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RIJEČ UREDNIKA
Dragi čitatelju!
Pohvala odasvud, pokuda niotkud! Eto, takve su bile
reakcije nakon što je uoči Dana Općine i blagdana župe,
Svete Barbare, izašao prvi broj Bedekovčanskog GLASNIKA. Svjesna sam da nismo savršeni, a činjenicu da
nas nitko nije kudio (barem javno) pripisujem upravo
tome što smo tek krenuli pa se možda očekuje još koji
broj kako bi se utisci slegli. Bilo je možda i sramežljivih, no njima poručujem: samo naprijed, novinarska je
koža jako debela. Što se pak tiče onih koji financiraju
ovo naše glasilo našim novcem, uvjeravam vas, svjesni
su činjenice da su javne osobe koje moraju biti spremne
i na pohvale i na kritike, a sve su to samo ljudi koji, dakako, mogu i pogriješiti.
Zbog svega toga idemo dalje. Svaki, pa tako i ovaj
broj, može biti samo bolji ili lošiji od prethodnog, ali
nikako ne i isti. Nadam se da ću poslije njega čuti što
biste izbacili, a što uvrstili u Bedekovčanski GLASNIK.
Sigurno je da se od prošlog ovaj drugi broj razlikuje po
jednom, a to je da sam se, uređujući ga, povodila onom
poznatom izrekom: slika govori više od tisuću riječi.
Toliko. Do sljedećeg čitanja pozdravlja vas vaša
urednica
Silva Videk!

Na svečanoj sjednici su dodjeljena i priznanja

Blagdan župe svete Barbare



14. sjednica Općinskog vijeća, 04.
prosinca 2006.
Proslavljen Dan općine i blagdan Župe
svete Barbare
Svečana 14. sjednica Općinskog vijeća održana je u
Vatrogasnom domu u Bedekovčini, a njome je obilježen
Dan općine. Osim vijećnika i članova Poglavarstva na
sjednici su bili i predsjednici mjesnih odbora, poduzeća,
javnih ustanova, ravnatelji škola, predsjednica Županijske skupštine Sonja Borovčak te kao posebni gost pročelnik gradskog ureda za gospodarstvo Grada Zagreba
Ladislav Prežigalo te načelnici susjednih općina.
U prigodnom govoru načelnik općine Rajko Vidiček
podsjetio je na već ostvarene projekte i predstavio daljnje planove, posebno na području izgradnje i održavanja komunalne infrastrukture, ali je najavio i provođenje
neophodnih programa kako bi život mještana općine Bedekovčina bio bolji. Pri tome je istaknuo potrebu izgradnje novog dječjeg vrtića, završetak industrijske ceste, a
kao jedan od najvažnijih zadataka ovaj je saziv postavio
osiguranje najmanje 200 novih radnih mjesta.
Tom smo prilikom kratko promovirali i prvi broj Bedekovčanskog GLASNIKA, a uručena su i priznanja za
posebne zasluge u gospodarskoj, društvenoj i duhovnoj
djelatnosti.
Kome će se uručiti priznanja, odlučeno je već na prijašnjoj radnoj sjednici. Tako je među pravnim osobama
priznanje uručeno poduzeću Tondach Hrvatska, a od
građana primili su ih: mr. Branko Mihovilić, Mirjana
Vidiček, Josip Jakuš, Ivan Kolarić, Dragutin Siketić,
Dragica Burek, dr. Stjepan Rogan i Željko Odak.
Već je na toj sjednici donesena i odluka da se povodom svečanosti otvaranja novoizgrađene školsko – mjesne dvorane za posebne zasluge u njezinoj izgradnji priznanja uruče i : prof. dr.sci. Draganu Primorcu, ministru
znanosti obrazovanja i športa, prof. Želimiru Janjiću,
državnom tajniku za srednje obrazovanje, dr. vet. med.
Vlasti Hubicki, županici Krapinsko - zagorske županije
te Stjepanu Jakušu.

Sve su zabavljali Adam Končić i domaći tamburaši

Dogodilo se

Otvorena miss športa

Športska ljepotica se otvara

Kako je bilo i najavljeno, ministar znanosti, prosvjete i športa Dragan Primorac, koji je u Bedekovčinu stigao sa svojim suradnicima, svečano je otvorio
novoizgrađenu školsko – mjesnu športsku dvoranu.

Dvoranu su blagoslovili velečasni Šestak i Komorčec

odmah donijela i poklon: rukometnu, nogometnu i
košarkašku loptu, a dvoranu su blagoslovili Ivica
Šestak i Josip Komorčec Pepek, župnici u Orehovici i u Bedekovčini. Velečasni Pepek je iznio naglas
i svoja razmišljanja. Baš je mislio kako bi župnici
mogli odigrati kakvu utakmicu s predstavcima ministarstva kad je ugledao ministrove vješte poteze
loptom. Naravno da se odmah predomislio!

Županica Vlasta Hubicki je donijela tri lopte

Sreću zbog otvaranja, ali i zbog činjenice da imamo
dvoranu nitko nije skrivao: od učenika i djelatnika
Srednje škole Bedekovčina, preko svih športaša u
općini do građana koji sada dolaze s veseljem i u
velikom broju. Na prigodnoj svečanosti dodijeljena
su i priznanja najzaslužnijima za gradnju dvorane.
Krapinsko – zagorska županica Vlasta Hubicki je

Bedekovčanski srednjoškolci odmah su iskušali dvoranu

Bilo je prelijepo vidjeti srednjoškolce koji su
odmah održali kratak sat tjelesne kulture, ali i sva
zadovoljna lica. Jer, ona je tu, velika i lijepa i služit
će nama, našoj djeci, unucima...


Dogodilo se

Prvi veliki koncert u novoj dvorani
Tek nekoliko dana nakon svečanosti otvaranja
novoizgrađene školsko – mjesne športske dvorane
u nju su pohrlili mještani i članovi svih udruga na
području općine kako bi bili sudionici ili promatrači do sada najvećeg i najposjećenijeg koncerta, uz
to održanog u, za Bedekovčane, najljepšoj dvorani
na svijetu. Nastupili su mnogi, a slike govore više
od riječi.

Šampanjac za novu dvoranu!

