

RIJEČ NAČELNIKA OPĆINE BEDEKOVČINA RAJKA
VIDIČEKA
Dragi žitelji Općine Bedekovčina!
I ja sam jedan od onih koji je
podržao ideju o pokretanju Bedekovčanskog GLASNIKA. Razlog tome je taj što sam smatrao
da će građani tako, žele li, moći
biti bolje informirani o radu onih
koje su izabrali, ali i svih institucija i udruga koje djeluju na području naše općine. Slučaj je htio
da sam u trenutku izlaženja prvog broja upravo ja na čelu općine
pa kao načelnik Općine Bedekovčina pozivam sve građane da
se uključe u uređivanje našega GLASNIKA. Moja je želja da on
bude štivo u koje ćete svi rado zaviriti i pročitati ono što želite.
Iako niste morali zbrojiti nekoliko kuna kad ste ga primili u ruke,
podsjećam vas, upravo ste vi svojim novcem platili ovaj broj jer
je potreban novac izdvojen iz proračuna Općine Bedekovčina.
Nadam se da zbog te odluke neću trpjeti prevelike kritike, a uvjeren sam da ćemo svi zajedno, stalnim poboljšavanjem, ubuduće
izdavati Bedekovčanski GLASNIK kojim će, barem u nekom dijelu, biti zadovoljan svaki od nas.
Vaš načelnik
Rajko Vidiček

RIJEČ VELEČASNOG JOSIPA KOMORČECA PEPEKA, ŽUPNIKA U BEDEKOVČINI
Ispunjavaju se očekivanja GLASNIK kao novi kolač Bedekovčanski GLASNIK glasno će
pisanom riječju pratiti bedekovčanska događanja i aktivnosti te
će promicati i inspirirati sve snage znanja i spoznaje primjerene
našem vremenu i prostoru od svih najstarijih ljudi punih životnog
iskustva do najmlađih konzumenata interneta, a sve zbog istinskog boljitka života za svakoga. Dakako, za pretpostaviti je da će
se Uredništvo u svim pisanim ponuđenim predlošcima poslužiti
metodom selekcioniranog uzorka te tako održati Bedekovčanski
GLASNIK poželjnim u svakom domu, tim više što naš narod
kaže: “Što leži, ne bježi”. Taj će Bedekovčanski GLASNIK imati
posebnu vrijednost jer pisanu ponuđenu vijest, riječ, osvrt, pitanje, može se dva - tri i više puta pročitati ukoliko se od prve ne
razumije, dok se riječ s radija čuje, i ode, i nema je više...
Stoga će na Uredništvu biti odgovornost jer očekivanja će
uvijek biti prisutna i tražit će višu razinu - barem iznad prosječnosti, a time će Bedekovčanski GLASNIK steći naklonost i odobravanje. U toj strategiji ponude i potražnje neka taj GLASNIK
bude baš po mjeri (kao kad na svadbenom stolu između mnoštva
raznovrsnih kolača opazite i kušate još do tada vama nepoznat
kolač koji je fin te ga odmah preporučujete drugima i za čas ga
nestane, a ostane samo velika potražnja za receprotm toga kolača,
a kuharice zadovoljno zaključuju: isplatilo se utrošiti u to toliku
energiju).
Za taj pothvat, tiskanje Bedekovčanskog GLASNIKA, treba
snage i volje. Važno je da se pisci - suradnici ne zaustave odmah
ukoliko na samom početku ne bude interesa misleći i zaključuju-



ći kako nisu ispunili određena očekivanja.
Velika je stvar da je krenulo - već se više godina očekivao
neki lokalni list (novine). Zamisao je izvrsna, realizacija je vrijedi truda i zaslužuje našu pažnju.
U očekivanju prvog broja Bedekovčanskog GLASNIKA srdačno pozdravljam cijenjeno Uredništvo, nadasve pokretača,
uglednu novinarku gđu. Silvu Videk te sve čitateljstvo.
Župnik Pepek

RIJEČ PREDSJEDNIKA VIJEĆA OPĆINE BEDEKOVČINA BRANKA HULJAKA
Poštovani mještani Općine
Bedekovčina!
Listajući i čitajući ovaj naš
prvi broj Bedekovčanskog GLASNIKA vjerojatno ste mnogi
iznenađeni (nadam se ugodno)
činjenicom da je konačno i Bedekovčina dobila svoj glasnik.
Tako je realizirana jedna davna želja i ideja da mještani Općine Bedekovčina dobiju svoje novine, a sve s ciljem da upravo
vi, poštovani mještani, budete što bolje i kvalitetnije upoznati sa
zbivanjima i događanjima u našoj općini. Isto tako, jedan od razloga tiskanja ovog našeg glasnika jest da vi koji ste nam ukazali
povjerenje da vodimo i gradimo našu Bedekovčinu, putem ovog
GLASNIKA budete što detaljnije informirani što i kako mi to
radimo. Naravno, očekujemo vaše prijedloge, sugestije i kritike,
a što bi u konačnici trebalo olakšati rad i Općinskom vijeću i
Poglavarstvu te biti određeni putokaz za daljnji rad onima koji
odlučuju u vaše ime.
Pozivam vas na zajedničku suradnju putem ovog GLASNIKA jer ljepšu, bolju i razvijeniju nam Bedekovčinu možemo i
moramo stvarati samo zajedno.
PR E D S J E D N I K
Općinskog vijeća
Branko Huljak

NASLOVNICA

Na naslovnoj stranici vidimo našu novu športsku dvoranu, odnosno, kako su je neki nazvali“ miss športa Krapinsko – zagorske županije.”
Nakon što je otvorila vrata učenicima Srednje
škole Bedekovčina ovih dana dvoranu će moći
koristiti i svatko od nas. Gradnja dvorane stajala
je 17 milijuna kuna. Od tog iznosa Općina Bedekovčina platila je 5 milijuna kuna, Krapinsko
– zagorska županija 1,4 milijuna, a ostatak je financiralo Ministarstvo prosvjete i športa. Svečano otvorenje dvorane bit će 7. prosinca. Očekuje
se dolazak ministra znanosti, prosvjete i športa
Dragana Primorca.
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Autotaksi, rasvjeta i ceste
6. srpnja 2006.g. na sjednici Vijeća Općine Bedekovčina vijećnici(članovi Vijeća), raspravljali su o
prijedlozima Odluke o autotaksi prijevozu na području općine Bedekovčina, o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti održavanja
javne rasvjete te o izboru osobe kojoj se povjerava
obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta.
Na sjednici su bili nazočni: Branko Huljak, Jelena Pozaić, ing., Petar Tkalec, dipl. oec., Vladimir
Drofenik, Stjepan Jadan, Dragutin Komorski, Dragutin Burek,upr. pravnik, Zdenka Petrinjak, Branka Postonjski, Ivan Belošević i Juraj Mirt, a izostali
su Željko Novosel, Tihomir Halambek,ing., Stjepan
Rogan,dr. i Vlado Galic (opravdano). Osim vijećnika bili su i Rajko Vidiček - načelnik Općine, Vilim
Mlinarić,ing. - član Općinskog poglavarstva , Željko
Odak - viši upravni referent za komunalno gospodarstvo Općine Bedekovčina te Silva Videk - novinarka
Večernjeg lista.

Autotaksi prijevoz
U raspravi o prijedlogu Odluke o autotaksi prijevozu Juraj Mirt prvi je predložio da se u startu koncesionari oslobode plaćanja koncesije. Kako je prijedlogom Odluke bilo predviđeno da koncesionar mora
plaćati koncesiju 500 kuna mjesečno, glasovalo se,
no s tri glasa “za” i osam glasova “protiv” nije prihvaćen prijedlog Juraja Mirta o neplaćanju koncesije,

Važno u Odluci o autotaksi prijevozu
Odlukom o autotaksi prijevozu na području
Općine Bedekovčina uređuju se uvjeti obavljanja
autotaksi prijevoza osoba na području općine.
Takav prijevoz mogu obavljati registrirana poduzeća ili obrtnici koji su s Općinom Bedekovčina
sklopili ugovor o koncesiji. Koncesija je zapravo
odobrenje kojim se nekome dopušta obavljanje
neke djelatnosti. Prema Odluci, na području općine Bedekovčina, mogu se odobriti tri koncesije,
no istom autoprijevozniku najviše dvije i to po
načelu: jedna koncesija za jedno vozilo. Riječ je
o prijevozu koji se obavlja po dogovoru korisnika
takve usluge i autotaksi prijevoznika uz unaprijed
utvrđen cjenik usluga. Koncesija se daje na dvije
godine, a može se produžiti. Ona prestaje istekom vremena na koje je izdana, a može prestati i
ako se koncesionar ne pridržava uvjeta napisanih
u Odluci, npr. ako je koncesionar ili njegov vozač
pravomoćno kažnjen zbog vožnje pod utjecajem
alkohola, droga ili lijekova koji se ne smiju koristiti prije niti za vrijeme vožnje, ako je pod takvim utjecajem prouzročio prometnu nezgodu s
posljedicama za treće osobe, ako naplati uslugu
veću od utvrđene cijene, ako vozilo ne odgovara
uvjetima... Odlukom je propisano da je autotaksi
vozač dužan obavljati djelatnost uredno odjeven, treba se uljudno odnositi prema putnicima
tijekom vožnje, ne smije pušiti u vozilu niti dozvoliti putnicima da puše, a za vrijeme rada dužan je uslugu pružiti svakoj osobi koja prijevoz
naruči neposredno ili telefonom bez obzira na
duljinu vožnje osim: ako je naručitelj u pijanom
stanju te ako su naručitelj i njegova prtljaga toliko prljavi da bi mogli uprljati druge putnike, odnosno unutrašnjost vozila. Autotaksi prijevoznik
ne smije prevoziti djecu mlađu od šest godina bez
pratnje. Na početku vožnje vozač mora uključiti
taksimetar koji tijekom vožnje mora biti vidljiv.
Autotaksi prijevoznik dužan je putniku izdati
uredan račun za obavljeni prijevoz, a autotaksi prijevoz obavlja se osobnim vozilom. Određeno je i da će se kaznom od 1.500 do 20.000
kuna kazniti autotaksi prijevoznik ako za vrijeme
obavljanja djelatnosti u vozilu nema propisanih
dokumenata, ako nema uključen taksimetar, ako
ne izda račun putniku te ako vozilo nije propisno
uređeno i opremljeno.
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ali niti prijedlog Dragutina Komorskog da ona bude
350 kuna ( četiri glasa “za” i sedam “protiv”). Nije
prihvaćen niti prijedlog Zdenke Petrinjak da koncesija bude 300 kuna (dva glasa “za” i devet “protiv”).
Željko Odak je objasnio da prema zakonskim odredbama za navedenu djelatnost treba biti ugovor o koncesiji te da u tom slučaju treba biti naknada koja se
može smanjiti ukoliko Općinsko vijeće donese takvu
odluku. Dragutin Burek je predložio da broj mjesta,
ovisno o broju koncesija, utvrđuje Poglavarstvo, a ne,
kako je predviđeno, Jedinstveni upravni odjel. Prijedlog je jednoglasno, odnosno s jedanaest glasova “za”,
prihvaćen.
Nakon rasprave većinom glasova, odnosno sa šest
glasova “za”, dva glasa “protiv” i dva “suzdržana”
glasa (jedan vijećnik nije glasovao), usvojena je odluka o autotaksi prijevozu na području općine Bedekovčina. Time je stvorena mogućnost da na području naše
općine može voziti taksi.

tinija je bila ova spomenutog obrta.

Zgrada vrtića vrtiću
Pod točkom “Slobodna riječ” vijećnici su dobili
nekoliko informacija.
Načelnik Općine je rekao da je konačno na Školskom odboru Osnovne škole Bedekovčina donesena
odluka da se zemljište na kojem je zgrada Dječjeg
vrtića Bedekovčina bez naknade prenese u vlasništvo
Dječjeg vrtića Bedekovčina, odnosno osnivača Općinu Bedekovčina, a konačnu odluku donosi Županijsko poglavarstvo. Nakon toga će se raspisati natječaj
za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju i
dogradnju postojeće zgrade Dječjeg vrtića Bedekovčina.

