, pokrenu-
ta prije nekoliko 
godina, nastavlja 
se i dalje, a projekt 
Grada Dugog Sela i 
Učilišta - organiza-
cija likovnih susreta 
županijskih umjetni-
ka - ostaje i dalje pod 
p o k r ov it e l j s t vom 
Zagrebačke župani-
je. 

DUGA otpjevala Gro-
ficu 

U glazbenom dijelu pri-
godom otvorenja nastu-
pio je Vokalni ansambl 
«Duga» s kraćim reperto-

arom. Svečanost je zapo-
čela «Dugoselskom popev-
kom», a ovom prigodom 
premijerno je izvedena i 
skladba "Grofica", posve-
ćena članici plemenitaške 
obitelji Drašković koju 
stari Dugoselci još pamte. 
Stihove za Groficu napi-
sao je Dugoselac Zlatko 
Đivan, ujedno i autor tek-

sta "Dugoselske popevke", 
a uglazbila ih je umjetnič-
ka voditeljica Duge Zlatica 
Šajković. 

Ljubitelji umjetnosti, sli-
karstva, kiparstva i glazbe 
družili su se uz templar-
ske kolače i vino s Mar-
tin Brega kojima je Turi-
stička zajednica Dugog 
Sela predstavila dio svoje 
ponude. 

Djela dvadeset umjetni-
ka, rađenih u različitim 
tehnikama likovnog izra-
žavanja, posjetitelji mogu 
pogledati do kraja veljače. 

Izložba «Drašković – 
ostavština za budućnost» 
u Ivanić Gradu             

PRIPREMILE: I.G.O. i A.M.Š.
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Predsjednica Županijske skupštine i ravnateljica Učilišta 
Ivanić Grad Palma Klun Posavec otvorila izložbu dugoselskih 
motiva inspiriranih Draškovićevima 

Članovi "Duge" premijerno izveli prigodnu skladbu posvećenu grofici Drašković 

Osebujna umjetnička djela, 
inspirirana Draškovićima, 
privukla pozornost mladih 
generacija

Večer poezije u 
wine baru Martinvs, 
uzdignutom na vrhu 
poslovnog objekta 
Radio Martina, bila je 
posvećena uradcima 
poznate pjesnikinje 
Maje Perfiljeve. 

U utorak 12. veljače 
od  19 sati prigodom 
Valentinova događao 
se glazbeno-poetski 
spektakl «DA SAM JA 
NETKO»

Ljubavne stihove 
Maje Perfiljeve pratio je 
na gitari mladi umjet-
nik Marko Šeparović, 
a video zapis uredio je 
multimedijski dizajner 

Poezija i glazba u wine baru 
MARTINVS

Pjesnici, glazbenici i domaćini uljepšavaju umjetničke 
večeri...

Matija Šmaguc!!!
Maja je govorila pri-

sutnima o svojoj dugo-
godišnjoj suradnji sa 
sarajevskim bendom 
Indexi, kao i suradnji 
s Terezom Kesovijom, 
Gabi Novak, Kićom 
Slabincem… i mno-
gim drugim legenda-
ma hrvatske estrade.

Ljubavnu poeziju 
najpoznatijih hrvat-
skih i svjetskih poeta 
govorili su poznati 
dugoselski interpre-
tatori poezije: Ivana 
Vuzdar, Edo Čop, 
Maja Mihaliček i Pre-
drag Topić!

To je treće po redu 
kulturno-umjetničko 
događanje u novootvo-
renom baru Martinvs, 
ističe organizatorica 

Gordana Makar, najav-
ljujući sljedeće susrete u 
tom prostoru uz stihove 
i glazbu. 

Desetak ljubitelje likovne umjet-
nosti željnih stjecanja vještina u 
likovnom izražavanju polaze tečaj 
u Pučkom otvorenom učilištu 
koji vodi akademski slikar Robert 

Samardžić. Mnogi od njih već su 
se okušali u likovnom stvaranju, a 
dodatna poduka pridonijet će nji-
hovu napretku i kvaliteti radova. 

Fotografija: A.M.Š.

Poduka iz crtanja i slikanja

Uz obilježavanje 100. godišnjice 
KUD «Preporod» izdao je prigod-
na izdanja koja svi zainteresirani 
građani mogu kupiti u prostorima 
Preporoda, J. Zorića 21. Monogra-
fija o prvih sto ljeta dugoselskog 
kulturno umjetničkog društva 
može se nabaviti po cijeni od 70 
kuna. U prodaji je također dvostru-
ko DVD izdanje snimke svečanog 
koncerta povodom obilježavanja 
100. godine djelovanja Društva u 
Hrvatskom narodnom 
kazalištu u Zagre-
bu, a cijena iznosi 60 
kuna. Za ovaj jubilej 
KUD «Preporod» izdao 
je i CD s ukupno 30 pjesama 

i tamburaških izvedbi te se može 
kupiti po cijeni od 40 kuna.

«Templari i ivanovci na 
zemlji sv. Martina» 

Podsjećamo kako je u prodaji još 
jedna vrijedna i zapažena edicija 
nastala u prošlogodišnjoj dugosel-
skoj izdavačkoj godini. Pučko otvo-
reno učilište Dugo Selo izdalo je 
povijesno-dokumentarističku knji-
gu pod nazivom «Templari i iva-
novci na zemlji sv. Martina", auto-
ra dr. Juraja Belaja. Ona obuhvaća 
saznanja prikupljena tijekom više-
godišnjeg arheološkog istraživanja 
i iskapanja s lokaliteta na Martin 
Bregu kod staromartinske crkve, a 
koja je vodio dr. Belaj. Cijena iznosi 
100 kuna, a knjiga se može kupiti 
u Pučkom otvorenom učilištu, J. 
Zorića 21a, svaki radni dan od 7,30 
do 15,30. 

U prodaji prigodna 
izdanja uz 100. godinu 
KUD-a «Preporod»



Dugoselski vinari planiraju 
ovogodišnje aktivnosti

Na sjednici Gradske organizaci-
je SDP koja je održana 6. veljače, 

raspravljalo se o aktualnoj političkoj 
situaciji u našem gradu. Pri tom su 
članovi SDP-a informirani da je na 

posljednjoj sjednici Gradskog vije-
ća  održanoj 23. siječnja u raspra-
vi o novom sajmištu, predsjednik 
HSS-a i zamjenik gradonačelnika 
Vlado Kruhak izrazio nezadovoljstvo 
novom lokacijom za sajmište te je 
za dodatne troškove koji su nasta-
li zbog izmicanja plinovoda okrivio 
stručne službe koje po njegovim rije-

čima, prilikom kupnje zemljišta za 
novo sajmište nisu obratile pažnju na 
postojeću infrastrukturu koja prola-
zi kroz zemljište. Nakon rasprave u 
kojoj je gradonačelnik Boris Mahač 

pojasnio da je lokacija novog sajmišta 
samo još jedan od dobrih poslov-
nih poteza gradskih vlasti, Kruhak je 

izrazio svoje nezadovoljstvo i izjavio 
da od sada HSS glasa neovisno o 
dogovorima i da kao stranka nastupa 
samostalno. 