Nastupio je i Muški pjevački zbor Magdalenić

Žune su u čast dvorane otplesale Bunjevac

Nastup ženskog pjevačkog zbora KUD-a Bedekovčina



Oduševili su članovi Udruge invalida
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30. sjednica, 07. studenog 2006. godine
Na dnevnom redu ove sjednice bilo je rješavanje
na cijena radova iznosi 711,578,26 kuna. Radovi se
problematike opskrbe pitkom vodom na području
odnose na asfaltiranje jedanaest nerazvrstanih cesta
Općine Bedekovčina. Ukupna cijena svih troškovna području Općine Bedekovčina prema količinanika za izgradnju vodovodnih mreža za pojedina
ma iz ugovornog troškovnika, a kako slijedi:
naselja je 790.000 kuna bez
PDV-a. U raspravi je dogo1.
Naselje Komari-Bedekovčina
199.023,48 kn
voreno da se trebaju utvrditi
dionice, prioriteti gradnje
Bedekovčina, II. i III. odvojak Al. D.
2.
42.790,05 kn
vodovodnih mreža i za njih
Domjanića
osigurati novac.
3.
II. Jankovčica, Odvojak Huljak
16.315,19 kn
Prihvaćeno je i Izvješće
Bedekovčina Odvojak A. D. Domjao poslovanju Zagorskog
4.
14.179,94 kn
nića –Ban –Srpak
vodovoda d.o.o. Zabok za
2005. godinu, a zaključeno
5.
Križanče-Kramarščina
77.307,54 kn
je da će ovlaštene osobe za
6.
Vojnić Breg-Hrdelji
62.844,03 kn
potpisivanje dokumentacije platnog prometa po žiro
7.
Kebel –Babići
43.889,62 kn
– računu Općinske knjižnice
8.
Kebel-Čermušnik
53. 883,91 kn
i čitaonice Bedekovčina biti
Anica Kopjar, privremena
Ulica Milana Vidičeka u
9.
21.520,03 kn
Poznanovcu
ravnateljica i načelnik Općine Rajko Vidiček. Budući
Magdalenićeva ulica u
10.
147.111,39 kn
da mu 15. studenog istječe
Bedekovčini
radni odnos na određeno
11.
Orehovica Crkva-groblje
32.713,08 kn
vrijeme, čistaču Ivanu Sopini je produljen radni odnos
711.578,26 kn
na tri mjeseca. Također, po
prijedlogu Povjerenstva za
socijalnu skrb donesen je zaključak o dodjeli finanDonesen je i zaključak kojim se odobrava Savecijskih pomoći. Dodijeljene su financijske pomoći
zu mažoretkinja i pom-pon timova Hrvatske isplata
u ukupnom iznosu od 11.717,58 kuna, s tim da će
3.000,00 kn za sufinanciranje odora za mažoretse povrat za deset pomoći od 880 kuna za ogrjev
kinje Bedekovčine. Rukometni klub Bedekovčina
tražiti od Krapinsko – zagorske županije. Zbog boje dostavio zahtjev za financijsku pomoć za podlesti i niske mirovine plaćanja komunalne naknade
mirivanje troškova vezanih za održavanje kvaliiz prijašnjih i za 2006. godinu, u ukupnom iznosu
fikacija za opstanak u III. ligi u Sisku što ukupno
od 607,20 kuna oslobođen je Franjo Sviben iz Zaiznosi 8.400,00 kn. U zahtjevu stoji i da trebaju još
dravca. Vlasnik trgovine Ma – Ko nije oslobođen
7.000,00 kn za daljnje natjecanje do kraja sezone.
plaćanja komunalne naknade jer za to nema osnoPrvi iznos je odobren s time da će se troškovi podve. Na zahtjev stanara zgrade Stjepana Radića 33 za
miriti nakon što predsjednik kluba priloži račune,
davanje suglasnosti za spajanje čestica na kojima je
a 7.000 kuna nije odobreno jer Općina nije u moizgrađena zgrada odgovoreno je da predstavnik stagućnosti izdvojiti taj novac. Zbog istih razloga odnara uz zahtjev treba priložiti dokaze o vlasništvu i
bijen je i zahtjev Osnovne škole Bedekovčina koja
posjedu zemljišta te presliku katastarskog plana.
je tražila financiranje postavljanja javne rasvjete
Prihvaćeno je i sklapanje dodatka ugovoru o
na vanjskom igralištu škole. Od Gradskog društva
izvođenju radova za asfaltiranje nerazvrstanih cesta
Crvenog križa Zabok otkupljeni su bonovi vrijedni
s izvođačem “Cesta Varaždin” budući da sada ukup1.000 kuna povodom akcije “Solidarnost na djelu”.


ŠTO SU ODLUČILI POGLAVARI?

31. sjednica, 20. studenog 2006.godine
Na ovoj se sjednici raspravljalo o izgradnji parkirališta ispred Osnovne škole u Bedekovčini. Radi se o
parkiralištu za potrebe djelatnika za što je Škola naručila novu projektnu dokumentaciju za izgradnju, a od
Općine traži suglasnost za te predradnje budući da je
potrebno zamijeniti postojeće klasične rubnjake ukošenima radi lakšeg pristupa parkiralištu koje se planira
napraviti iznad autobusnog okretišta. Ravnatelj Škole
Marijan Kopjar dodao je da je parkiralište potrebno
i za roditelje.Zato je potrebno, te se planira, porušiti
drveće kako bi se dobilo što više prostora. Ravnatelj
smatra da bi navedena lokacija bila adekvatna za parkiralište. Eventualno bi se, ako se budu skidali rubnjaci na postojećem okretištu, nakon izgradnje saniralo
oštećenje. Naveo je da predložena lokacija ne mora
biti i konačno rješenje, već da je on spreman na suradnju s Općinom u iznalaženju najboljeg rješenja za
parkiralište. S obzirom na to nakon rasprave je donesen zaključak po kojem će Općinsko poglavarstvo Općine Bedekovčina naručiti ovlaštenog projektanta za
niskogradnju kako bi utvrdio ispunjava li ta lokacija
parkirališta za osobne automobile i zahtjev Osnovne
škole Bedekovčina propisane prometne uvjete sigurnosti djece, a ako to ne bude slučaj, naručit će se izrada projekta parkirališta na drugoj adekvatnoj lokaciji
uz Osnovnu školu Bedekovčina.
Mjesnom odboru Križanče, koji je zatražio suglasnost za izgradnju tercijarnog vodovoda na poziciji
brijeg Kramušćina bez posebne naknade Općini, a s
obzirom da su građani sami financirali gradnju vodovodne mreže, zahtjev je prihvaćen.
Prihvaćena je ponuda obrta Strojni iskop – Transport “Zajec”, vlasnika Vladimira Zajeca, za održavanje cesta u zimskim uvjetima. Natječaj za izgradnju
javne rasvjete je poništen jer su troškovnici nakon
pozivnog natječaja za koji ne smiju biti iznosi viši od
200.000 kuna, bili viši. Zaključeno je i da će se prema
potrebi pristupiti pojedinačnoj izradi javne rasvjete
prema projektima, a u skladu s osiguranim sredstvima i planom radova. Odobreno je i izvođenje rado-

BEDEKOVČANSKI GLASNIK
GLASILO OPĆINE
BEDEKOVČINA
ADRESA
TRG ANTE STRAČEVIĆA 4,
49221 BEDEKOVČINA
ODGOVORNA OSOBA
Rajko Vidiček
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Silva Videk
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Snježana Tuškan,
Vlasta Kurko - Car,
Željko Odak, Suzana Hajdaš,
Gordana Supina,
Jasenka Mutak, prof.
Vesna Košutić, prof.

va na izgradnji nastavka cjevovoda na Orehovičkoj
cesti u Bedekovčini prema Tomi Svibenu što stoji
18.488,13 kn bez PDV-a . Branku Janđelu je odobrena nabavka 140 tona kamenog materijala za uređenje
puta od Naselja Grbovec prema zaselku Štapi, dugom
800 metara.
Kako se 8.800 kuna za deset pomoći za ogrjev ne
može dobiti natrag od Krapinsko – zagorske županije,
odlučeno je da će se taj novac isplatiti iz proračuna
Općine.

LEKTORIRALA
Vesna Košutić, prof.

TISAK
Tiskara “BAN” Bedekovčina

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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13. sjednica, 28. studenog 2006.

Javna rasvjeta i kobna zebra

Izmjene prostornog plana

U slobodnoj riječi postavljeno je pitanje zašto
u nekim ulicama, koje spadaju u istu kategoriju po
plaćanju komunalne naknade, javna rasvjeta radi, a
u drugima ne. Rečeno je i kako treba nešto poduzeti
glede pješačkog prijelaza kod željezničkog kolodvora jer je prilično neuočljiv. Načelnikov odgovor
bio je da je ušteda zbog gašenja javne rasvjete noću
od 30 do 50 %, a treba raspraviti i dogovoriti se i
o tome hoće li se u proračunu osigurati više novca
kako se rasvjeta ne bi gasila. Što se zebre tiče, ona
će se dodatno osvijetliti, što je već i učinjeno, a planiran je i novac za nabavku treptećih semafora koji
bi upozoravali vozače na pješački prijelaz.