Briga o javnoj rasvjeti
Željko Odak je obrazložio prijedlog Odluke o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalne
djelatnosti održavanja javne rasvjete. Izvijestio je o
provođenju pozivnog natječaja kojim su ponude dostavljene na pet adresa. Pristigle su tri valjane ponude,
a najpovoljniju i najjeftiniju ponudu dostavio je obrt
“ČEHA” elektro, vlasnika Renata Čehulića iz Zlatar
Bistrice, Sportski prolaz 10. Juraja Mirta je zanimalo
zašto nije prihvaćena ponuda od HEP DP “Elektre”
Zabok, Pogona Bedekovčina budući da su oni na području Općine, nego se predlaže prihvaćanje ponude
obrtnika koji je izvan područja Općine Bedekovčina.
Željko Odak je odgovorio da je HEP DP “Elektri” Zabok dostavljen pozivni natječaj, ali oni nisu dostavili ponudu. Nakon rasprave, jednoglasno je, odnosno
s jedanaest glasova “za”, donesena odluka kojom je
održavanje javne rasvjete povjereno najpovoljnijem
ponudiocu.
U raspravi se moglo čuti i kako reagirati kad primijetimo da ne svijetli žarulja: treba nazvati i obavijestiti
Općinu.

Održavanje nerazvrstanih cesta
Obrtu “STANIĆ” prijevoz, zemljani radovi i održavanje prometnica, u vlasništvu Slavka Stanića iz
Kebla 57a, Vijeće Općine Bedekovčina jednoglasno
je povjerilo obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta. Također je bio proveden
pozivni natječaj, ponude su dostavljene na pet adresa,
stigle su dvije valjane ponude, a najpovoljnija i najjef

Oprema za dvoranu
Načelnik Općine je informirao da je nadzorna
služba sastavila izvješće o završenim radovima na
izgradnji Športske dvorane Srednje škole Bedekovčina, a ravnatelj Srednje škole Bedekovčina dostavio
je zahtjev Uredu državne uprave za tehnički pregled
dvorane. Nadležno Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa osiguralo je 1.550.000,00 kuna za opremu
športske dvorane, a prema projektima za opremu je
potrebno 1.850.000,00 kuna. Ministarstvo nije htjelo
raspisati natječaj za kompletnu opremu, nego samo u
onom iznosu koji je osiguran u Državnom proračunu
za tu namjenu, iako je od strane Općine predloženo da
će Općina sufinancirati razliku u iznosu od 300.000,00
kuna. Naveo je da je nakon pregovora ipak dogovoreno da se natječaj raspisuje za kompletnu opremu.
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Pitanja vijećnika
Vijećnik Juraj Mirt je pitao je li donesena konačna odluka da se ide u rekonstrukciju Dječjeg vrtića
Bedekovčina. On smatra da bi Općina Bedekovčina
trebala izgraditi novi Dječji vrtić na novoj lokaciji,
a ne da se vrši rekonstrukcija i dogradnja postojeće
zgrade Dječjeg vrtića jer je na postojećoj lokaciji premalo prostora.
Branka Postonjski je informirala da je od strane
Opće bolnice Zabok dostavljen prijedlog Ugovora
o suradnji vezan za obavljanje usluga laboratorijske
dijagnostike na nivou primarne zdravstvene zaštite, a koja bi započela s radom 01.rujna 2006. godine. Radilo bi se dva puta tjedno - srijedom i petkom.
Općina bi plaćala putne troškove radnicima Opće
bolnice Zabok (dvije kune po kilometru za relaciju
Zabok-Bedekovčina/Bedekovčina-Zabok). Predlaže
se sklapanje ugovora na godinu dana. Navela je i da
je Udruga umirovljenika bila inicijator akcije te da se
ipak, nakon pregovora, postigao sporazum i dostavio
prijedlog Ugovora.
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Vijećnika Juraja Mirta zanimalo je i dobiva li Općina Bedekovčina povratna sredstva od lovozakupnine
koju lovci plaćaju Županiji jer je lovcima rečeno da
se polovica uplaćenog novca vraća općinama i gradovima. Načelnik Općine je odgovorio da su samo jednom navedena sredstva vraćena Općini prije nekoliko
godina te da su tada ta sredstva proslijeđena lovačkim
društvima na području Općine, a nakon toga na račun
Općine nisu uplaćena sredstva od lovozakupnine.
Juraj Mirt je naveo da još ništa nije riješeno s poduzećem “Bandigraf”, vl. Damira Bana te je naveo da je
imenovani obavljanjem svoje djelatnosti uništio cestu
u Naselju Sovinjak, uzurpirao cestu te da ometa promet u Magdalenićevoj ulici koja vodi prema groblju,
a Općina nije ništa poduzela glede uređenje navedenih cesta. Postavio je i pitanje vezano za grobna mjesta na novom groblju u Bedekovčini, da ima saznanja
da su sva grobna mjesta prodana te je upitao gdje su
financijska sredstva od prodaje grobnih mjesta. Naveo
je i da je ranije bilo dogovarano da će se urediti staze
na starom groblju u Bedekovčini, a do sada još ništa
nije napravljeno. Postavio je i pitanje kada će se krenuti s uređenjem centra Bedekovčine te je naveo da je
potrebno očistiti cestovne jarke, odnosno bankine na
cesti kroz Jarščak koja vodi prema groblju i crkvi.

Naše je novo groblje jedno od najljepših u Zagorju

Odgovori načelnika
Načelnik Općine Bedekovčina odgovorio je da su
započeli radovi na starom groblju u Bedekovčini te
je naveo da je prvo potrebno izvaditi čemprese koji se
nalaze uz staze te će se nakon toga moći postavljati
rubnici i asfaltirati staze. Informacija da su sva grobna
mjesta prodana na novom groblju u Bedekovčini nije
točna, nije prodana niti četvrtina grobnih mjesta, a na
tom dijelu groblja još treba napraviti potporni zid i
isplanirati teren. Naveo je da veliki broj građana koji
nemaju prebivalište na području općine Bedekovčina
kupuje grobna mjesta (rezervacije) pa je dogovoreno
da se više ne prodaju grobna mjesta unaprijed te da će
Općinsko poglavarstvu donijeti takvu odluku. Vezano
za Kovačevu gmajnu naveo je da su vlasnici zemljišta prodali gospodinu Damiru Banu svoja zemljišta,
sada je on vlasnik, a ne mještani, a prijava vezana uz
poslovanje poduzeća Bandigraf dostavljena je svim
nadležnim inspekcijama, no niti jedna od njih nije reagirala. Što se tiče centra Bedekovčine, idejni projekt
uređenja je gotov. Napravljen je dio nogostupa od restorana “Centar” do ulaza u Aleju D. Domjanića te je
raspisan natječaj za prikupljanje ponuda za izgradnju
nastavka dijela nogostupa do benzinske stanice. Naveo je da se još uvijek vodi spor s Trgocentrom d.d.
Zabok vezan uz vlasništvo zgrade u centru Bedekovčine, a potrebno je prvo razriješiti imovinsko-pravne
odnose kako bi se moglo prići uređenju stare zgrade u
centru. Asfaltiranje Magdalenićeve ulice sufinancirat
će Županija jer vodi prema sakralnom objektu.
Željko Odak je dodao da je idejni projekt uređenja
centra Bedekovčine prihvatilo Općinsko poglavarstvo
te da se realizira po etapama u okviru osiguranih sredstava u Proračunu Općine i dogovorima. Pregovori s
Hrvatskim željeznicama teku sporo. Planiraju se par
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kirna mjesta na zemljištu HŽ-a, no oni imaju svoje
uvjete.

“Dugovi” prijašnjeg saziva
Vijećnik Dragutin Komorski naveo je da je
prijašnji saziv Općinskog vijeća na 23. sjednici
donio odluku da će se postaviti svjetiljke u Orehovici na lokaciji gdje je postavljen odašiljač. Tada
je mještanima toga naselja obećano da će dobiti javnu rasvjetu, a do sada to još nije realizirano.
Željko Odak na to je odgovorio da je HT izvršio
rekonstrukciju javne rasvjete te da su oni bili u obvezi postaviti navedene svjetiljke. Isti je vijećnik
upozorio na potrebu sanacije ceste Pavleki - Bubnjari u Orehovici prema Meštrovićima budući da
na tom dijelu ceste vozi školski autobus, a cesta
je u lošem stanju. Podsjetio je da je bilo rečeno
kako će se navedena dionica ceste sanirati kada se
sklopi ugovor o asfaltiranju nerazvrstanih cesta. Ž.
Odak objašnjava da se ta cesta ne može samo asfaltirati već je potrebno sanirati klizište koje je na
popisu klizišta upućenog Krapinsko - zagorskoj
županiji.

Još vijećničkih pitanja
Na činjenicu da je još prije nekoliko godina
radi štednje napravljena redukcija javne rasvjete u
noćnim satima osvrnuo se vijećnik Dragutin Burek
rekavši da to nije u redu. Javna se rasvjeta plaća iz
sredstava komunalne naknade, a ona je podijeljena
na tri zone. Centar Bedekovčine je I. zona i svi
građani plaćaju istu cijenu, no jedni noću imaju,
a drugi nemaju javnu rasvjetu. Zatražio je da se
Općinskom vijeću dostavi informacija o tome koliko je redukcija donijela uštede i koristi Općini.
Naveo je i da se komunalna služba treba malo više
aktivirati u svezi parkiranja šlepera na nogostupu
od Boroša do Zorice u Bedekovčini, a najviše u
večernjim satima jer ometaju normalan prolaz pješaka, a i oštećuju ga zbog velikih tereta. Naveo je
da se treba napraviti organizacija komunalnog redarstva kako bi komunalni redar mogao djelovati
i izvan radnog vremena. Predložio je da se ispita
mogućnost da se u Ulici S. Radića, koja prolazi
kroz centar Bedekovčine, ograniči brzina prometa
i tonaža ulaska kamiona jer od kada imamo obilaznicu, to je ulica, a ne prometnica. Predložio je da
se ispita mogućnost postavljanja ležećih policajaca kako bi se smanjila brzina vožnje. Naveo je da
problem stvara i poduzeće “Ciglenica” koja je sada
u prostoru Bor-a u Gajevoj ulici jer nekoliko puta


dnevno prevoze velike terete (betonske konstrukcije
za mostove duge 20 metara), a na toj dionici ulice je
Osnovna i Srednja škola te Dječji vrtić Bedekovčina. Podsjetio je da se ranije predlagalo uređenje ceste
koja bi vodila od Bor-a prema Naselju Cerina, a tu bi
prometnicu moglo koristiti i ovo poduzeće.

Parkirani šleperi noćna su mora mnogih Bedekovčana

I još odgovora
Načelnik Općine Bedekovčina Rajko Vidiček odgovorio je da se redukcijom javne rasvjete uštedjelo
35%, no točno je i da u jednoj zoni ima više uklopnih
satova na kojima se javna rasvjeta gasi u noćnim satima. Složio se kako treba razmisliti o prijedlogu da se
ukine redukcija te donese odgovarajuća odluka zbog
sve više provala u centru Bedekovčine. U svezi parkiranja kamiona šlepera na nogostupe, u ime Općine
su u više navrata upućivani dopisi Policijskoj upravi,
a samo je dobiven povratni odgovor da Općina mora
postaviti stupiće na nogostupima. Ukoliko pak budu
postavljeni stupići, u zimskim se uvjetima neće moći
čistiti nogostupe. Što se tiče ležećih policajaca, o tome
će se raspraviti kao i o poslovanju poduzeća “Ciglenica”. Složio se da će u trenutku stavljanja u funkciju
Športske dvorane, to biti veliki problem te će se dogovoriti glede osposobljavanja puta od “Bor”-a prema
Naselju Cerina kako bi se osposobila navedena cesta
za prometovanje kamiona. Na to se nadovezao Željko
Odak rekavši da su 1996. godine upućivani zahtjevi
za postavljanjem ležećih policajaca, no to Hrvatske
ceste nisu dozvolile jer je cesta koja prolazi središtem
Bedekovčine državna i u njihovoj nadležnosti, a kontrola parkiranja šlepera i kamiona na nogostupima u
nadležnosti je policije.
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srpnja 2006. godine
Najviše se raspravljalo o novcu
Predsjednik Općinskog vijeća Bedekovčine Branko Huljak 11. je sjednicu sazvao za 27. srpnja 2006.
godine. Na toj se sjednici raspravljalo o Polugodišnjem obračunu Proračuna Općine Bedekovčina te
Izvješću o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i
poslovanja Općine Bedekovčina za 2005. godinu dostavljenom od Državnog ureda za reviziju Područnog
ureda Karlovac.
Sjednici su nazočili: Branko Huljak, Željko Novosel, Jelena Pozaić, Petar Tkalec, Vladimir Drofenik,
Tihomir Halambek, Stjepan Jadan, Dragutin Komorski, Dragutin Burek, Zdenka Petrinjak, Branka Postonjski i Ivan Belošević, a izostali su Stjepan Rogan
i Vlado Galic (opravdano) te Juraj Mirt (neopravdano). Na sjednici su još bili: Rajko Vidiček, načelnik Općine Bedekovčina, Dragutin Gulija, zamjenik
načelnika Općine Bedekovčina, Vlasta Kurko – Car,
rukovoditelj Odsjeka za općinsku samoupravu, opću
upravu i društvene djelatnosti Općine Bedekovčina i
Ana Vidiček, rukovoditelj Odsjeka za gospodarstvo,
financije i komunalne djelatnosti Općine Bedekovčina.