Poslije sjednice Gradskog vijeća, a 
pokušavajući nastaviti i dalje koalicij-
sku suradnju, gradonačelnik  Mahač 
je sazvao Klub vijećnika s namjerom 
da se članovi HSS-a izjasne o svojim 

stavovima, ali i da se pokuša pronaći 
najbolje rješenje za nastavak surad-
nje. Na spomenuti sastanak članovi 
HSS-a nisu se odazvali.

U više navrata obavljeni su i razgo-
vori s predsjednikom HSS-a Vladom 
Kruhakom i osim informacije da HSS 
ulaže napore i pregovora s vijećnicima 
HSP-a i HDZ-a o mogućnosti izglasa-
vanja nepovjerenja gradonačelniku i 
Poglavarstvu, nisu se  mogli saznati 
konkretni razlozi zbog čega je došlo 
do krize u koalicijskim odnosima. 

O svim detaljima koalicijske krize 
upoznati su i članovi SDP- na sjednici 
Gradske organizacije. Iz rasprava se 
moglo zaključiti da bi bez obzira na 
postojeće poteškoće, ali i s obzirom 
na činjenicu da nas od lokalnih izbo-
ra dijeli tek godina dana, trebalo odr-
žati sadašnju koaliciju. Ipak, moglo se 
čuti od članova SDP, da ne treba pasti 
na koljena i pod svaku cijenu održati 
koaliciju, no da je za grad Dugo Selo 
kao i njegove građane najbolje da se 

dosadašnja vladajuća koalicija održi 
na vlasti do sljedećih lokalnih izbora. 

 Zaključeno je da će gradonačel-
nik sa suradnicima i dalje nastaviti 
surađivati s HSS-om te nastaviti s 
radom kao da krize gradske vlasti 
nije ni bilo.
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SDP-ovci raspravljali o krizi u 
vladajućoj koaliciji 

Vodstvo SDP-a izvijestilo članove o aktualnim  političkim odnosima s koalicijskim partnerima HSS-a 

PRIPREMILA: J.K.B.
FOTOGRAFIJE: N.K.

Stranačke aktivnosti 

SDP podržava rješenja koja su najbolja za grad i projekte u tijeku 

Upravni odbor Vinogradarsko 
vinarske udruge «Terra sancti Mar-
tini» razmotrio je izvješće o radu 
analizirajući niz vinskih i tradici-
onalnih manifestacija u kojima su 
sudjelovali. Posebice su analizirali 
održane degustacije i izložbe vina, 
stručno putovanje na Pelješac te 
su utvrdili plan i program za ovu 

godinu. Skupština je najavljena 
uskoro, a prethodit će joj eduka-
tivna degustacija 27. veljače pod 
vodstvom enologa Agronomskog 
fakulteta Zdenka Ivankovića, dipl. 
ing. agronomije. 

 
Dugoselski vinogradari u poslu i 
veselju

M
. P

er
ko

vi
ć

Dugoselski umirovljenici, članice Kluba žena i njihovi 
gosti i ove su godine obilježili Valentinovo tradicionalnim 
okupljanjem u Restoranu Dioniz. Zajednička večera, glaz-
ba, ples i pokoje iznenađenje zadržalo ih je do jutarnjih 
sati. Okupljene su pozdravili gradonačelnik Boris Mahač 
i njegova zamjenica Jasminka Kokot Bambić te potpred-
sjednik Gradskoga vijeća Stjepan Novosel, koji je ujedno i 
predsjednik Gradske udruge umirovljenika. 

Tradicionalna zaba-
va u znaku ljubavi

I za stolom i na plesnom podiju tražilo se mjesto više

JK
B

Kada smo posljednji put napisali nekome pismo? Nažalost, ne 
pamtimo! Naša generacija treće dobi još tu i tamo nekome napiše čestitku 
za blagdane, Novu godinu, imendan ili rođendan. Telefoni i mobiteli sa 
SMS porukama potpuno su istisnuli nekada lijepi običaj pisanja pisama. 
Pisanje pisama ili čekanje odgovora, pogotovo od voljene osobe, budile 
su u nama posebne emocije. Danas sve blagodati elektroničke pošte, 
vrlo brzi tempo promjena i uopće način komuniciranja mojoj generaciji 
postaje malo neuhvatljiv. Zato nas još više raduje svaki novi broj 
Dugoselske kronike gdje moć pisane riječi oslikava ljude i događaje našeg 
grada i okolice na nama prepoznatljiv način. Ponosni smo da Kronika 
traje već punih 40 godina i da upravo izlazi njen 500. broj. Moja generacija 
odrastala je sa Kronikom i pridonosila njenom trajanju kao vjerni 
čitatelji ili pak kao suradnici. Nadamo se da će nastaviti putem otvorenog 
informiranja i zapisa o ljudima i događajima prostora u kojem živimo. 
Među inim vrijednostima našeg grada svakom posjetitelju možemo s 
ponosom predstaviti našu Dugoselsku kroniku. Sve čestitke djelatnicima 
Pučkog otvorenog učilišta na 500.  broju u ime umirovljenika i u moje 
osobno.                                                                                                  B. C.

Moć pisane riječi

- «Iskrene i srdačne 
čestitke povodom 
500. broja, čije su 
stranice velika ljubav 
i radost moja. U 
bogatstvu priloga 
često vidim draga 
lica. Posebno pratim 
izvješća sa skupština 
iz vatrogasnica…»
- piše između ostaloga 
čitateljica Vera Tomić 
koja je ovom prigo-
dom Uredništvo pok-
lonila jednu svoju sliku  
poželjevši još mnogo 
uspješnih godina u radu 
i pisanju Dugoselske kro-
nike. 

Hvala gđi. Veri i svim 
čitateljima i pretplatnici-
ma koji ovih dana zovu 
Uredništvo i dolaze čestitati 
zajednički jubilej. 

Čestitke 
Uredništvu 
stihovima i 

slikom!

Članovi odreda izviđača porječana 
"Vidra" i kluba brđana "Sv. Martin" 3. 
veljače sudjelovali su kao jedini pred-
stavnici iz Dugog Sela na maškarijadi 
u gradu Vrbovcu. Ovogodišnja tema 
bio je neizbježan ZERP. Izviđači  su 
se maskirali u pripadnike Slovenske 
milicije koji su čamcem doplivali rije-
kom Dupleskom na teritorij RH gdje 
ih je uhitila posebna jedinica Izviđač-
ke policije. 

Istoga dana u prostorijama 
"ŠKUGL" Dugo Selo koje koriste i 
izviđači, najmlađi članovi izviđačke 
organizacije, a to su poletarci i pčelice 
održali su bal pod maskama. Svaka 
maska izvela je svoj prigodan pro-
gram te je uslijedio bal pod maskama, 
a nakon kojeg su se počastili krafna-
ma i čajem te se uz obavezan pozdrav 
uputili svojim kućama.