Raspravljajući o prijedlogu odluke o izmjenama
i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana
uređenja općine Bedekovčina i njihovim prihvaćanjem, zapravo su ispravljene neke nelogičnosti.
Tako se na građevinama gospodarskih djelatnosti
ipak pročelja mogu izraditi od lima i drugih suvremenih materijala, a krovni pokrovi od lima, hidroizolacijske trake i drugih primjerenih materijala. Također, pročelja klijeti ne moraju, osim u zaštićenim
područjima, biti samo od drveta, već se drvo može
zamijeniti i žbukom, opekom ili drugim primjerenim materijalom.

Izmjena proračuna i školski odbori
Proračun Općine Bedekovčina za 2006. godinu doživio je izmjenu. Radi se o tehničkoj izmjeni
zbog novca koji je prenesen iz prethodne godine i
prihoda odnosno uplate kredita. Tako je proračun
narastao na 10.830.000 kuna. Vijećnicima su dostavljene i informacije o radu školskih odbora.

Propao dogovor, počinje postupak
Budući da se s vlasnikom Bandigrafa ne može
postići nikakav dogovor, zaključeno je da će se pokrenuti upravni postupak iskolčenja javnog puta u
Magdalenićevoj ulici u Bedekovčini i donošenja
odgovarajućeg rješenja, a nakon toga će se između
puta koji je javno dobro i privatnog zemljišta izgraditi odgovarajuća ograda zbog nesmetanog prometa
na predmetnoj nerazvrstanoj cesti.

Na mojoj najdražoj livadi nalazi se mnoštvo cvijeća. Maslačci svojim žutim
cvjetovima po livadi proljetni dan čine predivnim. Žute mrlje krase
zelenu površinu na kojoj se može naići i na tratinčice. One pomažu maslačcima da zažute livadu ali ne u potpunosti. Tratinčice imaju latice bijele
boje koje čine krunu. Livada nije puna samo žute boje, već i bijele,a tu i tamo
može se naići i na neki ružičastie cvjetić. Livada je najljepša u proljeće, ali na
njoj nisam samo u proljeće. Na livadi me možete naći u svako godišnje doba. Zimi se
grudamo, a kako je strmo, možemo se i skijati.
U proljeće me možete vidjeti kako u sjeni stabla sjedim i radim vjenčiće. Ljeti se najviše
igramo lovice. Najesen, kada je trava pokošena, radim suhe bukete.
Na dalekom je i mirnom mjestu, daleko od sela. Ona je moja najdraža livada!

Ilustrirala: Vanja Gorički, 6a
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33. sjednica
21. prosinca 2006. godine
Ova je sjednica sazvana telefonskim putem.
Raspravljalo se o prigovoru na redosljednu listu
za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija i zaključeno da je prigovor neosnovan budući da se
student, čiji je roditelj dostavio podnesak, nalazi
na 14. mjestu na listi za studentske stipendije, a
dodjeljuje ih se šest. Na toj se sjednici i preraspodijelio novac u proračunu kako bi se uskladile
prihodovna i rashodovna strana, a što se nije moglo detaljno planirati kod planiranja proračuna.

32. sjednica
11. prosinca 2006. godine
Raspravljajući o prijedlogu Proračuna za 2007.
godinu član Poglavarstva Vilim Mlinarić je predložio da se poveća stavka za izgradnju ceste u industrijskoj zoni u Bedekovčini budući da je sada
planirano svega 500.000,00 kn, a to je malo te je
prigovorio na plan sredstava od potpora tvrdeći
da se zakasnilo s traženjem novca od državnih institucija, a za što je okrivio općinsku službu koja
nije dovoljno aktivna po tom pitanju. Željko Odak
je odgovorio kako to nije točno jer je unatrag nekoliko godina dobiveno više od milijun kuna , a
novac od Hrvatskih voda još se jedino može dobiti za kolektor. To se dogodilo zato što Općina
nije preko svojih županijskih vijećnika prezentirala svoje potrebe, prigovorio je Dragutin Gulija,
te je zatražio i da se iznađe mogućnost osiguranja
sredstava za sufinanciranje izgradnje školske dvorane u Brestovcu Orehovičkom. Ukupna investicija uređenja škole je 15.000.000,00 kn, a sama
dvorana stajala bi 4.500.000,00 kn. Predsjednik
Općinskog poglavarstva, načelnik Vidiček, rekao
je kako je trebalo već ranije dostaviti zahtjeve za
sufinanciranje dvorane i Županiji i nadležnom
Ministarstvu, ako se planira gradnja u 2007. godini, a gradnja se može dogovoriti i preko javno
– privatnog partnerstva, a i preko kreditnog zaduženja Općine. Branko Huljak je pak predložio
povećanje stavke za gradnju ceste u industrijskoj
zoni na 650.000,00 kn što je prihvaćeno, kao i
prijedlog Proračuna.


Prihvaćen je Ugovor o osiguranju novca potrebnog za pokrivanje funkcionalnih rashoda Arhivskog sabirnog centra Popovec za 2007. godinu
u iznosu od 2.290,00 kn, a prema prijedlogu Povjerenstva za socijalnu skrb odobreno je šest posebnih pomoći u ukupnom iznosu od 2640 kuna
te 44 poklon paketa za Božić socijalno ugroženim
osobama u vrijednosti od 190 kuna. Na prijedlog
patronažne sestre Vesne Glas odobrena je dodjela
prigodnih paketa za tri obitelji s više djece: jedan
u vrijednosti od tisuću, a dva od po 700 kuna.
Poglavarstvo je odbilo zahtjev dr. Srećka Curiša koji je zatražio razrješenje dužnosti mrtvozornika. Razlog tomu je što bi tada na području
Općine ostao tek jedan mrtvozornik.
Prihvaćena je ponuda društva «VA-NI» d.o.o.
za projektiranje, izgradnju objekata i trgovinu Zabok, za izradu projektne dokumentacije za izgradnju mješovite kanalizacije i nogostupa u Orehovičkoj cesti u sveukupnom iznosu od 64.232,00
kn s PDV-om te za izradu projektne dokumentacije za izgradnju mješovite kanalizacije i nogostupa u Zagorskoj ulici u sveukupnom iznosu od
54.046,00 kn.
Dragutin Gulija je zatražio da se za Božić okiti
i središte Brestovca Orehovičkog te da se Udruzi
Zečić iz Orehovice isplati novac osiguran u Proračunu. Odobrena je nabava 600 tona kamenog
materijala za šljunčanje bankina na novoasfaltiranim nerazvrstanim cestama na području Općine Bedekovčina, a prihvaćeno je sponzorstvo za
otvorenje športske školsko- mjesne dvorane u
Bedekovčini u iznosu od 10.000,00 kn.
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15. sjednica, 21. prosinca 2006. godine
Donesen Proračun Općine Bedekovčina za
2007. godinu
Nakon rasprave većinom glasova, odnosno s 13
glasova «za» i jednim suzdržanim glasom donesena
je odluka kojom se usvaja Proračun Općine Bedekovčina za 2007. godinu u kojem se ukupni prihodi planiraju u iznosu od 11.530.000,00 kn uvećani za raspoloživa sredstva iz prethodnih godina u
iznosu od 750.000,00 kn, a ukupni rashodi iznose
12.280.000,00 kuna. Naravno, prije donošenja jednog od najvažnijih dokumenata Općine uslijedila je
poduža rasprava koju prenosimo u cijelosti, a kasnije je prihvaćena u skraćenom zapisniku.
Načelnik Općine Rajko Vidiček obrazložio je
Proračun Općine Bedekovčina za 2007. godinu. Naveo je da je Hrvatski sabor donio izmjene i dopune
Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave kojega se treba pridržavati kod donošenja lokalnih proračuna, a kod toga
porez na dobit u 2007. godini kompletno pripada
državi, a porez na dohodak u visini od 34 % koji je
do sada pripadao općini, sada pripada u visini od
52 % jedinicama lokalne i područne (regionalne)
samouprave. Naveo je da od iduće godine Općina
gubi 1.500.000,00 kn na ime poreza na dobit, ali bi
kroz porez na dohodak trebala dobiti 2.000.000,00
kuna više, što znači da bi iduće godine trebali imati
veći prihod po toj osnovi u visini od 500.000,00
kuna. Obrazložio je i prihodovnu i rashodovnu stranu Proračuna pojedinačno po stavkama.