Rasprava prije rasprave
Već prije usvajanja dnevnog reda vijećnik Dragutin
Burek je predložio da se “revizija” skine s Dnevnog
reda i dopuni materijalom budući da u materijalima
nije priloženo izvješće, nego samo izvadak iz izvješća o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja Općine Bedekovčina za 2005. godinu. Načelnik
Općine Rajko Vidiček pojasnio je da su u cjelovitom
izvješću navedeni prihodi, rashodi i natječaji, da su
samo konstatirani podaci iz proračuna, a u nalazima i preporukama, odnosno mišljenju Revizije, koje
je dostavljeno u materijalima, navedeno je ono bitno.
Poslovanje Općine Bedekovčina ocijenjeno je uvjetnim mišljenjem budući da nam je revizija konstatirala da financijski izvještaji Općine Bedekovčina za
2005. godinu u svim značajnim aspektima iskazuju
objektivan i istinit prikaz poslovanja tijekom godine
i stanja na kraju godine. Izvješće revizije je napisano
na 40-ak stranica i Općinsko je poglavarstvo smatralo da nema potrebe u materijalima dostavljati cijelo
izvješće. No, Dragutin Burek je primijetio da u tom
slučaju treba promijeniti naziv točke Dnevnoga reda
koja bi glasila: Djelomično izvješće ili Djelomični
izvadak iz Izvješća o obavljenoj reviziji financijskih

izvještaja poslovanja Općine Bedekovčina za 2005.
godinu. Načelnik je potom rekao da vijećnici koji to
žele mogu dobiti Financijsko izvješće revizije u cijelosti. Prijedlog Dragutina Bureka o skidanju s dnevnog reda nije prihvaćen jer su za to bila samo četiri
vijećnika, a osam ih je bilo protiv.
I na skraćeni zapisnik s 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Bedekovčine primjedbu je imao vijećnik
Dragutin Komorski. Naveo je da kod njegova izlaganja o sanaciji ceste prema Pavleku – Bubnjarima treba
dodati da je tražio sanaciju ceste Orehovica – Zadravec oštećene prilikom izgradnje vodovodne mreže na
tom području. Ta je primjedba prihvaćena.

Sa sjednice Vijeća Općine Bedekovčina

Redom po Dnevnom redu
Načelnik je Općine Bedekovčina, nakon što mu je
riječ predao predsjednik Branko Huljak, obrazložio
Polugodišnji obračun proračuna Općine Bedekovčina
za 2006. godinu pojedinačno po stavkama prihodovne i rashodovne strane proračuna te je naveo da je u
privitku materijala izvještaj o korištenju proračunske
zalihe za razdoblje 01.01.-30.06. 2006. koja je utrošena prema zaključcima Općinskog poglavarstva te da
je priloženo obrazloženje uz Polugodišnji obračun
proračuna. U raspravi su sudjelovali: Zdenka Petrinjak, Ana Vidiček, Branka Postonjski, Dragutin Burek, Dragutin Komorski i Stjepan Jadan te načelnik
Općine. Dragutin Burek je zatražio da mu se pismeno
dostavi kronologija vezana za sudski spor koji se vodi
protiv društva MGT iz Kumrovca.
Nakon rasprave, jednoglasno je, odnosno s 12 glasova «za» donesena odluka kojom je prihvaćen Polugodišnji obračun proračuna Općine Bedekovčina za
2006. godinu.
Načelnik je obrazložio i Izvješće o obavljenoj reviziji. U nalazima i preporukama navedeno je da
potraživanja krajem 2005. godine iznose 3.527.734,00
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kn ili 27,3% ostvarenih prihoda i primitaka koji se
odnose na potraživanja po osnovi komunalne naknade, sufinanciranja građana, naknade za dodjelu
i korištenje grobnih mjesta, općinske poreze, zakup
poslovnih prostora, komunalni doprinos i druga potraživanja . Objasnio je da prihodi od najma stanova
nisu planirani ni ostvareni jer Općina ima u vlasništvu
šest stanova za čije korištenje nisu zaključeni ugovori
o najmu te Općina korisnicima stanova ne obračunava i ne naplaćuje najamninu. Revizija u tom dijelu
navodi da se treba razriješiti navedena problematika
stanova koji su u vlasništvu Općine i obračunavati
i naplaćivati najamninu. Dva stana, koja se nalaze u
staroj zgradi u centu Bedekovčine, još uvijek nisu u
vlasništvu Općine jer se vodi sudski spor s «Trgocentrom d.d. Zabok» vezan za vlasništvo zgrade. Jedan se
stan prodaje, a tri su sporna jer se korisnici stanova
nisu javili za sklapanje ugovora.
Načelnik je naveo da je revizija dala ocjenu “uvjetno mišljenje” nakon provedenog nadzora te da je
Općinsko poglavarstvo zadovoljno tim nalazom jer u
bitnom nema prigovora na financijsko poslovanje, a
vezano za naplatu potraživanja, nalaz je opravdan, a
opravdano je i poslovanje budući da u ovim teškim
vremenima, tešku financijsku i materijalnu situaciju
imaju i naši građani. Inače, nadležna služba provodi
prisilnu naplatu potraživanja.
Načelnik Općine je predložio i da se predsjednicima političkih stranaka koje imaju vijećnike dostavi
jedan primjerak nalaza revizije u cijelosti, a taj je prijedlog prihvaćen. Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali Dragutin Burek, Dragutin Komorski, Zdenka
Petrinjak, Vlasta Kurko-Car i načelnik Općine jednoglasno je donesen zaključak prema kojem se Izvješće
o obavljenoj reviziji prima na znanje.

Najava Bedekovčanskog GLASNIKA
Načelnik Općine Bedekovčina informirao je vijećnike o tome da je Općinsko poglavarstvo pokrenulo
inicijativu za tiskanje općinskog glasila te da bi se
prvi broj tiskao u mjesecu listopadu ove godine. Koordinator bi bila Silva Videk, a tiskanje bi vršila tiskara «Ban» iz Bedekovčine te je pozvao sve vijećnike
na suradnju za davanje podataka koji bi se objavili u
općinskom glasilu.
  

Problemi s kanalizacijom

Vijećnik Petar Tkalec, vezano za kanalizaciju u
Bedekovčini od pekare PZ Poznanovec do Ventala i


od S. Radića do Gregurića, rekao je da ima saznanja
da fekalije iz tih kanalizacija izlaze van, odnosno da
nema kanalizacije. Naveo je da Zlatko Ban i Darko
Družinec grade na tom području pa ga je zanimalo
kako će oni riješiti priključak na kanalizaciju kada
iste nema, a grade velike objekte. Zlatko Ban bi trebao platiti komunalni doprinos prije dobivanja građevinske dozvole, a Općina je u obvezi omogućiti mu
priključke na komunalnu infrastrukturu, no iz ovoga
proizlazi da se neće moći priključiti na kanalizaciju
kada iste nema, odnosno nije u funkciji.

Dok se ne završi sudski spor, stara zgrada u središtu
Bedekovčine ne može se urediti

Za izgradnju kanalizacije, rekao je načelnik, treba
ishoditi lokacijsku i građevinsku dozvolu, odnosno
projekte prije raspisivanja natječaja za radove. Bilo je
problema kod izgradnje kanalizacije u Ulici S. Radića
gdje troje ljudi nije dozvolilo izvođenje radova na
svojem zemljištu, stoga su radovi prekinuti dok se
ne riješe imovinsko- pravni odnosi s tim ljudima koji
su tražili da Općina od njih kupi taj dio zemljišta na
kojem se treba graditi kanalizacija.

Tko održava bunare
Vijećnika Ivana Beloševića zanimalo je tko je odgovoran za održavanje javnih bunara, a ako je to Općina, tada treba pokrenuti akciju da se oni očiste, saniraju oštećenja i da budu osposobljeni za korištenje.
Pitao je i što je s dostavljenim zahtjevom Mjesnog
odbora Martinec Orehovički u kojem je tražen rad
strojem za iskop cestovnog jarka prema Vranićima.
Zahtjev je dostavljen u siječnju, ali još nema niti pozitivnog niti negativnog odgovora.
Odgovor načelnika je bio da je Općina jedan dio
bunara uredila, ali da za to trebaju akciju pokrenuti
mjesni odbori koji trebaju dati podatke gdje se nalaze
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javni bunari i koje treba urediti. Glede zahtjeva Mjesnog odbora za iskop cestovnog jarka naveo je da
o tome odlučuje Općinsko poglavarstvo koje donosi
zaključak te da će se na sljedećoj sjednici Općinskog
poglavarstva o tom zahtjevu raspraviti.

Objašnjenje sudskog spora s poduzećem MTG Kumrovec
2002. godine poduzeće MTG Kumrovec asfaltiralo je nekoliko cesta na području općine.
Ugovoreno je da se asfaltira 13.621 metar, odnosno ukupno 33.898 četvornih metara debljine
asfalta 6 cm i to za 2.588.234,89 kuna. No, kada
je posao bio gotov, ispostavilo se da je asfaltirano
14.219,28 metara, odnosno 36.793,04 kvadrata
što ukupno vrijedi 2.490.650,26 kuna. No kako
se uspostavilo da je debljina asfaltnog sloja prosječno 5,3 a ne 6 cm Općina je MTG-u priznala i
platila površinu od 31.361,33 kvadrata. Također,
Povjerenstvo koje je to utvrdilo primijetilo je i
da nisu bili kvalitetno izvedeni pripremni radovi.
Budući da izvođač nije bio zadovoljan plaćenim
iznosom, u jesen 2003. godine podigao je tužbu protiv Općine. Do sada je održano nekoliko
ročišta na kojima su saslušani brojni stručnjaci
i predstavnici zainteresiranih strana (Općine i
izvođača), a sudski je spor još uvijek u tijeku. Posljednje ročište bilo je 5. prosinca 2005. godine.

Stara zgrada na sudu
13. veljače 2003. godine održano je prvo ročište na Općinskom sudu u Zaboku jer je Trgocentar d.o.o. Zabok tužio Općinu Bedekovčina
radi utvrđivanja prava na nekretnine. Naime, Trgocentar smatra da je zemljište i stara zgrada u
središtu Bedekovčine u njegovu vlasništvu. Kako
je Općina uvjerena da su sporno zemljište i zgrada u njezinu vlasništvu, pokrenula je protuspor.
Ta su dva spora spojena u jedan. U međuvremenu
je Trgocentar tužio i korisnike poslovnih prostora
u toj zgradi jer želi da se isele iz zgrade. Taj je
spor u mirovanju dok se ne rješi spor oko utvrđivanja vlasništva. Do sada su na ročištima saslušani brojni svjedoci, a zadnje ročište je održano 20.
lipnja 2005. godine. Očekuje se poziv na sljedeću
raspravu ili djelomičnu presudu.