Izviđači porječani «Vidra»  sudje-
lovali su i na Dugoselskom malom 
fašniku. 

Načelnik O.I.P. "Vidra" Dugo Selo
Nenad GERI

Izviđači organizirali
maskenbal

Izviđači sudjelovali
na vrbovečkom fašniku
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Tužno sjećanje

ANA RAŠKOVIĆ 
1. 3. 2003. – 1. 3. 2008.

Prošlo je pet godina, godine tuge i 
godine velike praznine otkad nisi s 
nama. Vrijeme prolazi, ali sjećanje 
nikada. Nedostaješ nam neizmjerno. 
Zauvijek Tvoji: suprug Tomislav, 

sin Zoran, snaha Anita, unuci Luka i Josip

Tužno sjećanje

na našeg dragog i voljenog supruga, 
tatu i dedu 

JOSIPA KLASANA
2. 3. 2005. – 2. 3. 2008.

Prošle su tri tužne godine otkako 
si nas prerano napustio. S tugom i 
ljubavlju čuvamo uspomenu na Tebe.
Tvoji najmiliji

Tužno sjećanje

na

IVANA ŠUTEJA 
22. 2. 2007. – 22. 2. 2008.

U tišini vječnog mira prate Te naše 
misli i sjećanja.

Tvoji: supruga Štefica, sinovi Ivica 
i Srećko, snahe, unučad i praunučad

Tužno sjećanje

na

JOSIPA BUJANA
27. 2. 2007. – 27. 2. 2008.

U tišini vječnog mira prate Te naše 
misli i sjećanja.

Tvoji: supruga Marica, kći 
Nevenka, zet Mato i unuci Matija, 
Katarina, Josip i Stjepan i praunuka Sandrica 

Tužno sjećanje

BRANKO PUĐ
18. 3. 2005. – 18. 3. 2008.

Dragi Branko, u srcu ljubav i tuga, 
u kući velika praznina, a na grobu 
samo tišina.
Tvoja supruga i sin s obitelji

Tužno sjećanje

na voljenog supruga, oca, djeda i 
svekra

MATU GRIŽINOVCA
11. 2. 2004. – 11. 2. 2008.

Uvijek si u našim srcima i mislima. 
S ljubavlju i tugom 

Tvoji: supruga Katica, sin Stjepan, 
unuke Ana i Štefica i snaha Katica

Tužno sjećanje

na

IVANA FUNTEKA 
25. 2. 1998. – 25. 2. 2008.

Prošlo je deset godina otkako nisi s 
nama. Život bez Tebe tužan je, kuća 
bez Tebe prazna je, a ljubav prema 
Tebi vječna je. 
Hvala svima koji psojećuju Tvoj tihi dom.

Tvoji: supruga Marica, sinovi Ivica i Tomislav, snahe 
Sunčica i Sanja te unuci Monika i Ivan

Tužno sjećanje

VERA MESIĆ, dipl. iur. 
rođ. SMOLČIĆ 

14. 2. 2001. – 14. 2. 2008.

S ljubavlju i tugom zauvijek,

svi Tvoji

Tužno sjećanje

na voljenu suprugu, majku, baku, 
punicu i svekrvu

KATICU ŠČANČAR
14. 2. 2000. – 14. 2. 2008.

Prolaze dani, prolaze sati, teška 
sudbina neće da nam Te vrati. U 
našim srcima ostat će Tvoj lik i Tvoja dobrota.
S ljubavlju Te se sjećaju: suprug Mirko, sin Marijan, 

kći Mirjana, snaha Renata, zet Milan, unuci: Ivan, Ana, 
Marija, Tomislav, Danijel i Dominik

Tužno sjećanje

na 

ANTUNA FRANJČIĆA 
FELINIJA

7. 2. 2004. – 7. 2. 2008.
Prošle su četiri tužne godine otkako 

Te nema među nama. Tvoju ljubav i 
dobrotu nećemo zaboraviti.
Hvala svima koji Te se sjećaju i posjećuju Tvoj tihi dom.
Tvoji najmiliji: supruga, sin, kći, snaha, zet, unuci i 

ostala tugujuća rodbina

SJEĆANJE

na našu majku, baku i punicu

NEVENKU KRMPOTIĆ 
17. 2. 2007. – 17. 2. 2008.

Čini nam se, tu si negdje. Ma nikad 
nećeš ni otići.

Zauvijek Te najvole Tvoji: Dada, Mirjana, Ivan, Mirna, 
Jadranka, Braco i Ivica 

Tužno sjećanje

na 

IVANA REMENARA 
11. 3. 1997. – 11. 3. 2008.

Tvoja supruga Zlata, sin Željko, 
snaha Božica, unuka Marina i unuk 
Mateo

Tužno sjećanje

na voljenog sina, brata, ujaka i 
šogora 

MARKA PERKOVIĆA 
16. 2. 1996. – 16. 2. 2008.

U duši tuga, na grobu tišina, a u 
našem domu velika praznina. Ne 
vidimo Ti osmjeh, ne čujemo glas, ali osjećamo da si tu, 
između nas.
Tvoji najmiliji 

IN MEMORIAM 

KATICA TRUPEC
29. 2. 2004. – 29. 2. 2008. 

Nosimo Te u srcu i sjećamo se Tvoje 
plemenitosti

Zahvalna djeca, unuke i snaha 

Sjećanje

VINKO MEDVED 
9.2. 2004. – 9. 2. 2008.

i

MARIJA MEDVED
11.5. 2006. – 11. 5. 2008.

Ni vrijeme koje je prošlo, ni život koji teče, sjećanje na 
Vas izbrisati neće...

Počivali u miru Božjem!

Vaši: sin Marijan, kći Milica s obitelji, braća i sestre s 
obiteljima.

Vjenčani od 20. 1. do 18. 2. 2008.

1. Puček Tomislav i Jakopović Ivana, vjenčani 25. 1. 2008. 
2. Kezerić Mario i Pletikosić Antonija, vjenčani 1. 2. 2008. 
3. Svibovec Ivani i Sever Danijela, vjenčani 1. 2. 2008. 
4. Krajina Anto i Pašalić Violeta, vjenčani 2. 2. 2008. 
5. Marić Tomislav i Hajnić Ivona, vjenčani 2. 2. 2008. 
6. Matić Martin i Tolić Anđelka, vjenčani 2. 2. 2008. 
7. Mulić Samir i Jantolek Tamara, vjenčani 2. 2. 2008. 
8. Petri Ivan i Komin Maja, vjenčani 2. 2. 2008. 
9. Krnetić Milorad i Šijanski Melita, vjenčani 2. 2. 2008. 