KUD dobiva previše
Uslijedila je rasprava. Jelena Pozaić je istaknula
da je KUD «Bedekovčina» u 2006. godini dobio za
redovnu djelatnost 8.000,00 kuna, a sada se planira
17.000,00 pa je predložila da se njima iznos smanji za 9.000,00, a razlika rasporedi na Udrugu «Angeljeki» (2.000,00 kn), Klubu mladih Bedekovčina
da se doda 2.000,00 kn, a za 1.000,00 kuna da se
poveća stavka za Bedekovčanske mažoretkinje. S
istim se složila i Zdenka Petrinjak. Vladu Galica je
zanimalo bi li se mogle smanjiti tekuće donacije
nogometnim klubovima i rukometnom klubu jer su
one velike, a s obzirom da do sada na području niti
jednog mjesnog odbora nije napravljeno niti jedno

dječje, nogometno ili rukometno igralište da se
taj novac preraspodijeli po mjesnim odborima.
Dr. Stjepan Rogan, kao predsjednik NK «Tondach» odgovorio je da je u tom klubu registrirano 50 limača koji igraju nogomet, 30 mlađih i
30 starijih pionira, 25 kadeta i 20 juniora te naveo da imaju registrirana četiri trenera, a novac
osiguran u Proračunu samo je petina potrebnog
novca za rad takvoga kluba. Načelnik je pak rekao da je ove godine asfaltirano 1.200 četvornih metara parkirališta kod Vatrogasnog doma u
Orehovici koje se može koristiti za igralište, da
je pripremljena podloga za asfaltiranje igrališta
u Martincu Orehovičkom gdje se već sada mogu
djeca igrati te da su isto tako uređena igrališta
u Mjesnom odboru Križanče, Naselju Sovinjak,
Skozritima i u Poznanovcu.

Potrebno više angažmana
Dragutin Burek nije se složio s konstatacijom
načelnika da su potpore od 660.000,00 kn realne
i da je bolje da su manje, nego da su veće. Naime, naveo je da prihoda nije nikada dovoljno, a
potrebna je veća aktivnost načelnika i poglavarstva prema Županiji, ministarstvima i državnim
institucijama kako bi dobili što veće potpore kod
čega bi od Hrvatskih voda za kanalizaciju trebali
dobiti najmanje dva milijuna kuna za kanalizaciju, od Hrvatskih cesta za uređenje cesta i drugo. Prigovorio je i što pojedine političke stranke
dostavljaju poštu preko Općine, što ne znači da
sve političke stranke imaju tu privilegiju, a isto
tako i udruge. Glede podjele novca udrugama
i športskim klubovima, kazao je Burek, kriteriji
nisu realni, a glavni bi trebao biti broj nastupa,
broj članova, dok bi se nastupi trebali bodovati
ovisno o tome jesu li na nivou općine, županije,
države ili izvan države te jesu li udruge pozvane
ili same sebe predstavljaju. Predložio je i da se
prijedlog vijećnica Jelene Pozaić i Zdenke Petrinjak prihvati, vezano za sredstva za rad kulturno-umjetničkih društava. Zatražio je i da se
Općinskom vijeću dostave izvješća svih udruga
i klubova koji se financiraju iz proračuna kako bi
se vidjelo i tko je i što radio, koliko imaju članova, kamo se išlo na izlete, tko je sve to financi
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rao, koje udruge plaćaju svojim članovima dolazak
na sastanke te da se navede koje udruge ne plaćaju
ništa svojim voditeljima za njihove aktivnosti.
Načelnik Općine odgovorio je vijećniku Bureku
da potpore nisu realno planirane niti u jednoj općini. Što se potpora tiče, potpisan je ugovor s Fondom
za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost na iznos
od 4.000.000,00 kn, ali taj će se novac realizirati
tijekom nekoliko godina jer još tri godine možemo
koristiti smetlište.
Nadalje, Hrvatske vode sada financiraju samo
izgradnju kolektora sa 75 % i to tek nakon ishođenja građevinskih dozvola, a više ne sufinanciraju
izgradnju kanalizacija. Složio se da je točno da su
troškovi poštarine visoki jer znatan dio pošte treba
slati preporučeno, a posebno se to odnosi na opomene koje su ove godine dostavljane u velikom broju.
Efekt naplate time je ove godine poboljšan, a sada
je veliki problem naplata dugovanja od građana za
sufinanciranje asfaltiranja nerazvrstanih cesta.

HDZ-ovu poštu plaća Općina
Vijećnik Burek je kazao da jedna politička stranka i to HDZ preko Općine dostavlja pozivnice za
političke skupove o čemu ima i dokaz. Javio se i
Željko Odak koji je rekao da će se iznos poštarine
naplatiti iz sredstava stranke.
Ivan Belošević je podržao prijedlog vijećnice
Jelene Pozaić da se udruzi «Angeljeki» povećaju
sredstva za njihov rad, a sve je pozvao na jednu od
priredbi ove udruge: Žive jaslice u Betlehemu Orehovičkom. Postavio je i pitanje u svezi izgradnje
školske dvorane u Brestovcu Orehovičkom, odnosno zanimalo ga je zašto nisu predviđena nikakva
sredstva za izgradnju navedene školske športske
dvorane za koju je ishođena projektna dokumentacija i građevinska dozvola.

Što sa školom u Brestovcu?
Načelnik je rekao da je od strane Osnovne škole
Stjepana Radića, Brestovec Orehovički, dostavljen dopis da Općina osigura značajnija sredstva
za izgradnju športske dvorane iduće godine. Nakon
toga je dostavljen dopis Mjesnog odbora Brestovec
Orehovički koji je potpisalo sedam predsjednika
Mjesnih odbora koji gravitiraju prema toj školi i u
tom dopisu traže da Općina sufinancira izgradnju
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dvorane kako je sufinancirala i onu u Bedekovčini. U dopisu se navodi da oni dobivaju «mrvice»,
a to, rekao je načelnik, nije točno jer je od 1994.
godine na području bivše Mjesne zajednice Brestovec Orehovički napravljeno puno. Nadalje, nositelj
investicije za izgradnju športske dvorane ne može
biti Općina nego nadležno ministarstvo ili osnivač,
a to je Županija. Inače, Općinsko poglavarstvo je
donijelo odluku koju će dostaviti i Općinskom vijeću kada za to budu ispunjeni određeni uvjeti kojom
je Općina spremna sufinancirati izgradnju školske
dvorane do 30 % iznosa, odnosno do maksimalnog iznosa od 1.500.000,00 kn. Napomenuo je i da
Županija uvjetuje imenovanje ravnatelja Osnovne
škole Stjepana Radića, Brestovec Orehovički, a to
još nije riješeno te tako vršitelj dužnosti ravnatelja
ne može obavljati pregovore u nadležnom ministarstvu za osiguranje sredstava za izgradnju školske
dvorane.