Proračun Općine Bedekovčina
Planirano je da će u 2006. godini proračun Općine biti
9.950.000,00 kuna. Od toga najviše, 6.202.000,00 u proračun bi se trebalo sliti od prihoda od poreza. U prvih
šest mjeseci je ostvareno 46,75 % prihoda od poreza.
Najmanje se slilo novca od poreza za kuće za odmor,
svega 6,25% te od poreza na tvrtku jer je uplaćeno svega
13.911,17 kuna od planiranih 150.000,00 kuna. Najviše
su u prvom polugodištu zakazale potpore. Planirano je
612.000 kuna, a u prvih šest mjeseci uplaćeno je svega
20.360 kuna potpora jer su u cijelosti izostale potpore iz
županijskog proračuna, fondova i državnog proračuna,
no uobičajeno je da se te potpore dobiju u drugoj polovici
godine. Prihodi od imovine zato su ostvareni sa 144,75%
od iznosa koji je planiran za cijelu godinu, odnosno od
363.000,00 kuna pa je već do kraja lipnja po toj osnovi
uplaćeno 525.425,57 kuna. S 34,54% ostvareni su prihodi od prodaje roba i usluga koji su planirani u iznosu
od 2.214.000,00 kuna. Tu se posebno ističu prihodi od
iznajmljivanja i zakupa imovine koji su ostvareni s čak
1841,86%, odnosno umjesto planiranih 15.000 kuna za
cijelu godinu, već je do kraja lipnja ubrano 276.278,60
kuna. Kod ostalih prihoda u prvih šest mjeseci je ostvaranje 22,65% pri čemu su najviše ponovno podbacili
prihodi od kapitalnih donacija Hrvatskih voda koje se
planiraju sa 150.000,00 kuna i očekuju se, a prihodi od
proizvedene imovine ostvareni su s 36,23 %.

Kanalizacija se ne gradi stihijski
Iako se nekima čini da se kanalizacija na području općine Bedekovčina gradi stihijski, budući da
se na nekom dijelu izgradi, pa se dio preskoči, pa
opet nastavlja, to nije točno. Koncepcija odvodnje i
pročišćavanja otpadnih voda donesena je još 1998.
godine, znaju se točno trase odvodnje, a sve će se
slijevati u dva kolektora, tzv. kolektor A i kolektor
B koji će završavati kod uređaja za pročišćavanje na
potoku, najvjerojatnije na potoku Križenec. Za gradnju kolektora gotova je lokacijska dozvola i naručena
projektna dokumentacija, a stajat će oko 15 milijuna
kuna. To će u 75% iznosu financirati država preko
Hrvatskih voda, a 25% platit će Općina.
Tako se ove godine izgradio dio jedne etape kanalizacije u Bedekovčini u Ulici Stjepana Radića dužine
220 metara što stoji 415.663 kune. U idućoj godini se
planira izgraditi kanalizacija od benzinske crpke do
željezničkog kolodvora. U Brestovcu Orehovičkom
se radi III. etapa oborinske kanalizacije u središtu
Brestovca Orehovičkog duljine 140 metara što će biti
gotovo do kraja godine. To stoji 217.127,53 kune. U
Poznanovcu 232,84 metra kanalizacije stoji 311.587

kuna.
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Sjednica sazvana telefonom
Ovu je sjednicu načelnik Općine Bedekovčina Rajko Vidiček sazvao telefonskim putem. Ta je mogućnost dopuštena ako se treba hitno o nečemu raspraviti
i donijeti odluka. Na ovoj sjednici je bila predviđena
rasprava i donošenje zaključka o prihvaćanju ponude po raspisanom natječaju za uređenje prostorija u
zgradi na Trgu Ante Starčevića 15 u Bedekovčini za
potrebe Udruženja umirovljenika i Udruge invalida.
Na sjednici su bili nazočni: Rajko Vidiček, Dragutin Gulija, Vilim Mlinarić i Tomislav Tomaševski, a
opravdano je izostao Mato Petrovečki. Sjednici je nazočio i predsjednik Općinskog vijeća Branko Huljak.
Predsjednik Općinskog poglavarstva, odnosno načelnik Općine Bedekovčina Rajko Vidiček, objasnio
je da je za prikupljanje ponuda za uređenje prostorija
u zgradi na Trgu A. Starčevića 15 u Bedekovčini
za Udruženje umirovljenika Općine Bedekovčina i za
Udrugu invalida Bedekovčina bio raspisan pozivni
natječaj. Dostavljene su dvije ponude i to od Građevinarstva «Ban», vlasnika Darka Bana iz Bedekovčine,
Aleja D. Domjanića 5 i Društva «Šalinger» d.o.o. za
usluge i trgovinu, Velika Mlaka, no Stručno je povjerenstvo nakon otvaranja ponuda utvrdilo da vrijednosti dostavljenih ponuda prelaze iznos od 200.000,00
kuna te je potrebno raspisati javni natječaj. Nakon rasprave dogovoreno je da se raspiše javni natječaj po
žurnom postupku te je jednoglasno donesen zaključak
kojim se pozivni natječaj poništava, a odobrava se raspisivanje javnog natječaja za prikupljanje ponuda za
uređenje navedenih prostorija, a javni natječaj će se
objaviti u Narodnim novinama po žurnom postupku.

Uskoro će umirovljenici i invalidi lakše doći do svojih
prostorija
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Tropic zatražio dulje radno vrijeme
Pod točkom «Slobodna riječ» raspravljalo se o zamolbi poduzeća “Zagorje” d.o.o. Zabok za rad u produljenom radnom vremenu za diskoklub « Tropic bar»
u Bedekovčini i to do 04,00 sata petkom i subotom te
u dane uoči blagdana i neradnih dana. Nakon rasprave
svih članova Općinskog poglavarstva koji su naveli da se može odobriti produljeno radno vrijeme do
04,00 sata ukoliko ne bude učestalih primjedbi građana zbog remećenja javnog reda i mira, jednoglasno
je donesen zaključak da se svaki tjedan do mjeseca
rujna izdaje zaključak o produljenju radnog vremena
vikendom, ukoliko ne bude poziva građana o remećenju javnog reda i mira.

U Tropic bar je naš Adam Končić prošlog ljeta doveo i
Histrione

Mjesni odbor Kebel traži asfaltiranje ceste
u Čermušniku
Predsjednik Općinskog poglavarstva naveo je da
je Mjesni odbor Kebel dostavio zamolbu za asfaltiranje - presvlačenje nerazvrstane ceste u Čermušniku
te da je s građanima dogovoreno da do mjeseca rujna
2006. godine podmire svoje obveze u iznosu od 50%
kako bi se nakon toga navedena dionica ceste mogla
asfaltirati. Rasprave nije bilo te je jednoglasno donesen zaključak kojim se odobrava sklapanje ugovora s
građanima o sufinanciranju asfaltiranja nerazvrstane
ceste – presvlačenje asfaltnim tepihom u Mjesnom
odboru Kebel - cesta u Čermušniku u duljini od 265
metara, širine asfalta tri metra, asfaltnim tepihom debljine pet centimetara u uvaljanom stanju. Prema cijenama iz aproksimativnog troškovnika, predračunska

Što su odlučili poglavari? 26. sjednica, 02. kolovoza 2006. godine
cijena iznosi 47.700,00 kuna od čega su građani dužni platiti 40 %, što iznosi 19.080,00 kuna, a Općina
60 %, što je 28.620,00 kuna.
Predsjednik Općinskog poglavarstva dodao je i da
je Mjesni odbor Kebel dostavio zahtjev za uređenje
ceste u Čermušniku koja vodi od Jurina – Celjakov
brijeg prema Brestovcu Orehovičkom te naveo da je
istu potrebno pošljunčiti, iskopati kanale i postaviti
cijevi. Nakon rasprave dogovoreno je da će se ovaj
zahtjev riješiti kada se započne sa šljunčanjem cesta
budući da još uvijek nije proradio kamenolom u Vojnić Bregu.

đaču radova Obrtu «Stanić» (vl. Slavko Stanić,
Kebel 57a, Bedekovčina).
5. Odobrava se Mjesnom odboru Bedekovčina II nabavka potrebnog materijala za uređenje igrališta
u Naselju Sovinjak u Bedekovčini: željezne cijevi 2,52 metra, betonska mreža 6 x 6 - komada
10, šljunak 5 prostornih metara, 1500 kilograma
cementa, rad stroja za iskop i poravnanje zemlje
- 10 sati rada.

Zahtjevi Mjesnog odbora 			
Martinec Orehovički
Mjesni odbor Martinec Orehovički dostavio je zahtjev za iskop cestovnog jarka uz cestu Vranić-Kunović. Rasprave nije bilo i jednoglasno je zaključeno
da se Mjesnom odboru Martinec Orehovički odobrava
rad stroja na iskopu cestovnog jarka uz cestu VranićKunović u dužini od 250 metara u trajanju od oko 10
sati rada strojem. Narudžbenica za izvođenje radova
izdat će se predsjedniku Mjesnog odbora Mariju Končiću i izvođaču radova Obrtu «Stanić» ( vl. Slavko
Stanić, Kebel 57a, Bedekovčina).

Bedekovčina II traži betonske cijevi
Mjesni odbor Bedekovčina II dostavio je zamolbu
za nabavku betonskih cijevi za zacjevljenje cestovnog
jarka u Naselju Sovinjak, Čajkovljanskom naselju i
Magdalenićevoj ulici, zamolbu za materijal za uređenje igrališta u Naselju Sovinjak te zamolbu za rad
strojem za iskop cestovnog jarka u Naselju Sovinjak
i Čajkovljanskom naselju. Rasprave nije bilo te su
jednoglasno doneseni sljedeći zaključci:
1. Odobrava se Mjesnom odboru Bedekovčina II nabavka betonskih cijevi za zacjevljenje cestovnog
jarka u Naselju Sovinjak, Čajkovljanskom naselju
i Magdalenićevoj ulici i to 30 komada cijevi promjera 40 cm, 50 komada cijevi promjera 30 cm i
80 komada cijevi promjera 20 cm.
2. Narudžbenica za izvođenje radova izdat će se predsjedniku Mjesnog odbora Stjepanu Jadanu .
3. Odobrava se Mjesnom odboru Bedekovčina II rad
stroja za iskop cestovnog jarka u Naselju Sovinjak i Čajkovljanskom naselju u trajanju od oko
16 sati rada strojem.
4. Narudžbenica za izvođenje radova izdat će se predsjedniku Mjesnog odbora Stjepanu Jadanu i izvo-

U Čajkovljanskom naselju nedavno je uređeno i
blagoslovljeno novo raspelo

Križanče traži mrežu za ogradu
Mjesni odbor Križanče dostavio je zamolbu za
nabavku mreže za postavljanje ograde oko igrališta
kod Društvenog doma u Križanču. U raspravi je navedeno da nije potrebno kupiti plastificiranu mrežu,
nego pocinčanu koja je jeftinija te je jednoglasno zaključeno da se odobrava Mjesnom odboru Križanče
nabavka pletiva za postavljanje ograde oko igrališta
kod Društvenog doma u Križanču i to plastificirane
mreže 1 m x 70 m, odnosno 70 četvornih metara, 2,2
m x 72 m =158,40m2 i mreža 6 x 36 m x 2 kd = 432
m2. Narudžbenica za navedeni materijal izdat će se
predsjedniku Mjesnog odbora Križanče Josipu Blažiniću.

Poznanovec treba materijal
Ivan Novosel iz Poznanovca, Naselje Jurci, uputio
je zamolbu za građevinski materijal za sanaciju asfalta i odvodnog prokopa u Naselju Jurci u Poznanovcu. Dogovoreno je da se odobri nabavka potrebnog materijala, s tim da sami građani izvrše radove te
je jednoglasno donesen zaključak kojim se Mjesnom
11
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odboru Poznanovec odobrava: 75 komada betonskih
cijevi profila 30 cm, 5 komada betonskih cijevi profila 40 cm, 4 prostorna metra šljunka, 10 vreća cementa
i jedna armaturna mreža. Narudžbenica će se izdati
Ivanu Novoselu .

veo da mu je ranije Općinsko poglavarstvo odobrilo
jednokratnu pomoć u iznosu od 2.980,00 kn, ali da
imenovanom ta sredstva nisu dostatna za djelomičnu
adaptaciju. Zaključeno je da se pomogne s 5 000,00
kn pa se stoga zaključak za pomoć od 2.980,00 kn
stavlja van snage. Imenovanom će se izdati narudžbenica za potrebni građevinski materijal. Predsjednik
Općinskog vijeća Branko Huljak rekao je da Josip
Habulin iz Bedekovčine živi u teškim materijalnim
i financijskim prilikama te da su mu njegovi susjedi
rekli da nema novca za hranu, da je bolestan i nije
sposoban za rad. Nakon rasprave dogovoreno je da se
imenovanome odobri jednokratna pomoć za nabavu
hrane, zaključno do 31. 08. 2006. godine, a nakon toga
će se ponovno razmotriti stanje imenovanog i zatražiti posredovanje za nabavku prehrane preko Centra za
socijalnu skrb i Crvenog križa.