10. Majcen Zvonko i Domitrović Marija, vjenčani 2. 2. 2008. 

UMRLI
1. Milan Kožina, star 86. godina 
2. Milka Đurak, stara 88 godina
3. Ana Vinek, stara 97 godina
4. Mira Menićanin, stara 58 godina
5. Jakov Marić, star 76 godina
6. Stjepan Jurić, star 81 godinu
7. Ljubica Eremija, stara 77 godina
8. Josipa Gabud, stara 82 godine
9. Tone Rožić, star 94 godine

10. Ida Lisac, umrla 89 godina 
11. Kata Brlek, stara 76 godina 
12. Marica Miličević, stara 71 godinu
13. Željko Božić, star 22 godine
14. Ana Petroševec, stara 80 godina
15. Stjepan Bastalec, star 77 godina
16. Slavica Mikuš, stara 81 godinu
17. Marija Navrtek, stara 86 godina 

                      

  

UPISUJE !!!
   

NA TEČAJ: 

I N F O R M A T I K E
za odrasle

Osnovni tečaj informatike - 30 sati
Napredni tečaj (Excel) - 20 sati

Tečaj interneta - 10 sati

Tečaj je organiziran za grupe od 10 
polaznika uz stručno vodstvo profesora 
informatike.
Svi polaznici dobivaju besplatne priruč-
nike.

POGODNOSTI PLAĆANJA!!!
Upisi i informacije u 

Pučkom otvorenom učilištu 
Dugo Selo, J. Zorića 21 a, svaki radni dan

Tel: 2753-419, 2753-012 i 2775-205
Gsm: 098/ 468-344

PUČKO OTVORENO 
UČILIŠTE

DUGO SELO

IN MEMORIAM 

LJUBICA KOKOT
8. 2. 1989. – 8. 2. 2008. 

i

IVAN KOKOT
10. 3. 2006. – 10. 3. 2008. 

Obitelji Majstorović, Bambić i 
Vera Kokot 
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U organizaciji Taekwondo kluba 
Rugvica, a pod pokroviteljstvom 
Zagrebačke županije i Zajednice 

sportskih udruga i saveza Zagrebačke 
županije u Vrbovcu je 9. veljače odr-
žan 6. po redu M2 open međunarodni 
turnir u taekwondou. Turnir je otvorio 
župan Zagrebačke županije Stjepan 
Kožić, a otvorenju je nazočio i tajnik 

Zajednice sportskih udruga i 
saveza Zagrebačke županije 
Juro Horvat, kao i 
n a č e l n i k 
O p ć i n e 
Rugvica Ivan 
Remenar. Na 
Turniru je nastupilo 46 
klubova s 349 natjeca-
telja iz šest država, od toga 
27 iz Hrvatske, sedam iz 
Slovenije, sedam iz BiH, tri iz 
Srbije te nacionalna selekcija iz 
Mađarske i Taekwondo centar 
iz Stuttgarta. 

U ekipnom poretku u konku-
renciji kadeta prvo mjesto osvojila 
je ekipa domaćina – TK "Rugvica", 
ispred TK "Pantera" iz Zagreba i TK 
"Fox" iz Bjelovara. U konkurenciji juni-
ora prvo mjesto osvojila je nacionalna 
selekcija Mađarske, drugo mjesto TK 
"Rugvica", a treće TK "Bjelovar". Kod 
seniora prvi je bio tim Sarajeva, drugi 
TK "Galeb" iz Beograda, a treći TK 
"Čagi" iz Slovenije. U sveukupnom 
zbiru kadeti-juniori-seniori prvo mje-
sto pripalo je TK "Rugvica", drugo TK 
"Pantera" iz Zagreba, treće nacionalnoj 
selekciji Mađarske, četvrto TK "Fox" 
iz Bjelovara i peto TK "Bjelovar". U 
pojedinačnoj konkurenciji natjecatelji 
iz TK "Rugvica" osvojili su 32 medalje, 

od toga 14 zlatnih, šest srebrenih i 14 
brončanih.

Pojedinačne medalje osvojili su: 
zlato kod kadeta – Mihael Jelečević, 
Marija Štetić, Petar Macukić, Kristijan 
Adrinek, Mirna Šapina, Iva Hrdan, 
Ana Šaravanja, Mate Šaravanja, Mag-
dalena Šapina i Dominik Adrinek. 
Srebro koda kadeta – osvojili su Ena 

Čorić, Luka Svaguša, Josipa Hadžić 
i Mateo Petar Glavaš, 

a broncu – Tena Vrh, 
Anita Mačinković, 

Marina Aračić, 
Dea Maras, Ena 
Maras, Nikoli-
na Nikić, Luka 

Čičak i Mario 
Zekić. Kod junio-
ra zlato su osvojili 

– Nikolina Nagra-
dić, Antonio Hrdan i 
Dario Hrdan, srebro 

– Branimir Jenić, a broncu - Danijel 
Glavaš, Dominik Bičak, Tereza Sva-
guša i Jelena Jurić. Kod seniora zlato 
je osvojila Tea Rašić, srebro Tomislav 
Jenić, a broncu - Branko Oršolić i 
Darko Robić.  

Veliko hvala svima koji su na bilo 
koji način pomogli da se ovaj veliki 
turnir pripremi i održi. Turnir se od 
samog početka organizira u dvorani 
OŠ Vrbovec, sljedeće možda u sport-
skoj dvorani Rugvica.

Darko HRDAN
FotograFije: Ivica Katić

Petsto natjecatelja iz 
šest država 

Rugvički Taekwondo klub uspješno organizirao i 
ekipno pobijedio na 6. M2 međunarodnom turniru

Župan Zagrebačke županije S. Kožić otvorio turnir u nazočnosti rugvičkog 
načelnika I. Remenara

Mladi natjecatelji srčano se borili 

Taekwondo klub Rugvica 
nastupio je 26. siječnja na pozivnom 
turniru za kadete u Samoboru te je 
u konkurenciji 13 klubova zauzeo 
prvo mjesto u ekipnom poretku. 
Pojedinačne medalje osvojili su – 
zlato Josipa Hadžić, Petar Macukić, 
Kristijan Adrinek, Mirna Šapina, 
Matina Šapina, Filip Divković 
Mario Zekić, Mate Šaravanja, Ana 

Šaravanja, Ena Čorić, Luka Čičak, 
Marija Štetić i Tena Vrh. Srebro 
su osvojili Iva Hrdan, Antonio 
Divković i Josip Zekić, a broncu 
Dragan Kerošević. Luka Svaguša 
i Mario Krupljanin 2. veljače 
nastupili su u natjecanju u formama 
u Zagrebu i u svojim kategorijama 
obojica osvojili drugo mjesto.