Izgubljen sudski spor
Vijećnik Stjepan Rogan izvijestio je vijećnike
da je ŠRD «Jezera» Bedekovčina izgubilo spor s
društvom «Zagorje» d.o.o. Zabok u kojem su vode
Jezera pripale u vlasništvo navedenom društvu te
je tako ribičkom društvu došao na naplatu iznos
od 28.000,00 kn na ime sudskih troškova. Takva je
presuda iako je prema dokumentaciji još 1999. godine bilo rečeno da su vode u vlasništvu Republike
Hrvatske te da se one ne mogu privatizirati. Predložio je da Općina pomogne u plaćanju tih troškova
s barem 14.000 kuna, a novac da se uzme iz stavke
namijenjene zimskom održavanju cesta. Načelnik
je dodao da je ribičko društvo imalo koncesiju za
korištenje voda na 25 godina, ali da je taj ugovor
raskinuo sadašnji vlasnik UTP-a «Zagorje» Zabok
Mirko Šenator te je tada pokrenut sudski spor. No,
prije dvije godine Ministarstvo gospodarstva raspisalo je natječaj za dodjelu ribolovnog prava nad
vodama na području KZŽ-e te je tada ŠRD «Jezera» Bedekovčina dobilo koncesiju za korištenje
voda na 25 godina.

Škola bez ravnatelja
Što se tiče imenovanja ravanatelja u OŠ Stjepana
Radića, Ivan Belošević je rekao da to nije učinjeno
jer ni jedan kandidat nije imao dovoljno glasova, a
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sukladno Statutu škole vršiteljem dužnosti je imenovan Ivan Mikušić, dosadašnji predsjednik Školskog odbora koji će vršiti tu dužnost do imenovanja
ravnatelja. Predsjednik Općinskog vijeća Branko
Huljak dodao je da nitko nije protiv odluke da Općina sufinancira izgradnju dvorane.

Zabočani na bedekovčanskom groblju
Vijećnik Dragutin Burek govorio je o problemu
vezanom za uređenje groblja u Bedekovčini na kojem se u 28 % udjelu ukapaju građani s područja
Dubrave i Špičkovine. Općina je ušla u rekonstrukciju groblja bez suglasnosti Grada Zaboka, rekao
je, a istovremeno Općina Bedekovčina sufinancira
uređenje groblja u Maču u megalomanskom iznosu,
odnosno koliko god Mače traži. Predložio je da se
dostavi izvješće što je poduzeto od Grada Zaboka
da oni potpišu taj sporazum te tako sufinanciraju
radove sa 28%. Načelnik je odgovorio da je od Grada Zaboka zatražen novac za uređenje, a suglasnost
nije trebalo niti tražiti. Gradu Zaboku su odaslane
molbe, dostavljane okončane situacije te je tako u
2005. godini od Grada Zaboka dobiveno 50.000,00
kn, a u 2006. godini još ništa.
Dragutin Komorski je konstatirao da se planira

premalo novca za razvoj gospodarske zone kako bismo je konačno priveli kraju i stavili je u funkciju,
a time, odnosno dolaskom investitora, povećali prihode u proračunu. Spočitao je i da je obećana gradnja mosta u središtu Brestovca Orehovičkog, ali to
još nije učinjeno te je zatražio da se ta stavka uvrsti
u proračun za 2007. godinu. Načelnik je odgovorio
da se svake godine kandidiramo kod nadležnih institucija za sredstva za izgradnju industrijske zone
i naveo da smo preko KZŽ dostavljali zahtjeve i
projekte za navedena sredstva.
Glasovanjem su prihvaćeni prijedlozi Jelene Pozaić i dr. Sjepana Rogana te je Proračun za 2007.
prihvaćen.

Veća naknada
Na toj su sjednici prihvaćeni i popratni dokumenti uz Odluku o proračunu kao što je Odluka
o izvršavanju Proračuna, Projekcija proračuna od
2007. do 2009. godine, a izmijenjena je i Odluka o
naknadi troškova za rad članovima Općinskog vijeća, Općinskog poglavarstva te njihovih radnih tijela. Njome je jedino promijenjena naknada troškova
za rad u tijelu koja će se isplaćivati u iznosu od 250
kuna bruto.
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Svaka Vam čast, velečasni Pepek!
Na Bijelu nedjelju, svi već znamo, na prostoru
ispred crkve svete Barbare okupljaju se vozači old
timer motora sa svojim limenim ljepotanima kako
bi im, na početku sezone vožnje, blagoslov udijelio
velečasni Josip Komorčec Pepek. Počelo je to prije
14 godina. Svake godine vozača i njhovih vozila
bilo je sve više, a iz godine u godinu oldtimerima
su se pridruživali i bikeri te vozači starih prekrasnih automobila. Ove godine svih njih došlo je oko
dvije tisuće. Ne znam gdje se i na kojoj manifestaciji okupi toliko ljudi u Zagorju, a i šire! To može
napraviti samo bedekovčasnki župnik. Svaka Vam
čast, velečasni Pepek!
Velečasni Pepek ima znakovite tablice
A sada blagoslov vozača i vozila

Svaka čast velečasni!
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Zvonici zavičaja u Bedekovčini
Nakon dviju izložbi u Zagrebu ciklus slika zlatarske slikarice Božene Slunjski nazvan «Zvonici
zavičaja» prvi je put vidjela i zagorska likovna publika. Na poziv Srednje škole Bedekovčina u njezinu izložbenom prostoru izložbu je otvorila zagorska županica Vlasta Hubicki.
Autorica koju je doajen hrvatske likovne kritike Josip Škunca nazvao «slikaricom lirskih valera»
izložila je četrnaest suhih pastela s motivima zagorskih zvonika od župne crkve Uznesenja Blažene
Djevice Marije u rodnom Zlataru do zvonika crkava Majke Božje Jeruzalemske na Trškom Vrhu,
krapinske crkve sv. Katarine, Majke Božje Gorske
u Loboru, Marije Snježne u Belcu, svete Barbare u
Bedekovčini do kapela sv. Lovre u Lovrečanu, svetoga Antuna u Grabrovcu kraj Zaboka i Majke Božje na Vinskom Vrhu te nacionalnog svetišta Majke
Božje Bistričke.
«Sve su to postignuća što zaslužuju pažnju i koja
obećavaju nova, opravdana, u sebi povezana i prihvatljiva likovna uzbuđenja», kaže kritičar Josip
Škunca.
Božena Slunjski do sada je izlagala na više skupnih i dvije samostane izložbe, bila je sudionicom
prošlogodišnjeg Zagorskog likovnog salona u Krapini, a samostalna izložba u Bedekovčini njezino je
prvo cjelovitije predstavljanje u Hrvatskom zagorju.
Diplomirala je na Učiteljskom fakultetu Sveučili-

S otvaranja izložbe Božene Slunjski

šta u Zagrebu, ravnateljica je Osnovne škole Zlatar
Bistrica i predsjednica Stručnog vijeća ravnatelja
osnovnih škola Krapinsko-zagorske županije.
Srednja škola Bedekovčina pokazala se odličnim
domaćinom ovog iznimnog kulturnog događaja.