Si ti cajti kaj su prešli
Proširenje puta u Martincu Orehovičkom
Mjesni odbor Martinec Orehovički dostavio je
zamolbu za proširenje puta od naselja Šimunci do
Lončarića. Rasprave nije bilo te je jednoglasno donesen zaključak kojim se odobrava Mjesnom odboru
Martinec Orehovički rad stroja na proširenju puta od
naselja Šimunci do Lončarića - 10 sati rada strojem.
Narudžbenica za izvođenje radova izdat će se predsjedniku Mjesnog odbora Mariju Končiću i izvođaču
radova Obrtu “Stanić” ( vl. Slavko Stanić, Kebel 57a,
Bedekovčina).

Pomoć Limenoj glazbi
Limena glazba Bedekovčina uputila je zahtjev za
financijsku pomoć za obilježavanje godišnjice rada
Udruge te zamolbu za nabavku boje za bojanje prostorija u staroj školi “Kod Grgića” gdje održavaju
probe. Nakon rasprave, jednoglasno su doneseni zaključci kojima se Limenoj glazbi Bedekovčina odobrava 2 000,00 kn za obilježavanje godišnjice rada i
pet kanti boje. Predsjednik Općinskog poglavarstva
naveo je da je Društvo za kajkavsko kulturno stvaralaštvo Krapina dostavilo zamolbu za sponzorstvo
41. Festivala kajkavskih popevki Krapina 2006. te
je naveo da u Proračunu nema osiguranih sredstava
za tu namjenu pa se ovoj zamolbi ne može udovoljiti.
Josip Crnek iz Martinca Orehovičkog zamolio je jednokratnu financijsku pomoć za adaptaciju stambenog
objekta budući da mu je u ruševnom stanju te je na-
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Udruga “Foringaši” iz Orehovice dostavila je zamolbu za sponzorstvo manifestacije “Si ti cajti kaj su
prešli” koja se održava u Orehovici 26. i 27. kolovoza 2006. godine. Predloženo je da se odobri 3 000,00
kn koje su osigurane za redovan rad Udruge što je i
prihvaćeno.

Stroj i cijevi
Predsjednik Općinskog poglavarstva naveo je da je
Mjesni odbor Bedekovčina I dostavio zamolbu za rad
strojem i nabavku betonskih cijevi za sanaciju klizišta i proširenje puta u naseljima Grbovec i Jalševec.
Rasprave nije bilo i jednoglasno je odobrena nabavka
betonskih cijevi: 28 komada promjera 30 cm, 11 komada promjera 40 cm i 6 komada promjera 100 cm te
rad stroja s odvozom u trajanju od 3 sata za uređenje
jame u Naselju Grbovec .
Elektromehaničarska radionica Sedak (vl. Dražen
Sedak) dostavila je ponude za izradu instalacije jake
struje na starom groblju u Bedekovčini za razdjelnik
i glavne vodove. Predložio je da se one prihvate kako
bi se moglo nastaviti s potrebnim radovima na uređenju staza na starom groblju u Bedekovčini što je
jednoglasno prihvaćeno.
Kako je raspisan pozivni natječaj za prikupljanje
ponuda za izradu projektne dokumentacije za kolektor A i B Poznanovec i Bedekovčina, potrebno je imenovati Stručno povjerenstvo za provođenje postupka
nabavke. Predložio je da se u Stručno povjerenstvo
imenuju Jelena Pozaić za voditelja te Ivan Belošević,
Branka Postonjski, Željko Odak, Vlasta Kurko-Car i
Zoran Marković za članove, što je i prihvaćeno.
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Autoškola Galic d.o.o. iz Bedekovčine dostavila je
zamolbu za korištenje parkirališnog prostora u Orehovici za obuku kandidata za vozače. Nakon rasprave dogovoreno je da mu se isto odobri na privremeno
korištenje od 6 mjeseci, odnosno od 01. rujna 2006.
godine do 01. ožujka 2007. godine s naknadom za
korištenje javne površine u iznosu od 100,00 kn mjesečno.

Martinje u Martincu

Za prošli blagdan Svih svetih konačno nije bilo blata na
starom groblju

BEDEKOVČANSKI GLASNIK
GLASILO OPĆINE
BEDEKOVČINA
ADRESA
TRG ANTE STRAČEVIĆA 4,
49221 BEDEKOVČINA
ODGOVORNA OSOBA
Rajko Vidiček

RIJEČ UREDNIKA
Poštovani čitatelji!
Ono o čemu su
mnogi razmišljali već
duži niz godina, sad
je pred nama. Izdan
je prvi broj Bedekovčanskog GLASNIKA
- glasnika Općine Bedekovčine kao institucije i općine kao teritorijalnog prebivališta
svih njenih građana.
Dakako, svjesna sam da će svaki od 8500 građana,
koliko nas ima, pronaći zamjerku i kritiku, imati
prijedlog ili ideju te da bi svaki žitelj naše općine
ovaj posao napravio drugačije. Možda mi i nije to
trebalo, no povodila sam se sljedećim: ako ne pokrenemo GLASNIK, kako ćemo budućim generacijama objasniti da smo bili kukavice jer smo se bojali
kritika. Čast mi je što je koordinacija ovog projekta
ponuđena meni, a moram istaći da je moj jedni uvjet
kod prihvaćanja ovog posla bio da Bedekovčanski
GLASNIK uređuju svi građani koji to žele. Eto,
zato smo na početku krenuli s malim brojem stranica na kojima smo tek dali povod za vaše buduće
priloge koje očekujemo. Želja mi je da samo budem
koordinator i izvršitelj onog što vi želite. Planiram
otvoriti stranice Bedekovčanskog GLASNIKA za
sva događanja, potpisana i anonimna pitanja na koje
ću potražiti odgovore, vaše sugestije, prijedloge,
pokude i pohvale.
I za kraj, ako mislite da je ovo potpuni promašaj,
znajte da je Općina Bedekovčina za taj promašaj
potrošila oko 20.000 kuna, ja sam potrošila samo
svoje vrijeme i uložila trud kao i ostali suradnici
koju su radili na prvom broju. Sigurna sam u jedno:
ako ovaj prvi broj Bedekovčanskog GLASNIKA ne
ostane u povijesti kao početak nečeg dobrog, onda
će barem nekim budućim generacijama biti dobra
pouka da se tako ne smije raditi!
Vaša Silva Videk

UREDILA
Silva Videk

LEKTORIRALA
Vesna Košutić, prof.

TISAK
Tiskara “BAN” Bedekovčina

SURAÐIVALI
Snježana Tuškan,
Vlasta Kurko - Car,
Željko Odak, Suzana Hajdaš,
Gordana Supina,
Jasenka Mutak, prof.

BEDEKOVČANSKI GLASNIK
tel 049/213-963
fax 049/213-040
e-mail: glasnik@bedekovcina.hr

Svi primjerci glasila
Bedekovčanski GLASNIK
su besplatni.
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O kreditu za dvoranu
I ova je sjednica sazvana telefonskim putem. Raspravljalo se o prvom dodatku ugovora dugoročnom
kreditu s valutnom klauzulom dostavljenom od Privredne banke Zagreb ( Podružnica 21, Krapina),
prihvaćanju ponude za uređenje prostora Udruge
invalida Bedekovčina i Općinske organizacije umirovljenika Općine Bedekovčine u Bedekovčini ( Trg
A. Starčevića 15), o raskidu Ugovora o prodaji - isporuci kamenog materijala s društvom Cesta Varaždin d.d. Varaždin, o imenovanju povjerenstva za
javno otvaranje ponuda za davanje koncesija za autotaksi prijevoz na području Općine Bedekovčina te
o zamolbi za rad u produljenom radnom vremenu za
diskoklub Tropic bar u Bedekovčini kojeg je dostavilo Zagorje d.o.o. Zabok.
Sjednici su nazočili: Rajko Vidiček, Vilim Mlinarić i Tomislav Tomaševski, opravdano su izostali
Dragutin Gulija i Mato Petrovečki, a prisustvovali su
još Branko Huljak, predsjednik Općinskog vijeća Općine Bedekovčina i Željko Odak, viši upravni referent
za komunalno gospodarstvo Općine Bedekovčina.

Produžuje se rok za korištenje kredita
Kako je objasnio predsjednik Općinskog poglavarstva, Privredna banka d.d. Podružnica 21, Krapina, dostavila je prijedlog I. dodatka Ugovoru o dugoročnom kreditu s valutnom klauzulom budući da je
Općina zatražila prolongiranje zatvaranja dugoročnog
kredita. Naime, od kredita podignutog za gradnju dvorane ostalo je neiskorištenog novca koji se sada namjerava utrošiti za sufinanciranje opreme za športsku
dvoranu u Bedekovčini. Nakon rasprave jednoglasno
je donesen zaključak kojim se prihvaća dodatak Ugovoru, a kojim se zapravo pomiče krajnji rok korištenja
kredita na 29. rujna.

Počinje uređenje prostora za invalide i
umirovljenike
Na raspisani javni natječaj za prikupljanje ponuda za uređenje unutarnjeg prostora Udruge invalida Bedekovčina i Udruženja umirovljenika Općine
Bedekovčina u zgradi na Trgu A. Starčevića 15 u
Bedekovčini dostavljene su dvije ponude i to ponuda od poduzeća «Šalinger» d.o.o. iz Velike Mlake u
sveukupnom iznosu od 244.659,96 kuna s PDV-om
i ponuda poduzeća «Forma» d.o.o. iz Varaždina u
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sveukupnom iznosu od 293.571,53 kuna s PDV-om.
Stručno povjerenstvo je predložilo da se prihvati povoljnija ponuda poduzeća «Šalinger» d.o.o. iz Velike
Mlake, što je Poglavarstvo jednoglasno prihvatilo.

Srednja škola Bedekovčina

Kamen iz Golubovečkih kamenoloma
Poglavarstvo je jednoglasno prihvatilo raskid ugovora o prodaji - isporuci kamenog materijala sklopljenog s poduzećem «Cesta Varaždin» d.d., Varaždin,
budući da navedeno poduzeće nije u mogućnosti vršiti
isporuku kamenog materijala zbog nerazriješenog ulaska u kamenolom u Vojnić Bregu. Stoga je prihvaćena
ponuda poduzeća Golubovečki kamenolomi d.o.o.

Tropicu ponovno produljenje radnog
vremena
Predsjednik Općinskog poglavarstva naveo je da je
potrebno imenovati Povjerenstvo za otvaranje ponuda
za dodjelu koncesija za obavljanje autotaksi prijevoza
na području Općine Bedekovčina, sukladno Odluci o
autotaksi prijevozu na području Općine Bedekovčina
te je predložio da se u Povjerenstvo imenuju Branko
Huljak za predsjednika te Željko Odak i Vlasta Kurko-Car za članove, što je jednoglasno prihvaćeno.
Budući da do sada nije bilo prigovora od strane
građana na rad Tropic bara, predloženo je ponovno
produljenje radnog vremena Tropic bara vikendom
tijekom rujna 2006. godine, što je jednoglasno prihvaćeno uz ponovnu napomenu da se, ukoliko dođe
do učestalih primjedbi građana na remećenje javnog
reda i mira, ovaj zaključak stavi izvan snage.
U slobodnoj riječi je Željko Odak informirao da
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su na raspisani pozivni natječaj za izradu glavnog
i izvedbenog projekta za kolektor A i B sustava odvodnje Poznanovec - Bedekovčina prema projektnom
zadatku zaprimljene tri ponude. Stručno povjerenstvo
je predložilo da se prihvati najpovoljnija ponuda od
društva “VA-NI” d.o.o. iz Zaboka u sveukupnom
iznosu od 219.600,00 kuna s PDV-om. Prijedlog
Stručnog povjerenstva je jednoglasno prihvaćen.

Osim toga Povjerenstvo za socijalnu skrb dostavilo
je prijedlog zaključka za odobravanje financijske pomoći za kupnju školskih knjiga podnositeljima zahtjeva te je predloženo da se ti prijedlozi prihvate. Time
je odobrena isplata pomoći za kupnju školskih knjiga
za 29 učenika u ukupnom iznosu od 9.800 kuna.