D. H.  

TK Rugvica nastupio u 
Samoboru i Zagrebu

U organizaciji Taekwondo 
kluba Zaprešić, u subotu, 16. 
veljače održan je turnir za mlađe 
kadete, kadete, juniore i seniore. 
Bila je to prilika za članove 

Taekwondo kluba "Dugo Selo" da 
steknu potrebna iskustva i pokažu 
dosad naučeno. No, osim iskustva 
osvojene su i prve medalje za 
Taekwondo klub "Dugo Selo". U 

kategoriji seniora 
zlato je osvojio Davor 
Ivić, a srebrom su 
se okitili Ivan Ivić 
u kategoriji juniora 
i Ivana Šantić u 
kategoriji kadetkinja. 
Veselju nije bilo 

kraja, a s nestrpljenjem se očekuje 
i sljedeći nastup na turniru. 
Medalja bi sigurno bilo i više da 
su za Taekwondo klub "Dugo 
Selo" mogli nastupiti naši juniori 
i kadeti  kojima Taekwondo klub 
"Rugvica" ne želi dati ispisnicu 
iako već u Rugvici ne treniraju 
dvije godine. Na žalost, to je samo 
jedan od primjera kako se na djeci 
prelamaju nekorektne odluke 
odraslih.                             J. K. B.

U utorak 22. siječnja stolnotenisači 
STŠK “Dugo Selo“ su u Pragu odi-
grali prvu utakmicu drugog dijela 

Europske Superlige protiv TTC Elnino 
Praha VI., no na kraju susreta češki 
stolnotenisači su slavili rezultatom 8:2. 
U utorak 29. siječnja u stolnoteniskoj 
dvorani u Dugom Selu stolnotenisači 
Dugog Sela odigrali su uzvratnu uta-
kmicu Europske Superlige s češkom 
ekipom u kojoj je gostujuća ekipa pono-
vo pobijedila identičnim rezultatom 6:1. 
Jedinu pobjedu za Dugoselce ostvario 
je Martin Guman pobijedivši Zdeneka 
Zaspala. Sljedeći protivnik je bila je 
slovačka ekipa SK UFK Nitra iz istoi-
menog grada, a prva utakmica odigrana 
je 5. veljače u stolnoteniskoj dvorani u 
Dugom Selu. Dugoselski stolnotenisači 
slavili su rezultatom 6:1. Uzvratni susret 
bit će odigran 11. ožujka u Slovačkoj.

U prvoj HSL stolnotenisači 
nižu red pobjede, red poraza 

U srijedu 30. siječnja s natjecanjem 
je započeo drugi dio 1. hrvatske stol-
noteniske lige za muške. Na rasporedu 
su bile utakmice 10. kola. Igrači Dugog 
Sela gostovali su u Osijeku protiv ekipe 
STK “Vodovod“ i izgubili rezultatom 
4:0. U subotu 2. veljače odigrano je 11. 
kolo, a ugošćena je ekipa STK Pula. 
Zabilježena je pobjeda od 4:3. U srijedu 
6. veljače u stolnoteniskoj dvorani na 
Vrbiku u Zagrebu igrači STŠK “Dugo 
Selo“ odigrali su utakmicu 12. kola pro-
tiv domaćina STK „Industrogradnja“ 
i pretrpjeli poraz od 4:1. U subotu 9. 
veljače u zagrebačkom Domu sportova 
stolnotenisači Dugog Sela ugostili su 
ekipu STK “Libertas – Marinkolor“ iz 
Dubrovnika. Bila je to utakmica 13. 
kola, a Dugoselci su na kraju slavili s 
4:3. Poslije ovog kola uslijedit će jed-

Kronologija rezultata Stolnoteniskog športskog kluba «Dugo Selo»

PriPreMio: Zvonko POKAS nomjesečna pauza zbog međunarodnog 
programa.

Nešto slabije stolnotenisačice 
u II. HL Zapad

U petak 25. siječnja stolnotenisačice 
su odigrale zaostalu utakmicu 7. kola II. 
Hrvatske lige Zapad za žene protiv STK 
Mladost - Iskon. Utakmica je odgođe-
na na zahtjev našeg Kluba zbog bolesti 
sve tri naše igračice. Međutim pošto po 
pravilniku utakmica mora biti odigrana 
prije sljedećeg kola koje je bilo na ras-
poredu ovaj vikend, bili smo prisiljeni 
nastupiti s djevojčicama prvog i trećeg 
razreda osnovne škole. Očekivano gošće 
su lako pobijedile rezultatom 4:0. Odmah 
sljedećeg dana u subotu gostovali smo u 
Puli i Kaštelir Labincima. U 8. kolu II. 
od STK Pula izgubili smo s 4:1, a od STK 
Bambi rezultatom 4:0. U subotu 2. veljače 
odigrane su dvije utakmice II. Hrvatske 
lige Zapad za žene. U prvoj utakmici 
ugošćena je ekipa STK Velika Gorica 
Stanfar i pobijeđena rezultatom 4:1. U 
drugoj utakmici gostovala je ekipa STK 
Volosko iz Opatije. Gošće su pobijedile s 
rezultatom 4:0. 

Rezultati u III. HSL i županijskoj 
kadetskoj ligi

U subotu 26. 1. u stolnoteniskoj dvo-
rani u Dugom Selu odigrana je utakmica 
III Hrvatske stolnoteniske lige. U goste 
je došla ekipa STK “Molo“ iz Zagreba. 
Dugoselci su pobijedili rezultatom 4:2.

U nedjelju 27. siječnja odigrane su 
utakmice 7. kola županijske stolnoteniske 
lige za kadete. Ekipa Dugog Sela I ugosti-
la je u svojoj dvorani ekipu STK “Jaska“ 
i izgubila rezultatom 7:5. U subotu uju-
tro u stolnoteniskoj dvorani je odigrana 
utakmica 8. kolo kadetske stolnoteniske 
lige Zagrebačke županije. Voljom ždrije-
ba sastale su se prva i druga ekipa STŠK 

“Dugo Selo“. Pobijedila je prva ekipa 
rezultatom 9.3.

Uspješni na turnirima u 
Varaždinu

U Varaždinu je 26. siječnja odigran 2. 
otvoreni turnir najmlađih kadeta Hrvat-
ske. Nastupila su petorica naših igrača. 
Matej Murat osvojio je 4. mjesto, Filip 
Prgomet 8. mjesto, Luka Barišić i Tomi-
slav Nagy plasirali su se između 25. i 36. 
mjesta, a Roman Budek plasirao se izme-
đu 37. i 48. mjesta. U nedjelju 3. veljače u 
Varaždinu je odigran 2. pozivni turnir 
druge grupe kadeta Hrvatske. Na Turni-
ru je nastupio Franjo Novosel i zauzeo 10. 
mjesto u B grupi.

Ekipa Srednje škole Dugo 
Selo pobjednik turnira

U utorak 19.2.2008. godine u Grad-
skoj sportskoj dvorani u Dugom Selu 
odigran je međužupanijski turnir uče-
nika srednjih škola u stolnom tenisu. 
Organizator turnira bila je Srednja 
škola Dugo Selo, a suorganizator Stol-
noteniski Športski Klub „Dugo Selo“. 
Na turniru su nastupile ekipe iz jeda-
naest srednjih škola iz šest županija 
(Zagrebačke, Krapinsko – zagorske, 
Međimurske, Varaždinske, Bjelovarsko 
– bilogorske i Koprivničko – križevač-
ke). Pobjednik turnira kao i drugopla-
sirana ekipa s ovog turnira nastupit će 
na Državnom prvenstvu srednjih škola 
koje će se u mjesecu svibnju odigrari u 
Poreču.