Gledajući zagorske zvonike sva su lica bila razdragana

Žune se zahvalile sponzorima
Za nezaboravan put u Ameriku članovi Folklornog ansamla Žuna zahvalili su se prigodnom večerom i prigodnim programom svima onima koji su
im pomogli u ostvarenju toga puta. U ugodnom
druženju večer je brzo prošla, a Irena Petrinjak, voditeljica Žuna, dodijelila je 34 zahvale.

Podjela zahvalnica Žuna za put u Ameriku
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Tondach – tvornica prijatelj Bedekovčine
Tondach Gleinstätten zapošljava u Europi više
od 3.200 radnika u 34 tvornice u 10 zemalja i oslanja se na lokalni managament, najmoderniju tehnologiju i inovacijsku politiku. U tu veliku grupaciju
spada i Tondach Hrvatska, tvornica- kćer koja ima
sjedište u Bedekovčini, a u sklopu nje djeluju tri
tvornice: jedna u Bedekovčini i dvije u Đakovu. U
Đakovu je upravo završena investicija od oko 20
milijuna eura što je još jedan dokaz uspješnosti ove
tvrtke. „Našom novom proizvodnom linijom u Đakovu II još ćemo fleksibilnije reagirati na želje kupaca. To uključuje proizvodnju tehnički zahtjevnih
sjajnih, tamnih engoba i glazura bez dodatnih problema“ – kaže KR Franz Olbrich, predsjednik Uprave Tondach Gleinstätten d.d. “Tondach je pozitivno
ocijenio potražnju na hrvatskom tržištu i očekuje se
dugoročni daljnji porast prodaje“, kaže Mladen Koprek, dipl.ecc., direktor Tondach Hrvatska d.d.

Upravna zgrada Tondach Hrvatske u Bedekovčini

Teško je reći je li se radilo o sretnom spletu okolnosti ili o nečem drugom, no činjenica je da Tondach za
Bedekovčane danas znači puno više od jedne tvornice
u kojoj su zaposleni domaći ljudi na čelu s direktorom Mladenom Koprekom. Naime, u ovom slučaju
se austrijski vlasnik pokazao, za razliku od nekih
negativnih iskustava sa stranim vlasnicima u drugim sredinama, kao pravi prijatelj Bedekovčine, cijele županije i Hrvatske. Osim što hrani brojne obitelji zaposenika u tvornici, Tondach uvijek uskače
kad treba pomoći!
Prisjetimo se da je sve započelo 1996. godine
kada je preuzet većinski paket dionica tadašnje
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tvornice „Zagorka“ u Bedekovčini, a 2000. godine u Đakovu. Ukupno su u obje tvornice zaposlena
273 zaposlenika.
Povijest seže puno dalje. Tvornicu “Zagorka”
osnovao je 1889. godine zagrebački graditelj Ferdo
Stejskal. Presudna za rad tvornice
bila su nalazišta
kvalitetne
gline: crvene, žute,
crne, bijele, masne, pješčane itd.
Tijekom godina
izmjenjivali su
se vlasnici, a poslije II. svjetskog
rata, firma funkcionira kao društveno poduzeće i
proizvodi opeku
i utoreni crijep.
Krajem
1992.
tadašnje poduzeće “Zagorka” za
Dio proizvodnog programa Tondach
proizvodnju opeke i crijepa privatizira se te posluje do 1996. godine kao mješovito poduzeće i to s 53 % vlasništva malih dioničara.
Zaposlenih je bilo oko 190, a godišnja proizvodnja
oko 5 milijuna komada prešanog crijepa i 25 milijuna opeke. Kako smo već rekli, početkom 1996.
god. austrijska tvrtka “Ziegelwerke Gleinstätten” i
njezin glavni direktor i dioničar gosp. Franz Olbrich
kupnjom dijela dionica malih dioničara postaje suvlasnikom bivše tvrtke “Zagorka”.
Na Skupštini dioničara 17.04.1996. god. prihvaćena je ponuda o dokapitalizaciji tvrtke.U sjedištu
korporacije “Ziegelwerke Gleinstätten” nakon toga
počinje užurbana priprema i radovi na izradi planova izgradnje nove tvornice i sklapanja ugovora s
dobavljačima najmodernije opreme za proizvodnju
prešanog crijepa. Odlučeno je da se u toj fazi ulaganja prekine proizvodnja blok opeke koja je prije
pečena u istoj peći zajedno s crijepom te da se postojeća peć preuredi isključivo za proizvodnju crijepa za koji u Bedekovčini postoje vrlo kvalitetne
sirovine. Tvornica u Bedekovčini je dokapitalizirana s 30 milijuna njemačkih maraka.

UZ SVJETSKI DAN VODA

Hladna no vesela terenska nastava na Jezerima
Učenici petih i šestih razreda Osnovne škole
Bedekovčina proveli su terensku nastavu na Bedekovčanskim jezerima u sklopu obilježavanja Svjetskog dana voda. Mjerila se tako temperatura zraka,
temperatura vode i prozirnost dok su uzorke mulja i

na radionici hrvatskog jezika na temu Vode, a neki
su pak izučavali Vode u Bibliji na satu vjeronauka.
Bio je to jedan neklasičan i osvježavajući nastavni dan u izvanučioničkom obliku nastave kakvih bi
trebalo biti više!

planktona uzete s Jezera ponijeli u školu te ih tamo
analizirali. Promrzli, no veseli, vratili su se u školu te proučavali mikroskopski uzete uzorke mulja i

planktona ili pak izrađivali plakate o biljnom i životinjskom svijetu kopnenih voda na radionicama
prirode i geografije, neki su stvarali haiku pjesme
15

ŠTO SU ODLUČILI POGLAVARI?

34. sjednica,
10. siječnja 2007. godine
Na ovoj, također telefonom sazvanoj sjednici,
povećana je ekonomska cijena programa Dječjeg
vrtića Bedekovčina s 1200 na 1300 kuna, s time da
je rečeno kako je zapravo realna cijena 1400 kuna
po djetetu. Prihvaćen je i Aneks Kolektivnog ugovora za djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja Općine Bedekovčina dostavljen od Sindikata
radnika u predškolskom odgoju i obrazovanju Hrvatske.
Budući da je privremena ravanateljica Općinske
knjižnice i čitaonice samoinicijativno povećala cijenu članarine, naloženo joj je da Općinskom poglavarstvu Općine Bedekovčina hitno dostavi popis
korisnika koji su temeljem njezine odluke uplatili
članarinu za 2007. godinu te da im vrati razliku povećanog iznosa uplaćene članarine.