9.800 kuna za knjige 29 učenika
Na zahtjev NK INKOP Poznanovec odobreno je
15.000 kuna financijske pomoći za obilježavanje 30.
godišnjice postojanja i djelovanja ovoga kluba. Navedena svota će se isplatiti iz stavke u kojoj je osiguran novac za obilježavanje obljetnica proračunskih
korisnika.
Načelnik informira da je dostavljen prijedlog ugovora Doma zdravlja Krapinsko – zagorske županije
o međusobnim odnosima vezanim za održavanje postojeće laboratorijske opreme u funkciji i drugog potrebnog za rad laboratorija u ambulanti Bedekovčina.
Prema njemu Općina je u obvezi financirati troškove
prostora za rad s režijskim troškovima u iznosu od
400 kuna mjesečno. Ugovor o suradnji jednoglasno
je prihvaćen.

Nogometni klub INKOP nedavno je obilježio
30. godišnjicu djelovanja
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Odluke za čak 19 točaka Dnevnoga reda
Sjednici su nazočili članovi Poglavarstva: Rajko
Vidiček, Vilim Mlinarić, Tomislav Tomaševski, Mato
Petrovečki i Dragutin Gulija te Branko Huljak,
predsjednik Općinskog vijeća Općine Bedekovčina,
Vlasta Kurko-Car, rukovoditelj Odsjeka za općinsku
samoupravu, opću upravu i društvene djelatnosti Općine Bedekovčina i Željko Odak, viši upravni referent
za komunalno gospodarstvo Općine Bedekovčina .
Pod točkom o prijedlogu odluke o utvrđivanju visine slobodno ugovorene najamnine Vlasta Kurko-Car
je objasnila da je potrebno donijeti takvu odluku kako
bi se s korisnicima stanova sklopili ugovori i obračunala im se najamnina. Vilim Mlinarić je zatražio da se
Općinskom poglavarstvu dostave u pismenom obliku
podaci o imovini u vlasništvu Općine Bedekovčina
te da se razriješi problematika vlasništva stanova.
Jednoglasno je donesena odluka kojom je određeno
da najmoprimci stanova u vlasništvu Općine plaćaju
najamninu od 15 kuna po četvornom metru stambene
površine.
Željko Odak pak informira da je raspisan javni
natječaj za prikupljanje ponuda za davanje koncesija
za obavljanje auto taksi prijevoza na području Općine Bedekovčina, a na koji se javio samo jedan ponudilac i to Branko Šaronja iz Pustodola Orehovičkog
69. Stručno je povjerenstvo predložilo da se prihvati
ponuda navedenog ponudioca. Vlasta Kurko – Car
napominje da Odluku o koncesiji donosi Općinsko
vijeće, a Ugovor o koncesiji sklapa Općinsko poglavarstvo pa je stoga jednoglasno prihvaćen zaključak
kojim Poglvarstvo predlaže Općinskom vijeću Općine Bedekovčina da odobri obrtu Prijevoznički obrt
«Šaronja» (vl. Branko Šaronja, Pustodol Orehovički
69, Brestovec Orehovički) davanje koncesije za razdoblje od dvije godine za obavljanje autotaksi prijevoza osoba na području Općine Bedekovčina, uz obvezu plaćanja naknade za koncesiju u iznosu od 500
kuna mjesečno.
Na zamolbu Vatrogasne zajednice Općine Bedekovčina za davanje suglasnosti na Financijskoplanske dokumente Vatrogasne zajednice Općine
Bedekovčina jednoglasno je zaključeno da se daje
suglasnost na gore navedene dokumente (Financijsko
izvješće, izvješće o radu i program rada) koje je usvojila Skupština društva na 13. sjednici održanoj dana
21. lipnja 2006. godine. Zadužuje se Vatrogasna za-
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jednica Općine Bedekovčina da od dobrovoljnih vatrogasnih društava koja djeluju na području Općine
Bedekovčina zatraži zapisnike s njihovih skupština u
kojima bi trebalo biti navedeno financijsko poslovanje dobrovoljnih vatrogasnih društava kako bi ih ubuduće uz Financijsko-planske dokumente Vatrogasna
zajednica Bedekovčine dostavila Općinskom poglavarstvu na uvid.

Naši mladi vatrogasci susreli su se u Fažani i s
predsjednikom RH Stjepanom Mesićem

Pomoć srednjoškolcima, 			
putnicima u autobusu
Predsjednik Općinskog poglavarstva predlaže sklapanje Ugovora s autobusnim prijevozom «PUMATOURS» iz Bedekovčine za prijevoz učenika na
relaciji Bedekovčina - Zlatar i Poznanovec - Zlatar za
srednjoškolce koji polaze Srednju školu u Zlataru te je
jednoglasno prihvaćeno sklapanje Ugovora o subvencioniranju prijevoza učenika srednjih škola u autobusnom prometu na spomenutim relacijama s «Puma Toursom» s primjenom od 01. listopada 2006. godine
do kraja školske godine 2006./2007. Subvencija prijevoza iznosi 20% od iznosa cijene mjesečne pretplatne
karte za dnevna putovanja učenika.
RKT Župni ured Bedekovčina dostavio je zamolbu za financijsku pomoć za uređenje parkirališta uz
Lovački dom. Nakon rasprave članovi Općinskog poglavarstva naveli su da nisu točni navodi velečasnog
Josipa Komorčeca da Općina nije sufinancirala radove na uređenju krovišta te je dogovoreno da Općina
financira nabavku i dopremu kamenog materijala u
vrijednosti od 30.000,00 kuna. Jednoglasno je donesen
zaključak kojim je Poglavarstvo suglasno da Općina
Bedekovčina sudjeluje u sufinanciranju uređenja parkirališta za potrebe Župe sv. Barbare u Bedekovčini.

Što su odlučili poglavari? 28. sjednica, 19. rujna 2006.
Općina Bedekovčina sufinancirat će u 2006. godini
nabavku i dopremu 330 prostornih metara kamenog
materijala u vrijednosti od 30.000,00 kuna o svom
trošku budući da Općima ima sklopljen ugovor za
nabavku kamenog materijala s Golubovečkim kamenolomom.

u Bedekovčini. U raspravi je rečeno da su članovi
Povjerenstva bili suglasni da se predloži Općinskom
vijeću da se navedeno poduzeće oslobodi plaćanja
komunalnog doprinosa u cijelosti te da se na Općinu
pozove direktor navedenog poduzeća kako bi mu se
prezentirala problematika ugrožavanja prometa njihovih velikih kamiona koji prevoze betonske grede.
Na zamolbu Osnovne škole Brestovec Orehovički
za oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa za rekonstrukciju i dogradnju zgrade Osnovne škole Stjepana Radića, Brestovec Orehovički, zaključeno je da
se predlaže Općinskom vijeću Općine Bedekovčina da
oslobodi Osnovnu školu Stjepana Radića, Brestovec
Orehovički, u potpunosti plaćanja komunalnog doprinosa za rekonstrukciju i dogradnju zgrade Osnovne škole Stjepana Radića, Brestovec Orehovički.

Zamolbe građana

I ove su se godine u Crkvi sv. Barbare okupili oldtimeri

Prije novca troškovnik
Na zamolbu Osnovne škole Bedekovčina za sufinanciranje sanacije pokrova i krovišta športske dvorane, odnosno da Općina sufinancira troškove pokrova
- crijepa tvornici Tondach Bedekovčina dogovoreno
je da se od Osnovne škole Bedekovčina zatraži pismeno troškovnike radova i izvješće o radovima na
uređenju krovišta kako bi se nakon toga mogao donijeti konačan zaključak.
Tomislav Tomaševski predložio je da se na školskom igralištu Osnovne škole postave reflektori kako
bi mladež mogla održavati športske susrete koji su se
ranije odigravali na školskom igralištu Srednje škole
Bedekovčina na kojem je izgrađena športska dvorana
Srednje škole Bedekovčina. Prijedlog je prihvaćen te
će se dostaviti pismeni zahtjev Osnovnoj školi Bedekovčina.
Općinsko poglavarstvo je donijelo i zaključak kojim se predlaže Općinskom vijeću da poduzeće «Ciglenica» d.o.o. iz Zaprešića, na njihovu zamolbu,
djelomično, odnosno u 50% iznosu oslobodi plaćanja
komunalnog doprinosa za izgradnju proizvodne hale

Općinsko poglavarstvo djelomično je oslobodilo
Danicu Ivančić iz Vojnić Brega 9, Brestovec Orehovički, plaćanja naknade za priključenje na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom u visini
od 50% ukupnog iznosa plaćanja takse za priključak
na vodu, a drugu polovicu iznosa u visini od 1.500,00
kuna imenovana se obvezuje podmiriti u tri mjesečne rate. Cecilija Rebrović iz Poznanovca dostavila je
zamolbu za pomoć pri sanaciji krovišta na njezinom
stambenom objektu budući da živi u teškim materijalnim i financijskim prilikama sa sinom koji nije
zaposlen, a krov joj prokišnjava. Odobrena su: dva
roga za krovište 10 x 12 x 3,00 m, 20 metara letvi
i 75 komada crijepa. Predsjednik Općinskog poglavarstva naveo je da je Mjesni odbor Brestovec Orehovički dostavio zamolbu za uređenje zgrade stare
škole u Brestovcu Orehovičkom na kojoj je potrebno
sanirati dimnjak te je naveo da je u međuvremenu to
riješeno, sanirano je oštećenje. Na zamolbu Bore Tadića iz Bedekovične za suinvestiranje prilaznog puta
prema novoizgrađenim stambenim objektima koji su
u njegovom vlasništvu zaključeno je da će Općina
Bedekovčina financirati u 100% iznosu asfaltiranje
prilaznog puta kao javno dobro prema novoizgrađenim stambenim objektima na kat. čest. 390/4 u Bedekovčini od Trga A. Starčevića uz brijeg. Dužina puta
je 80 metara prosječne širine 3,50 metara što iznosi
280 prostornih metara. Boro Tadić je zadužen da prije
asfaltiranja navedenog puta izvede pripremu podloge
za asfaltiranje puta, a što iznosi 40% ukupne vrijednosti radova. On je dostavio i zamolbu za imenovanje
nove ulice uz koju je izgradio tri stambena objekta, a
isto je učinila i Srednja škola Bedekovčina za imeno17
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vanje ulica oko objekta škole, odnosno novoizgrađene športske dvorane. Nakon rasprave utvrđeno je da
je potrebno imenovati povjerenstvo koje će razmotriti
zahtjev imenovanih budući da su i građani dali određene prijedloge za promjenu naziva naselja te se
tom prilikom treba utvrditi treba li postojeću Odluku
o nazivima ulica dopunjavati ili donijeti novu. Nakon
rasprave je donesen zaključak o imenovanju Povjerenstva za imenovanje ulica na području Općine Bedekovčina u sastavu: Branka Postonjski, predsjednik
te Petar Tkalec, Stjepan Horvatić, Ivica Novosel i
Željko Odak, članovi. Zadatak Povjerenstva jest da
dogovori prijedlog za imenovanje ulica prema zahtjevima građana.