Pobjednik turnira bila je ekipa Sred-
nje škole Dugo Selo koja je nastupila u 
sastavu: Hrvoje Štaba, Matej Mamut i 
Bruno Petrović. Uz našu srednju školu 
na državno natjecanje plasirala se još 
i Gimnazija Velika Gorica također iz 
naše županije. Treće mjesto osvojila je 
Gimnazija A.G.Matoša iz Zaboka.

U Gradskoj sportskoj dvorani u 
Dugom Selu pod pokroviteljstvom 
Zagrebačke županije i Grada Dugo 

Selo od 15. – 17. veljače 2008. godine 
odigran je 31. Memorijalni turnir u 

stolnom tenisu „Đuro Dubenik“. 
Ove godine turnir je okupio oko 
370 igračica i igrača iz četiri države: 
Makedonije, Slovenije, Srbije i 
naravno Hrvatske. Gradonačelnik 
Boris Mahač otvorio je Turnir, 
dok je predsjednik Županijske 
zajednice športskih udruga i 
saveza Marijan Jurić čestitao 
organizatorima i čelništvu Kluba na 
još jednom uspješnom organiziranom 
turniru «Đuro Dubenik». Otvorenju su 
nazočili članovi obitelji Đure Dubenika 
te predstavnici športskih udruga i 
zajednice grada. 

Rezultati po kategorijama: 
Najmlađe kadetkinje Ekipno: 1. 

mjesto Vodovod – Osijek, 2. mjesto 
Mladost – Iskon Zagreb i 3. mjesto 

Urania Baška Voda. Najmlađi kade-
ti ekipno: 1. mjesto Split, 2. mjesto 
Željezničar Varaždin i 3. mjesto Kali. 
Najmlađe kadetkinje pojedinačno: 1. 
mjesto Srebrnjak Dorina – Sveti Jakov 

Jadranovo, 2. mjesto Toplek Ema Sesve-
te, 3. mjesto Granić Viktorija Urania. 
Najmlađi kadeti pojedinačno: 1. mje-
sto Mustapić Josip Split, 2. mjesto Erne-
čić Emil Željezničar, 3. mjesto Mijatović 
Danijel Donat – Zadar. Mlađe kadetki-
nje ekipno: 1. mjesto Željezničar Varaž-
din, 2. mjesto Uranija Baška Voda, 3. 
mjesto Vodovod Osijek. Mlađi kadeti 

ekipno: 1. mjesto Večernji list Zagreb, 
2. mjesto Željezničar Varaždin,3. mje-
sto Split. Mlađe kadetkinje pojedinač-
no: 1. mjesto Švarc Ana Mladost, 2. 
mjesto Rakovac Lea Sveta Nedelja i 
3. mjesto Bobnar Nika Dugo Selo. 
Mlađi kadeti pojedinačno: 1. mjesto 
Zeljko Filip Večernji list, 2. mjesto 
Tomić Goran Industrogradnja Zagreb 
i 3. mjesto Vidaček Martin Željezničar. 
Kadetkinje ekipno: 1. mjesto Bjelovar, 
2. mjesto MGK Drava Žabnik, 3. mje-
sto Varaždin. Kadeti ekipno: 1. mjesto 
Srdoči Rijeka, 2. mjesto Večernji list, 3. 
mjesto Libertas Dubrovnik. Kadetki-

nje pojedinačno: 1. mjesto Jeger Matea 
Mladost – Iskon, 2. mjesto Tubikanec 
Ivana Mladost – Iskon, 3. mjesto Petek 
Petra Varaždin. Kadeti pojedinačno: 1. 
mjesto Simović Miho Libertas, 2. mje-
sto Železen Ervin Slovenija, 3. mjesto 
Šamec Leon Večernji listopad.
PriPreMio: Z. Pokas 
FotograFije: J. K. B. 

Na turniru 370 natjecatelja

Prve medalje za Taekwondo 
klub Dugo Selo

Gradonačelnik B. Mahač, športski djelatnici i obitelj Dubenik na otvorenju Turnira

Održan 31. stolnoteniski turnir 
"Đuro Dubenik"

Dobar početak natjecateljske sezone

Dugoselski taekwon-
doisti puni želje za 
dokazivanjem i nastu-
pima na turnirima  

Teška borba u europskoj superligi 
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O sim aktivnosti športskog ribolova 
Športsko-ribolovna udruga Dugo 
Selo provela je niz ekoloških,  šport-

skih i turističkih akcija – rečeno je na 
Godišnjoj skupštini u nedjelju 27. siječ-
nja kojom je predsjedao Branko Deronja. 
Jezera su poribljena s 3.500 kilograma 
šarana i amura, organizirana su natjeca-
nja i turističke manifestacije, a članovi 
su proveli niz akcija na uređenju okoliša. 
Posebice je značajna sanacija obrambeno-
ga nasipa s 400 prostornih metara zemlje 
čime su zaštitili ribolovne vode od zaga-
đenja iz obližnjega kanala. Udruga broji 
303 člana, a u prošloj godini ostvarili 
su prihod od 176.768 kuna. Najviše pri-
hoda ostvaruju od prodaje ribolovnica i 

najma objekta. Ribiči podmiruju obveze 
za natjecanja i obveze prema Ministarstvu 
a više od 50.000 kuna utroše na poriblja-
vanje jezera Ciglana i Trstenik. 

Potporu u radu ove brojne udruge oči-
tovao je predsjednik Zajednice športskih 
udruga Zlatko Lasan. Gradonačelnik 
Boris Mahač čestitao im je na uspješnom 
radu ističući važnost sanacije obrambe-
nog kanala kojom su zaštitili jezera od 
mogućeg zagađenja. Najavio je realizaciju 
cjelovitog projekta kanalizacije za koju je 
osigurano 11,5 milijuna kuna u ovogo-
dišnjem proračunu, a koji će biti rješenje 
za otpadne vode s dugoselskoga područja 
putem zajedničkog sustava s rugvičkom 
općinom. 

Riječi potpore ribičima je uputio i 
predsjednik Gradskoga vijeća Anto Bauer 
sugerirajući Udrugi izradu kvalitetnih 
programa u cilju sportsko-ribolovnih, 

ekoloških i turističkih aktivnosti. 
O predstojećem pilot projektu hrvatskog 

ribolovnog turizma govorio je predsjednik 
Županijskog ribolovnog saveza Matijašić. 
Najavio je županijska sredstva koja će pra-
titi programe ribolovnih udruga gradova. 
Tu je vidio velike šanse dugoselske Udruge 
koja već niz godina surađuje s Turističkom 
zajednicom u organizaciji «Dugoselskih 
jeseni», posebice Političkog pecanja, Fiši-
jade kao i u akcija na uređenju okoliša. 
I on je pohvalio aktivan rad dugoselske 
ribičke udruge koja provodi širok spek-
tar aktivnosti. Jednako tako odao je pri-
znanje gradskome vodstvu koje prati rad 
ove Udruge, aktivno surađuje s članovima 
Društva u turističkim, ekološkim i inim 
aktivnostima. Matijašić je također najavio 
mogućnost školovanja ribičkih trenera koji 
bi nakon sticanja licence Hrvatskog ribo-
lovnog saveza kvalitetno podučavali mlade 
športske ribolovce. 