35. sjednica,
18. siječnja 2007. godine
Općinskoj knjižnici i čitaonici Bedekovčina na
ovoj je sjednici dana suglasnost na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu, plaćama i načinu rada. Svi prijedlozi privremene ravnateljice su prihvaćeni, a što
se plaće tiče, osnovica je ista kao i zaposlenicima
Općine, odnosno 3.836,40 kuna. Donesen je novi
Pravilnik o unutarnjem ustroju jedinstvenog upravnog odjela Općine Bedekovčina. Djelatnici Suzani
Hajdaš, koja je do sada radila sa srednjom stručnom
spremom, po novoj se sistematizaciji može priznati,
pa je i priznata, njena viša stručna sprema. Prihvaćen je i prijedlog za zapošljavanje još jednog čistača
koji bi po potrebi bio i grobar te da se s dosadašnjim
čistačem, koji već tri godine radi na određeno vrijeme, sklopi ugovor na neodređeno vrijeme.
Donesen je i Plan nabave za proračunsku 2007.
godinu kako bi se mogli raspisati pojedini natječaji. Dogovoreno je i da se za sljedeću sjednicu
Općinskog poglavarstva pripremi izvješće o cijeni
izgradnje javne rasvjete na području Općine Bedekovčina te da se zatraži ponuda za nabavu i postavu
dva kandelabera kod pješačkog prijelaza kod željezničke stanice u Bedekovčini. Dogovoreno je i da
se prioriteno raspiše pozivni natječaj za izradu projektne dokumentacije za izgradnju Dječjeg vrtića
Bedekovčina.
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S veterinarskom ambulantom privatne prakse
dr. vet. med. Saše Mohača odobreno je sklapanje
Ugovora o sufinanciranju umjetnog osjemenjivanja
goveda u 2007. godini, što je odobreno i s Veterinarskom stanicom Zlatar Bistrica s kojom će se
sklopiti i ugovor o obavljanju veterinarsko – higijeničarske službe.
Josipa Kunović iz Martinca Orehovičkog oslobađena je plaćanja takse za priključak na vodu budući da živi sama u domaćinstvu i ima 86 godina
i malu mirovinu. Stjepanu Hrdelji iz Vojnić Brega
odobreno je obročno plaćanje takse za priključak
na vodu na tri rate budući da već ima veliku obvezu sufinanciranja asfaltiranja ceste u Vojnić Bregu u
iznosu od 12.000,00 kn.
Prihvaćene su ostavke članova Povjerenstva za
kulturu i društvenu djelatnost i to Ivana Novosela i
Anice Kopjar, a na njihovo će se mjesto imenovati
novi članovi.
Među ostalim Limenoj glazbi Bedekovčina odobreno je 2.500 kuna koje trebaju za plaćanje sudske
takse. Radi se o tužbi za povrat instrumenata bivše
Limene glazbe Zagorka koji su izgubljeni. Odobreno je raspisivanje Natječaja za manifestaciju
«Susret riječi - Bedekovčina 2007», Općina će biti
pokrovitelj, Udruga Pinta organizator, a za to će se
platiti 20.000 kuna..
Od Vlade RH je dobiveno 61.754 kuna za
ublažavanje štete od elementarne nepogode tuče
koja je bila 29. lipnja 2006. godine, a šteta je bila
793.219,83 kuna na poljoprivredi i 257.786 kuna na
građevinama. Novac za građevine nije dobiven, a
ovaj dobiven će se raspodijeliti svakom podnositelju zahtjeva i to 7,78 % od stvarno utvrđene štete.

ŠTO SU ODLUČILI POGLAVARI?
36. sjednica, 7. veljače 2007. godine

Na ovoj sjednici nije prihvaćen prijedlog Komunalnog Zabok za povećanje cijene komunalnih usluga, no
prihvaćeno je novo radno vrijeme Općinske knjižnice i
čitaonice te visina članarine kojom se umirovljenicima
članarina smanjuje s 20 na 10 kn.
Nije prihvaćen dodatak Kolektivnom ugovoru za zaposlene u Upravnom odjelu Općine Bedekovčina već je
odlučeno da se pričeka službena objava prosječne bruto
plaće za zadnje tromjesečje 2006. godine kako bi se na
temelju toga utvrdila osnovica za obračun plaća.
Zaključeno je da će se raspisati natječaj za izgradnju
javne rasvjete u Radničkoj ulici, odvojku Gajeve, Aleji
D. Domjanića, Ulici S. Radića te u Brestovcu i Martincu
Orehovičkom, a u Poznanovcu za Ulicu Marije Habulin
i Narodnih heroja te za dio Kebla. Prihvaćen je prijedlog
o sklapanju ugovora o priključenju na javnu rasvjetu Pustodola Orehovičkog u iznosu od 7.576,20 kuna.
Općina nije mogla udovoljiti molbi Kickboxing kluba Zmaj za sufinanciranje korištenja športske dvorane
budući da kao korisnici proračuna već imaju smanjenu
cijenu, a novca za dodatno sufinanciranje nema.
Andriji Krznaru nije odobrena isplata od 22.500 kuna
za naknadu zbog rukovođenja skloništem jer s njim nikada nije sklopljen takav ugovor.
Načelnik je izvjestio članove Poglavarstva o peticiji i izjavi stanovnika Gajeve ulice i Naselja Malekovec
glede poslovanja tvrtke Ciglenica te je dogovoreno da
se pozove direktor tog poduzeća kako bi se riješili problemi buke, prašine i drugi navedeni u izjavi i peticiji.
Prihvaćen je dodatak osnovnom ugovoru o korištenju
novca Fonda za zaštitu okoliša koji sudjeluje u sufinanciranju sanacije odlagališta otpada Lesičak.
Odobrena je kupnja 100 ulaznica po deset kuna za
dobrotvorni koncert kojeg organizira Muški pjevački
zbor Magdalenić za Udrugu s posebnim potrebama.

37. sjednica, 15. veljače 2007. godine

Na ovoj su sjednici doneseni zaključci o primanju u
stalni radni odnos dva čistača – grobara, a prihvaćena je
ponuda za izradu idejnog rješenja, glavnog i izvedbenog projekta i troškovnika za Dječji vrtić i jaslice prema
projektnom zadatku. Poduzeću Va-Ni za to će se platiti
183.000 kuna.

38. sjednica, 22. veljače 2007. godine

Izabran je obrt “Sedak” Dražena Sedaka za održavanje javne rasvjete na području Općine Bedekovčina,
a za nabavku kamenog materijala odabrano je društvo
Golubovečki kamenolomi.

39. sjednica, 1. ožujka 2007. godine

Utvrđeni su i prijedlozi Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti kojom do 6 sati ujutro mogu raditi samo barovi

u zatvorenim prostorima, a restorani i barovi koji mogu
raditi od 0 do 24 sata moraju biti udaljeni najmanje 300
metara zračne udaljenosti od stambenog objekta. Također je donesen prijedlog Odluke o mjerilima, postupku
i načinu utvrđivanja naknade vlasnicima nekretnina i
jedinici lokalne samouprave na čijem se području nalazi građevina kojoj je isključiva namjena zbrinjavanje
otpada. Njome je utvrđeno da građevina koje bi bile
udaljene manje od 500 metara od odlagališta, pa bi time
imale pravo na naknadu, nema. Prihvaćen je i prijedlog
odluke o dimnjačarskim poslovima na području Općine.
Prihvaćeni su Programi financiranja. Za potrebe ostvarivanja prava socijalne skrbi predviđeno je 200.000 kuna,
a za ostale pomoći još 438.300 kuna. Za potrebe u kulturi za redovnu djelatnost Knjižnice osigurano je 115.100
kuna, za udruge 106.000 kuna, za tri crkve 21.000 kuna,
za Susret riječi 20.000, Sajam vina 11.000 te za ostale
kulturne manifestacije 30.000 kuna.
Za šport je osigurano 369.000 kuna za redovnu djelatnost te 165.000 za kapitalne donacije. Novac od prodaje stanova, planiranih 70.000 kuna utrošit će se za
podmirenje troškova stanovanja, a 50.000 kuna koje se
treba dobiti kao naknada za eksploataciju mineralnih sirovina iskoristit će se za izgradnju ceste u industrijskoj
zoni. Novac od spomeničke rente, 30.000 kuća, predviđen je za sanaciju krovišta na domu u sklopu crkve svete
Barbare. Šesnaestorici korisnika dodijeljena je pomoć u
ukupnom iznosu od oko 7.000 kuna. Odlučeno je da će
se sklopiti ugovor za postavu trideset i četiri rasvjetna
tijela na dionici Orehovica – Zadravec. Obavljen je razgovor i s trećim kandidatom prijvljenim za radno mjesto
čistača i odlučeno je da ga se primi u radni odnos na
određeno vrijeme od šest mjeseci.
Članovi su informirani i da je građanin Nenad Tovernić podnio peticiju zbog rada poduzeća Ciglenica, no da
je među 237 potpisa puno onih građana koji tvrde da su
bili izmanipulirani jer su im prezentirane neistine. Zaključeno je da je peticija neosnovana, tim više što nakon
izgradnje pogona Ciglenice neće biti baš nikakvog zagađenja, a i sadašnje je ispod granca normale te da će se
očitovanje poslati vlasniku Ciglenice i potpisnicima peticije. Peticija se ocjenjuje zlonamjernom i uvredljivom.
Odobreni su i radovi na izvedbi ugibališta za automobile
na cesti Orehovica – Zadravec i radovi potrebni za osposobljavanje ceste za prijevoz školske djece.
Javna rasvjeta kroz Pustodol Orehovički će se graditi
čim se odabere izvođač radova, a sklopit će se i dodatak
ugovoru zbog povećanog obima poslova na mjesnom groblju u Orehovici. Autoškoli “Galic” produljen je ugovor
za korištenje parkirališta u Orehovici za početnu obuku
kandidata. Budući da zakupnicima poslovnih prostora
istječe rok zakupa, raspisat će se natječaj za davanje u
zakup.
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ŠTO SU VIJEĆALI VJEĆNICI? - ŠTO SU ODLUČILI POGLAVARI?