I ova će ulica uskoro dobiti ime

Raspisuje se natječaj za 20 učeničkih i
6 studentskih stipendija
Vijećnik Vilim Mlinarić je predložio je da Vlasta
Kurko-Car bude nazočna kod vađenja krvi u Ambulanti Bedekovčina, budući da sutra laboratorij ponovno počinje s radom. Prijedlog je prihvaćen.
Predsjednik Općinskog poglavarstva naveo je da
se predlaže raspisivanje natječaja za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima za školsku godinu 2006./2007. te da se predlaže raspisivanje
natječaja za 20 stipendija učenicima srednjih škola u
visini od 250,00 kuna mjesečno i 6 studentskih stipendija od 500,00 kuna mjesečno, a o tome je donesen
i zaključak. Željko Odak je dao informaciju vezanu za
problematiku odvodnje oborinskih voda kod Odgojnog doma u Bedekovčini te naveo da je zatražena
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ponuda za radove na odvodnji od Niskogradnje Hren
d.o.o. iz Donje Stubice u iznosu od 15.872,20 kuna
s PDV-om. Naveo je da treba utvrditi tko će u kojem
postotku financirati izvođenje radova. Zato je prihvaćen zaključak kojim se prihvaća ponuda, a Općina će
platiti 60% odnosno 9.523,32 kune, a preostali iznos
će se podmiriti iz sredstava pričuve stambene zgrade
u Aleji D. Domjanića 13. Željko Odak naveo je da
je potrebno postaviti rubnike kod Odgojnog doma u
Bedekovčini prije uređenja Aleje te da je zatražena
ponuda od poduzeća Niskogradnja Hren iz Donje Stubice koja iznosi 7.342,50 kuna bez PDV-a. Ponuda je
prihvaćena. Naveo je i da je Franjo Habulin iz Aleje
D. Domjanića u Bedekovčini dostavio dopis u kojem
navodi da mu je uzurpiran put još 1987. godine te
da sada traži pokretanje novog postupka utvrđivanja
uzurpacije javnoga puta. Nakon rasprave jednoglasno
je donesen sljedeći zaključak:
Uvidom u rješenje Općinskog komiteta za privredu i društvene djelatnosti bivše Općine Zabok broj:
UP/I-K-01-38/2-1986 od 26. kolovoza 1987. godine utvrđeno je da na putu čkbr 5714 (12/78) k.o. Bedekovčina nije izvršena uzurpacija puta u korist kat.
čest. pokojne Srpak Viktorije, već da je do oštećenja
puta došlo nasipavanjem materijala na put od strane
Franje Habulina. Slijedom utvrđenog nema razloga
za vođenjem novog postupka utvrđivanja uzurpacije
javnog puta.
Na zahtjev Dobrovoljnog vatrogasnog društva Poznanovec dana je suglasnost na imenovanje zapovjednika i zamjenika zapovjednika DVD Poznanovec,
odnosno na imenovanje Antuna (Stjepana) Novosela
za zapovjednika vatrogasne postrojbe Dobrovoljnog
vatrogasnog društva Poznanovec i Ivana (Antuna)
Novosela za zamjenika zapovjednika vatrogasne
postrojbe Dobrovoljnog vatrogasnog društva Poznanovec. Željko Odak je naveo da je Dobrovoljno
vatrogasno društvo Orehovica dostavilo zahtjev za
sufinanciranje asfaltiranja parkirališta ispred Vatrogasnog doma u Orehovici. Predsjednik Općinskog
poglavarstva naveo je da je u proračunu planirano
30.000,00 kuna, a da je sada nakon dostavljanja zahtjeva navedeno da je potrebno preko 50.000,00 kuna
jer je potrebno asfaltirati 1200 četvornih metara parkirališta, a ranije je bilo riječi o 600 kvadrata . Nakon
rasprave dogovoreno je da će se razgovarati s predstavnicima poduzeća «Ceste Varaždin» d.d. Varaždin
te da će se utvrditi stvarna površina potrebna za asfaltiranje ispred navedenog doma. Rečeno je da jedan
dio sredstava za asfaltiranje treba sufinancirati DVD
Orehovica jer imaju određena vlastita sredstva na žiro
računu društva.
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Željko Odak je dao informaciju vezanu za uređenje
Mjesnog groblja u Orehovici te je naveo da je potrebno raspisati natječaj za dodatne radove na uređenju groblja u Bedekovčini, odnosno za drugu fazu radova. Predsjednik Općinskog poglavarstva predložio
je da se imenuje Stručno povjerenstvo za pripremu i
provođenje postupka nabavke u sastavu : Jelena Pozaić, predsjednik te Ivan Belošević, Branka Postonjski, Željko Odak i Vlasta Kurko-Car, članovi, što je
i prihvaćeno. Odobreno je i raspisivanje pozivnog
natječaja za prikupljanje ponuda za izvođenje radova
na groblju u Orehovici – druga faza radova, prema
ponudbenom troškovniku. Planirana vrijednost radova je 200.000 kuna.

Crkva u Orehovici

Zahtjevi mjesnih odbora
Željko Odak je pročitao pojedine zahtjeve mjesnih odbora za odobravanje nabavke betonskih cijevi, građevinskog materijala (cementa, mreže i dr.)
te rad stroja na uređenju nerazvrstanih cesta i uređenju cestovnih jaraka na području Općine Bedekovčina. Dogovoreno je da komunalni referent-komunalni
redarstvenik na terenu na licu mjesta utvrdi jesu li
pojedini zahtjevi opravdani, odnosno jesu li potrebne
zatražene količine materijala.
Mjesni odbor Bedekovčina II dostavio je zamolbu
za rad stroja za uređenje Magdalenićeve ulice prema
Čorkima za čišćenje i proširenje ceste jer su zemlja i
drveće odronjeni na cestu i otežavaju promet. Dostavio je i zahtjev za nabavku betonskih cijevi za izradu
propusta i zacjevljenje cestovnih jaraka u Naselju
Sovinjak i Čajkovljanskom naselju.
Bez rasprave, jednoglasno je odobren rad stroja u
trajanju od deset sati te nabavka 10 komada betonskih
cijevi profila 40 cm, 40 betonskih cijevi profila 30
cm i 60 betonskih cijevi profila 20 cm.
Prihvaćena je i ponuda obrta «Brava-plast» iz Bedekovčine za izradu PVC stolarije za Društveni dom
u Židovinjaku čija je cijena 23.947,18 kuna s PDVom.

I groblje u Orehovici sada je lijepo uređeno

Željko Odak je informirao o izvođenju radova na
izgradnji industrijske ceste u Bedekovčini te naveo
da su problem plinske cijevi. Stoga od poduzeća PLINACRO treba zatražiti suglasnost za izvođenje radova. Naveo je da u određenom roku nisu započeli
radovi na izgradnji ugibališta i autobusnog stajališta
u Brestovcu Orehovičkom te da nisu započeli niti radovi na izgradnji nogostupa u Ulici S. Radića do
benzinske stanice. Također, informirao je da kasne
radovi na uređenju groblja u Bedekovčini. Za sada
su započeli radovi na jednoj stazi, iskopani su čempresi, a rok za dovršetak radova je 15. listopada 2006.
godine. Također, ovih se dana počelo s dovoženjem
kamenog materijala po mjesnim odborima te će se
započeti s asfaltiranjem cesta tamo gdje su građani
podmirili svoje obveze.
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slove upravljanja obavljati pažnjom dobrog gospodara, obvezan je Općinskom poglavarstvu Općine
Dragutin Gulija predložio je da se na dnevni red
Bedekovčina dostaviti garanciju da će s prikupljenim
sjednice Općinskog poglavarstva stavi točka o uresredstvima za poslove upravljanja namjenski raspolađenju tržnice budući da je ona zapuštena, a dosadašnji
gati, obvezan je Općinskom poglavarstvu Općine Beupravitelj, Obrt “Skoying”, ne obavlja poslove održadekovčina dostavljati mjesečna izvješća o poslovima
vanja zgrade. Nakon rasprave dogovoreno je da se za
upravljanja, a prestaje obavljati poslove upravljanja
novog prinudnog upravitelja postavi Obrt Tomont
zgradom primitkom obavijesti da su suvlasnici zgrade
- upravljanje zgradama i završni radovi u građevinarsklopili međuvlasnički ugovor i ugovor o upravljanju
stvu (vl. Tomo Meštrović iz Vučaka 122, Bedekovzgradom.
čina) jer suvlasnici nisu u zakonskom roku sklopili
Predsjednik Općinskog poglavarstva predložio je
međuvlasnički ugovor i odredili upravitelja zgrade,
da se s građanima u Ulici M. Vidičeka u Poznanova dosadašnji prinudni upravitelj kojega je postavilo
cu sklopi ugovor o sufinanciranju presvlačenja asOpćinsko poglavarstvo nije vršio poslove održavanja
faltom nerazvrstane ceste M. Vidičeka .Prijedlog je
zgrade. Takav je zaključak jednoglasno donesen. Priprihvaćen te je jednoglasno donesen takav zaključak.
nudni upravitelj utvrdit će za zgradu godišnje trošOdobreno je sklapanje ugovora s građanima o sufikove upravljanja, rasporediti troškove na suvlasnike
nanciranju presvlačenja asfaltom nerazvrstane ceste
prema suvlasničkim udjelima, utvrditi mjesečnu nau Mjesnom odboru Poznanovec - Ulica M. Vidičeka
knadu te osigurati naplatu redovnim, odnosno ovršasfalt betonom AB 0/11 debljine 5 cm u uvaljanom
nim putem.
stanju. Predračunska cijena izvođenja radova
iznosi 10.000,00 kuna,
od čega su korisnici ceste dužni platiti iznos od
4.000,00 kuna, a ostalo
će podmiriti Općina Bedekovčina.
Predsjednik Općinskog poglavarstva naveo
je da je
Kickboxing
klub «Zmaj» iz Bedekovčine dostavio zamolbu za sufinanciranje
troškova sudjelovanja na
Svjetskom kickboxing
prvenstvu te je predložio
da se odobre sredstva u
iznosu od 2.000,00 što je
jednoglasno prihvaćeno.
Zagorski
vodovod
d.o.o. Zabok dostavio
je troškovnik radova za
Zgrada tržnice imenovanjem novog prinudnog upravitelja
izgradnju nastavka voda
konačno se počela održavati
Industrijske zone Bedekovčina prema poslovTroškovi upravljanja podrazumijevaju sredstva
nom objektu “MGE” vl. Ivana Čehulića, naveo da
potrebna za podmirenje troškova redovnog održavaradovi sveukupno iznose 21.016,40 kn te predložio
nja zajedničkih dijelova i uređaja zgrade u graditeljda se prihvati financiranje budući da je to izgradnja
skom i funkcionalnom stanju, hitnih i nužnih popravoda u industrijskoj zoni, a Općina je u obvezi osiguvaka zajedničkih dijelova i uređaja zgrade, osiguranja
rati priključke na komunalnu infrastrukturu. Prijedlog
zgrade kod odgovarajućeg društva i poslovanja prije prihvaćen, a vrijednost radova je 21.016,40 kuna
nudnog upravitelja. Prinudni upravitelj je dužan pobez PDV-a.

Novi prinudni upravitelj tržnice
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Na svojoj 29. sjednici Poglavarstvo Općine Bedekovčina prihvatilo je izvješće nadzornog inženjera
Jadranka Horvata iz Zaboka vezano za početak radova na izgradnji industrijske ceste u Bedekovčini kao
i izvješće o utvrđenim nedostacima na gradilištu čiji
je izvođač “Gradex & Co” d.o.o. iz Donje Stubice,
Lepa Ves 84. Budući da će, iz opravdanih razloga,
doći do kašnjenja, novi rokovi izgradnje odredit će
se dodatkom Ugovoru o izvođenju radova prema
javnom nadmetanju.
Josipu Sinkoviću iz Bedekovčine, Naselje Komari
13, odobrena je isplata dodatnih 5.000,00 kuna za
sanaciju štete od klizišta na stambenom objektu tako
da mu se, sa zaključkom donesenim 19. srpnja, u sanaciji klizišta pomaže s 15.000 kuna.
Prihvaćen je i prijedlog Statuta Općinske knjižnice
i čitaonice Bedekovčina koji se dostavlja Općinskom
vijeću na razmatranje i davanje suglasnosti.

INDUSTRIJSKA CESTA
Industrijska se cesta gradi prema građevinskoj
dozvoli. To je nerazvrstana pristupna cesta što
znači da se o njoj ne brine Županijska uprava za
ceste koja se brine za županijske ceste, niti Hrvatske ceste koje se pak brinu o državnim cestama.
Bit će duga 600 metara, a protezat će se od županijske ceste Bedekovčina - Donja Stubica do izlaza s brze ceste Zabok - Popovec koja će izlaziti
negdje kod gostionice “As” u Ulici Antuna Mihanovića. Sada se radi prva etapa industrijske ceste
duljine 200 metara s odvodnjom. Taj će dio stajati
337.689,90 kuna, a završetak radova se očekuje
ove godine. No, što nam ta cesta donosi? U dužini tih 200 metara moći će se na površini od oko
40.000 četvornih metara graditi poslovni objekti.
Plan je da se u idućoj godini izgradi industrijska
cesta u punoj dužini, a vrijednost svih radova u
koje su uključeni i kanalizacija, odvodnja, asfalt i
nogostup, bit će oko 3,5 milijuna kuna.
Prihvaćena je i ponuda HEP - a, Operator distribucijskog sustava d.o.o. DP “Elektra” Zabok, za izgradnju javne rasvjete naselja Kebel iz TS 10/0, 4kV
Kebel 2 u sveukupnom iznosu od 31.840,73 kuna s
PDV-om.
Odobreno je Športskom ribolovnom savezu Krapinsko - zagorske županije korištenje prostorija u sta-

roj školi “Kod Grgića” u Bedekovčini na katu (stara
zbornica) za ured i sjedište Saveza u Bedekovčini, a
Savez će si prostoriju sam urediti.