Poribljavanje, ekološke i 
turističke akcije 

U 2008. godini članovi ŠRD Dugo 
Selo namjeravaju poribljavati vode 
kojima su ovlaštenik ribolovnoga 
prava s 3.500 kilograma ribe za što 
su predvidjeli 59.000 kuna. Najavljuju 
pojačanu kontrolu ribolovnoga 
područja radi sprečavanja krivolova, 
izradit će pravilnike o korištenju voda 

te plan gospodarenja za 2009. 
godinu – rečeno je na Godišnjoj 
skupštini ove Udruge. Najavili 
su provođenje niza akcija za 
uređenje okoliša te objavu 
informativnog glasnika. 

Učlanjivanje i prodaja ribolovnica 
obavljat će se u Ribičkom domu u 
Rugvičkoj ulici i to subotom od 9 
do 12 sati počevši od 2. veljače te 
nedjeljom također od 9 do 12 sati 
počevši od 10. veljače ove godine. 

PRIPReMILA: N. Kozić

Dugo Selo je početkom veljače (3. 
veljače) bilo domaćin Skupštini Športsko 
ribolovnog saveza Zagrebačke županije 
koja je održala redovnu Godišnju 

skupštinu, a pod predsjedavanjem 
Vladimira Matijašića. Ovaj savez broji 
ukupno 31 udrugu i društvo, među 
kojima je i Športsko ribolovno društvo 
Dugo Selo. Protekle godine, kako je bilo 
istaknuto u izvješću prilikom sjednice, 
organizirana su, između ostalog, polaganja 
ribočuvarskih ispita, a položilo ih je 27 
ribočuvara. Ribički ispiti provode se kroz 
sve udruge, no nažalost sve se manje 
organiziraju, zaključio je predsjednik 
Matijašić. Udrugama je potrebno dati na 
znanje, kazao je Matijašić, kako sukladno 
zakonskim odredbama ne mogu učlaniti 
novog člana ukoliko nema položen ribički 
ispit. 

U ovoj godini županijski ribolovni 
savez planira izraditi ribolovnu kartu 

Zagrebačke županije za što su osigurana 
sredstava još u 2007. godini, a nastojat će 
potaknuti daljnje razvijanje ribolovnog 
turizma koju se pojedine udruge, 

među kojima je i dugoselska, već od 
ranije pokrenule. Naime, dugoselsko 
ribolovno društvo zajedno s Turističkom 
zajednicom i Gradom Dugim Selom 
dugi niz godina organizira vrlo dobro 
posjećenu i popularnu turističku 
manifestaciju Političko pecanje i Fišijadu 
u sklopu Dugoselskih jeseni, o čemu se 
u svom govoru osvrnuo i gradonačelnik 
Boris Mahač koji je u ime domaćina 
nazočio skupštini. Potrebno je razvijati 
nove projekte i programe tako će 
ribolovni sport i turizam u našoj županiji 
podignuti na viši nivo, potaknuo je ostale 
članove županijskih društava dugoselski 
gradonačelnik Mahač. Skupštini su 
također nazočili predsjednik Hrvatskog 
športskog ribolovnog saveza Vladimir 
Sever te brojni predsjednici i predstavnici 
županijskih ribolovnih društava i udruga. 
Tom prilikom dodijeljena su vrijedna 
priznanja i nagrade zbog postignutih 
rezultata u natjecanjima, ali i u radu 
pojedinih društava. Između ostalih 
drugo mjesto na državnom natjecanju 
osvojila je Dugoselka Marica Habeković, 
ujedno tajnica Športsko ribolovnog saveza 
Zagrebačke županije, a ona je također 
nagrađena kao dio tima ŠRD Zelina 
koji je ekipno na državnom prvenstvu u 
športskom ribolovu osvojio treće mjesto.

iva GRGić oziMEC 

Godišnja skupština ŠRD Dugo Selo – predsjednik B. Deronja izvijestio o lanjskim 
aktivnostima 

Uskoro bolji uvjeti rada 
za ekipe NK Dugo Selo – u 
tijeku radovi postavljanja 
umjetne trave na igralištu ?

U tijeku su radovi na igralištu 
Nogometnog kluba Dugo Selo. Radi se 

o postavljanju umjetne trave. Pripremni radovi poput niveliranja 
terena, skidanja gornjeg sloja humusa te drenaže već su obavljeni, a 
sponzor ovih radova je tvrtka M-San iz Rugvice. Postavljanje završnog 
sloja, neophodnog prije postavljanja umjetne trave, radila je tvrtka 
«Swietelsky» dok je tvrtka «Toljan» iz Donjeg Dvorišća dovezla 
potreban materijal. Samo postavljanje umjetne trave planirano je čim 
to dopuste vremenski uvjeti. Postavit će se 1 500 m2 trave, a nabavu je 
financirao Grad Dugo Selo. Kako je kazao predsjednik Kluba Mladen 
Vrabec, nedostaje još 1 000 m2, a u tijeku su razgovori s Hrvatskim 
nogometnim savezom koji će po prvim pokazateljima izaći u susret 
dugoselskom klubu s obzirom da Klub sam radi, u okviru mogućnosti, 
na kvaliteti svojih uvjeta rada. Ukupna vrijednost igrališta iznosi 
1,6 milijuna kuna. Postavljanje umjetne trave pomoći će poboljšanju 
uvjeta rada svih ekipa NK Dugo Selo, a prvenstveno mlađih selekcija 
Limača i Prstića. Također, pomoći će i postizanju još boljih rezultata 
jer će se sada utakmice i treninzi moći održavati unatoč lošim 
vremenskim uvjetima.

Nastavak prvenstva 
u kuglanju 

Nastavljeno je prvenstvo regionalne lige Zagreb skupine B. 
Odigrana su četiri kola i kuglači Dugog Sela zabilježili su dvije 
pobjede i dva poraza. Na rasporedu su još tri kola u skupini «B» pa će 
se na osnovu plasmana u skupini razigravati za plasman od prvog do 
šesnaestog mjesta. U pauzi prvenstva odigrano je i prvenstvo Kluba 
pojedinačno i parovi za 2007. godinu. Nastupilo je 12 kuglača koji 
su imali pravo nastupa, odnosno registrirani igrači, te su postignuti 
dobri rezultati. Bacalo se po dva kola pojedinačno i dva kola za 
parove.

REZULTATI – Prvenstvo
8. kolo DUGO SELO 1934 – HRT II   2:6
9. kolo HIDROMeTeOR – DUGO SELO 1934  2:6
10. kolo DUGO SELO 1934 – VIADUKT   6,5:1,5
11. kolo TeKSTILPROMeT – DUGO SELO 1934  5:3

Prvenstvo kluba
1. Zvonimir Šok   547+531= 1078 oborenih čunjeva
2. Ronald Šutić   535+537= 1072 
3. Željko Papeš   541+522=1063 
4. Jadranko Kereković  531+509= 1040 
5. Josip Pintar   502+537=1039 
6. Martin Prstec   531+495=1026 
7. Vlado Šoštarić  526+478=1004
8. Franjo Habljak  464+510=974
9. Dražen Koščec  488+468=956
10. Renato Kovačić  473+460=933
11. Matej Kovačić  458+460=918

Rezultati parovi
1. Papeš – Šoštarić  1067+1047=2114 oborenih čunjeva
2. Šok-Pintar   1067+1029=2096
3. Prstec - Kereković  1037+1043=2080
4. Čižmek - Koščec  978+1013=1991
5. Habljak – Šutić  896+1076=1972
6. Kovačić M.- Kovačić R.  878+983=1861

Gradski dužnosnici podržali ribičke akcije za uređenje okoliša, poribljavanje, 
sportska natjecanja te projekte ribolovnoga turizma 

Športsko ribolovni savez Zagrebačke županije potiče 
razvitak ribolovnog turizma na području županije

Dugoselske turističke ribičke 
manifestacije poznate od ranije 

Gradonačelnik B. Mahač uručuje nagradu za drugo državno mjesto Dugoselki M. Habeković

Visoki predstavnici ribičkih saveza, udruga i Grada Dugog Sela nazočili sjednici 
skupštine  

PRIPReMILA: A. M. Š.

P rvog dana mjeseca veljače učenici Osnovne škole Dugo Selo sudjelovali 
su na školskom natjecanju u nogometu. Dječaci iz sedmih i osmih 
razreda, predvođeni profesorima, u Ivanić Gradu osvojili su prvo 

mjesto te se tako plasirali na županijsko natjecanje. Već idući dan učenice 
i učenici OŠ Dugo Selo sudjelovali su na školskom natjecanju u odbojci. 
Timovi su se također sastojali od učenika i učenica sedmih i osmih razreda, 
a natjecanje se održalo u Božjakovini. Naše djevojke osvojile su prvo mjesto 
te se tako plasirale na županijsko natjecanje, dok su dječaci bili drugi, 
izgubivši od domaćina. No, u subotu je također bilo natjecanje u košarci te 
su naši dječaci osvojili prvo mjesto. 

Pa da upotpunimo sve lijepe vijesti. Školsko natjecanje u rukometu koje 
je održano 30. siječnja donijelo je pobjedu našim dječacima. Djevojke su 
također bile na natjecanju u rukometu te su osvojile zlato. Stolnotenisači 
Dugog Sela 22. siječnja sudjelovali su na županijskom natjecanju u 
Jastrebarskom. Ostvarili su vrlo uvjerljive rezultate. I dječaci i djevojčice 
osvojili su treće mjesto. U sastavu djevojčica igrale su: Ingrid Stipić, Ana 
Zovko i Tea Bikić, a u sastavu dječaka Hrvoje Kartelo i Augustin Papak. 
U sastavu dječaka nedostajao je jedan igrač, Franjo Novosel, koji je zbog 
natjecanja iz engleskog bio spriječen sudjelovati. Svima koji su sudjelovali 
čestitamo od srca!

Marina Slišković i Anja Bikić

VIKEND U ZNAKU ŠPORTA

Pojačati kontrolu 
ribolovnoga područja 

PRIPReMIO:
J. Kereković



Maškare, maškare, 
šarene dugoselske 
maškare
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Točno u podne, dana 5. veljače, 
Dugim Selom su nakratko 
zavladale maškare. Nekoliko 

stotina umaškaranih učenika i 
djece iz dječjih vrtića krenulo je iz 

centra grada prema svom odredištu 
– vanjskom platou Srednje škole 

Dugo Selo. Lagana kiša i 

prohladno vrijeme nisu uspjeli 
pokvariti prigodni fašnički program. 
Svoje je maske otkrilo 10 grupa 
izvevši za publiku kraće nastupe. 
Osnovna škola Dugo Selo sudjelovala 

je s 5 grupa, Dječji vrtić Dugo Selo s 
3 grupe i 2 grupe izviđača koji su 
se fašničkoj povorci pridružili po 
prvi puta. Male maškare su plesale, 
pjevale, recitirale, radile zvijezde 
– sve to uz malu pomoć svojih, 
također umaškaranih, učiteljica. 
Neke su maškare pokušale i 
preplašiti publiku poput vojnika 
čiji je top zakazao «baš kad nije 
trebao». Bubamare i bubamarci, 
dimnjačari, vjesnici proljeća, šareni 
leptiri, gljive muhare, gotovo svi 
šumski stanovnici, kuhari, vojnici 
te nezaobilazni klaunovi nisu se 
natjecali za nagrade, ali su zato 
nagrađeni oduševljenim pljeskom i 
širokim osmjesima, pogotovo onim 
roditeljskim. Bilo je tu još likova sa 
zbilja zanimljivim pričama – jednoj 

je pospanoj Princezi (a nije spavala 
na zrnu graška) balon odletio «nebu 
pod oblake». Nije joj mogla pomoći 
ni njena najbolja prijateljica 
Vještica jer je, eto, u silnoj 

gužvi, zaboravila gdje je parkirala 
metlu. No, brzo su se utješile slasnim 

pokladnicama i toplim čajem 
koje su za maškare pripremili 
dugoselski vatrogasci.

I ovogodišnji 
Mali dugoselski fašnik organi-
ziran je pod pokroviteljstvom 
Grada i Turističke zajednice Dugo 
Selo. Također, dio troškova za izra-
du kostima i održavanje programa 
pokrila je dugoselska Turistička 
zajednica.

                        
 

pripremile: Ana-Marija ŠPRIHAL i
                    Nada KOZIĆ

Upravljati brojnim 
maškarama može 

samo neumorna 
voditeljica Mirjana

Bogata mašta, raznoliki kostimi, značajne poruke malih maškara

Izviđači oružjem branili teritorij maškara i kuhali vruću kašu za sve sudionike fašnika

Obilje sreće donijeli dimnjačari – trebalo se 
samo uhvatiti za što više dugmadi 

Gljivice muharice ( ni)su otrovnice!
Fašnik nisu propustili ni oni najmlađi – u maškare se može u kolicima s 
mamom i dudom  

Najšareniji, najveseliji, najsmješniji mali klauni…

Zeleno-žuti proljetni cvjetovi navijestili 
proljeće  nastupivši  s akrobacijama 

Vidjevši ove strašne maske svi su  

"umrli od straha"  

Pod šatorom kod vatrogasaca – slasne pokladnice i vrući čaj za sve promrzle 