Poglavarstvo

Odobrena je nabavka i doprema 80 tona kamenog
materijala za šljunčanje puta u Mjesnom odboru Martinec Orehovički i to na relaciji od raspela kod Sentea
do raspela kod Kunovića, a prema zahtjevu Josipa
Sentea iz Martinca Orehovičkog 25, Brestovec Orehovički. Istom Mjesnom odboru je odobren rad strojem u trajanju od 25 sati za iskop humusa na uređenju igrališta u Martincu Orehovičkom na površini od
41 m x 21 m što iznosi 861 m2 te nabavka i doprema
345 m3 kamenog materijala za nasipavanje igrališta.
Odlučeno je da će se raspisati pozivni natječaj za
prikupljanje ponuda za održavanje cesta u zimskim
uvjetima te za izgradnju javne rasvjete na području
Općine Bedekovčina.

Službeni peugeot na procjenu
Odobrava se procjena vrijednosti službenog automobila marke peugeot, 1994. godište, registarske
oznake KR 868 AN u vlasništvu Općine Bedekovčina
u ovlaštenom Peugeot servisu, a nakon procjene taj
će se automobil donirati Vatrogasnoj zajednici Općine
Bedekovčina pod uvjetom da ga Općina Bedekovčina i dalje može koristiti za svoje službene aktivnosti,
ukoliko se za to ukaže potreba.
Primljeno je na znanje Izvješće o radu Dječjeg
vrtića Bedekovčina za pedagošku godinu 2005./2006.
te Izvješće o radu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Bedekovčina za isto razdoblje. Također, primljen je na
znanje Financijski plan Dječjeg vrtića Bedekovčina
za razdoblje od 01. siječnja do 30.lipnja 2006. godine
te Godišnji plan i program rada s djecom predškolskog uzrasta za pedagošku 2006./2007. godinu.
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Anica Kopjar privremena ravnateljica Općinske knjižnice
Privremena ravnateljica Anica Kopjar dostavila je
prijedlog Statuta Općinske knjižnice i čitaonice. Njegovim prihvaćanjem Knjižnica će postati samostalna
ustanova, a time će steći pravo na državno financiranje. Općinsku knjižnicu predstavlja i zastupa ravnatelj
koji u ime i na račun Općinske knjižnice samostalno može sklapati ugovore vrijedne do 5.000 kuna, a
iznad tog iznosa suglasnost treba dati Poglavarstvo.
Ravnatelj je dužan donositi program rada, financijski
plan te godišnje izvješće koje podnosi Vijeću Općine. Ravnatelja imenuje i razrješuje Vijeće. Upravo su
uvjeti koje mora zadovoljavati ravnatelj bili razlogom
što se s ovom odlukom čekalo do sada. Naime, prema
važećim zakonima, a to treba biti ugrađeno i u Statut
knjižnice, ravnateljem Općinske knjižnice i čitaonice
može biti imenovana osoba koja ima završen studij
knjižničarstva ili drugi visokoškolski studij uz dopunski studij knjižničarstva te položen stručni ispit za diplomiranog knjižničara. Iznimno, ako se na ponovljeni natječaj ne javi osoba koja zadovoljava spomenute
uvjete, ravnateljem može biti imenovana osoba s višom stručnom spremom. Trenutna privremena ravnateljica ne zadovoljava propisanim uvjetima, a s druge
strane Općina si ne može priuštiti zapošljavanje još
jedne osobe – ravnatelja. S tim se problemom susreću
i sve okolne općine, pa se i u Bedekovčini dogovorno
primijenio njihov model. Imenovat će se privremeni
ravnatelj knjižnice i on će upravljati ustanovom dok
god to zakonski propisi budu dopuštali, a nakon toga
će se, vjerojatno, dogovorno zaposliti jedan ravnatelj
za više knjižnica u više općina koji će se tada zajednički financirati. Nakon rasprave takav je prijedlog i
Statut Općinske knjižnice prihvaćen.

U Knjižnici se održavaju i susreti s književnicima
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Na dnevnom redu vrtić

Sljedeće tri točke dnevnog reda bile su posvećene radu Vrtića. Sve tri su prihvaćene. U Izvješću o
radu Dječjeg vrtića Bedekovčina u pedagoškoj godini
2005./2006. ravnateljica Božana Semov je u uvodnom dijelu objasnila kako ova ustanova spada u manje predškolske ustanove, a namjenom i prostorom ne
udovoljava potrebama djece i roditelja. Stoga i dalje
u vrtiću postoji problem prevelikog broja djece jer je
vrtić predviđen za 40 polaznika, a početkom nove pedagoške godine bit će upisano 60 djece u dvije mješovite pedagoške grupe. Primajući djecu u vrtić djelatnici preuzimaju odgovornost prije svega po pitanju
sigurnosti boravka djece. Izgradnja novog i većeg vrtića nužna je i ne može se više odgađati.

Financijski plan – milijun kuna
Što se tiče ostvarenja prihoda i rashoda u odnosu na
godišnji financijski plan, u prvih je šest mjeseci ostvareno 44,8 posto prihoda, odnosno 451.538,72 kune
od godišnjih planiranih 1.008.000,00 kuna. Vidljivo
je da u prvih šest mjeseci vrtiću nije uplaćen novac
primjerice za financiranje male škole te sponzorstva.
I Godišnji plan i program rada s djecom predškolskog
uzrasta za tekuću pedagošku godinu materijal je napisan na desetak stranica. Istaknute bitne zadaće tijekom
godine su oživotvorenje prava djeteta na zaštitu, pravo na izbor, pravo na razvoj i sudjelovanje, poticanje i
unapređivanje timskog rada i dogovaranja i poticanje
suradnje s roditeljima.
U raspravi o ovim točkama vijećnici su informirani da je Poglavarstvo Krapinsko – zagorske županije dalo suglasnost Osnovnoj školi Bedekovčina da
zgradu i pripadajuće zemljište u kojima djeluje vrtić
bez naknade prenese na Vrtić. Tu se pojavila i ideja
o mogućnosti dogradnje ili izgradnje novog vrtića po
principu javno – privatnog partnerstva te je dogovoreno da će se odmah pristupiti s izradom projektnog zadatka nakon čega će se raspisati natječaj za idejni projekt. Kod toga osobito žestoko se za novogradnju, a ne
dogradnju, založio vijećnik Juraj Mirt koji je uvjeren
da bi kod izgradnje pomogli i bedekovčanski obrtnici.
Vijećnik Dragutin Burek je pak kazao kako bi se trebalo razmišljati i o činjenici da Brestovec Orehovički
nije pokriven takvom ustanovom te bi trebalo i tamo
napraviti jedan odjel vrtića. Juraja Mirta je zanimalo
i koliko se troši na namirnice, tko ih kontrolira i kad
se raspisuju natječaji za dobavljače. Odgovoreno je
da se natječaji, iako to nije zakonska obveza, raspisuju svake godine i izabire se najpovoljniji ponudilac,
ravnateljica je dužna pratiti jesu li cijene istovjetne s
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ugovorenima te, u nedostatku nutricionista, kontrolira
kvalitetu, a na namirnice se potroši 100.000 kuna. Na
pitanje upućeno vijećniku Mirtu je li to previše on je
odgovorio:”Ne, ne trošite previše. Za djecu nikad ništa nije previše.”

“Ciglenica” gradi proizvodnu halu
Pred vijećnike je stigla i zamolba tvrtke “Ciglenica” d.o.o. Zaprešić za djelomično, odnosno 50-postotnom oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa za
izgradnju proizvodne hale u Bedekovčini. Volumen
građevine bit će 16.493 prostorna metra pa bi komunalni doprinos iznosio 197.916 kuna. Kako Vijeće
kod izgradnje proizvodnih hala ima mogućnost djelomičnog oslobađanja plaćanja komunalnog doprinosa,
oslobodilo je tu tvrtku plaćanja polovice iznosa. Ova
tvrtka na području Općine Bedekovčina zapošljava
70 ljudi, a ovom će izgradnjom zaposliti njih još 40.
Juraj Mirt se ponovno založio za potpuno oslobađanje od komunalnog doprinosa gospodarstvenika koji
izgrađuju ili tek počinju raditi kao i mlade osobe koje
grade kuće. Načelnik Rajko Vidiček je odgovorio da
Općina ima mogućnost pomoći gospodarstvenicima i
oslobađanjem plaćanja komunalne naknade za vrijeme od 1,5 ili čak dvije godine, što im također može
olakšati poslovanje. Vijećnik Burek je ponovno iznio
problem što šleperi ovog poduzeća izlaze u centar Bedekovčine gdje su dvije škole, vrtić i sada dvorana, te
je predložio izgradnju ceste kako bi kamioni izlazili
na županijsku cestu u Cerini s koje bi se uključivali na
industrijsku cestu. Zamjenik načelnika Dragutin Gulija o tom je problemu razgovarao s vlasnikom tvrtke
“Ciglenica”. Dogovoreno je da će tvrtka prijevoz takvih velikih tereta vršiti u vrijeme kada djeca borave
u školi. Također, veliki tereti kakvi su se donedavno
vozili neće se više viđati tako često jer je njihova proizvodnja za sada završena. Rečeno je da je vlasnik u
potpunosti spreman na suradnju, no rješenje s cestom
prema Cerini nije moguće, odnosno, kad bi se i probila nova cesta, šleperi bi ipak morali prolaziti kroz
centar jer iz Ulice Matije Gupca imaju premali radijus
za skretanje na željeznički kolodvor. Jedino rješenje
je, dakle, da šleperi voze kad djeca nisu na cesti!
Budući da se u sljedećoj godini očekuje barem
gradnja dvorane, ako ne i rekonstrukcija Osnovne
škole Stjepana Radića u Brestovcu Orehovičkom, na
zamolbu Škole vijećnici su je u potpunosti oslobodili plaćanja komunalne naknade, odnosno Škola neće
morati platiti 96.448,50 kuna komunalnog doprinosa.

Što rade školski odbori?

Pod posljednjom su točkom nazočni, koji su članovi školskih odbora, usmeno izvijestili o njihovom
radu, a detalje će dostaviti u pismenom obliku. Dragutin Gulija je tako kazao da je ravnatelju Osnovne
škole Stjepana Radića u Brestovcu Orehovičkom 31.
kolovoza istekao mandat. Na natječaj su se javile dvije osobe, obje zaposlenici škole, no ni jedna nije dobila potrebnu većinu glasova članova Školskog odbora
kako bi bila izabrana. Zato je, sukladno Statutu, vršitelj dužnosti ravnatelja predsjednik Školskog odbora
Ivan Mikušić. Što se tiče Srednje škole Bedekovčina,
predstavnik Školskog odbora Branko Huljak je izvijestio da su održane četiri sjednice, od kojih je posljednja bila svečana na kojoj su dodijeljena posebna
priznanja Škole. U školi su popunjena sva mjesta, no
ostalo je mjesta u učeničkom domu pa se zbog toga
mora promijeniti financijski plan. Napravljen je tehnički pregled dvorane koji je pokazao da ima problema jer krov prokišnjava i postoje još neke sitnije
manjkavosti. Raspisan je natječaj za opremu, izabran
je dobavljač i oprema vrijedna 1,7 milijuna kuna u
dvoranu će biti instalirana do 20. studenog. Na pitanje vijećnika Mirta je li točno da je dvorana manja, a
skuplja, odgovoreno je da je pet centimetara duža od
predviđene dužine, a cijena je ista. Općina će svojim
udjelom u sufinanciranju opreme platiti zaštitni tepih
i semafor, a izvođač je dužan otkloniti nedostatke.
To mu je u interesu jer mu nije plaćeno deset posto
vrijednosti radova. Vijećnik Burek još je dodao kako
bi se i oko dvorane trebalo predvidjeti koje parkirno
mjesto za invalide.
Vijećnik Mirt ponovio je pitanja vezana uz vlasništvo nad Kovačevom gmajnom i popucanom cestom
u Naselju Sovinjak. Unatoč svim nastojanjima, rečeno je, s vlasnikom tvrtke Bandigraf se ne mogu ništa
dogovoriti. Zato će se jednostavno pozvati geometar,
izmjeriti površina i fizički ograditi općinsko od privatnog zemljišta.
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