16. sjednica VIJEĆA,
14. ožujka 2007. godine
Osim što su usvojili predložene odluke o ugostiteljskoj djelatnosti te o mjerilima, postupku i
načinu utvrđivanja naknade vlasnicima nekretnina
kao i jedinici lokalne samouprave na čijem području se nalazi građevina kojoj je isključiva namjena
zbrinjavanje otpada, a prema prijedlogu Poglavarstva, vijećnici su donijeli i Odluku o dimnjačarskim
poslovima na području općine Bedekovčina. To se
moralo napraviti jer je postojeća slična odluka preuzeta još od bivše općine Zabok, a prema sadašnjem
Zakonu o komunalnom gospodarstvu i dimnjačarska djelatnost je komunalna, a podrazumijeva obvezu čišćenja i kontrole dimovodnih objekata i uređaja za loženje. Za te poslove će se također izdati
koncesija, a građani su dužni dimnjačaru omogućiti
pregled, čišćenje i kontrolu dimnjaka u domaćinstvima gdje se loži na kruta goriva četiri puta, a na
plin dva puta godišnje.

40. sjednica POGLAVARSTVA,
29. ožujak 2007. godine
Nakon što su dostavljeni usporedni podaci o
pravnim osobama od kojih otpad zbrinjava Komunalno poduzeće Zabok, zadužen je komunalni
redar da u roku od 15 dana popiše sve stambene i
poslovne prostore kako bi se mogao obaviti obračun komunalne naknade. Prihvaćena su financijska
izvješća Komunalnog poduzeća Zabok te primljena na znanje informacija o primopredaji u Općinskoj knjižnici i čitaonici za koju su prihvaćeni plan
rashoda i prihoda za ovu i izvješće o radu za prošlu
godinu.
Prihvaćen je i godišnji obračun Općinskog proračuna i Izvješće o ostvarenju Programa održavanja komunalne infrastrukture. Također, Općina će
s 20.000 kuna sudjelovati u nabavci vozila za Dom
u Mirkovcu. Podaci dostavljeni od Zagorskog vodovoda nisu bili dovoljni da bi se dala prethodna
suglasnost na povećanje cijene vode. Zaključkom je
prihvaćena osnovica za obračun plaća zaposlenika
u Općini koja je 4.110,60 kuna.
Dodijeljeno je osam financijskih pomoći, ukupno oko 3.000 kuna te je za 44 socijalno ugrožena
građanina odobrena kupnja paketa vrijednih oko
190 kuna povodom Uskrsa. U radni odnos na šest
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mjeseci primljen je radnik – čistač, a novootvorenom caffe baru Centar pub dozvoljeno je postavljanje stolova i stolica na tržnici pored fontane. Prema
planu nabave odobreno je raspisivanje pozivnog
natječaja za rekonstrukciju i modernizaciju Radničke ulice te je imenovano Stručno povjerenstvo
za provedbu nabave za tu cestu, za postavljanje rasvjetnih stupova na starom groblju u Bedekovčini
te za izvođenje radova na propustu u gospodarskoj
zoni u Bedekovčini.
Na zahtjev stanara zgrade u Ulici S. Radića 33
odobreno je deset sati rada strojem na uređenju kanala između nove industrijske ceste i željezničke
pruge. Za uskrsne čestitke na Radiju Zabok platit
će se 1.098 kuna.

41. sjednica, POGLAVARSTVA
18. travnja 2007. godine
Konačano novac za parkiralište
Jedan od najznačajnjih zaključaka ove sjednice
jest da se Župnom uredu Bedekovčina na žiro – račun uplati 30.000 kuna za asfaltiranje parkirališta.
Na toj su sjednici prihvaćene i najpovoljnije ponude za nabavu betonskih cijevi, rekonstrukciju nogostupa u Ulici S. Radića u Bedekovčini, za izgradnju
nogostupa u Brestovcu Orehovičkom te u Ulici A.
Člekovića u Poznanovcu, za izgradnju kanalizacije
u Brestovcu Orehovičkom i u Ulici narodnih heroja
u Poznanovcu. Za provođenje programa Eko – škole, školama u Brestovcu Orehovičkom i u Bedekovčini odobreno je svakoj po 4.000 kuna, a s 2.600
kuna će se sufinancirati izrada promotivnog letka
što ga je pokrenula Policijska uprava Krapinsko
– zagorska.

DOGODILO SE

Puno doga\aja, puno radosti
Od posljednjeg do ovog broja Bedekovčanskog
GLASNIKA puno se toga dogodilo na području općine Bedekovčina. Prošli smo kroz božićno, korizmeno i uskrsno vrijeme, a upravo u to doba godine
održavaju se brojni susreti. Tako su se naši građani
družili na peročehama u Brestovcu i Bedekovčini,

Naša učiteljica Nevenka Gregurić promovirala je
četvrtu knjigu

brinu se o jezerima, športaši uredno treniraju i daju
sve od sebe za što bolje rezultate... Samo za nabrajanje trebao bi nam cijeli jedan GLASNIK pa ćemo
samo dio tih događanja ilustrirati.
Peročeha u Bedekovčini

vrijedne žene Udruge Zlatno srce i Udruge Našenina su izrađivale božićne i uskrsne motive koje su

Vincekovo u Orehovici

Uskrsni su se ukrasi radili u Knjižnici

poklanjale ili prodavale da bi novac dale u dobrotovrne svrhe, koncert za Udrugu invalida organizirao je i Muški pjevački zbor Magdalenić. Bedekovčanske mame ugostile su brojne mažoretkinje na 1.
Smotri mažoretkinja i pom – pon timova KZŽ gdje
su Bedekovčanske mažoretkinje postigle odlične
rezultate. Vinogradari su obilježili Vincekovo, naša
je učiteljica Nevenka Gregurić izdala četvrtu knjigu, ribiči stalno organiziraju nekakava natjecanja i

Naš Adam Končić je nastupio u Osnovnoj školi Bedekovčina
s poetskom dramom “...kako da ti snenoj kažem zbogom”
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ČITATELJI PREDLAŽU

Zaboravili smo uvaženog matematičara Vatroslava Bertića!
Jedno od najzanimljivijih pisama stiglo nam je
od poštovanog gospodina Božidara Ručevića iz
Zagreba. Uz prijedlog o uvrštavanju jedne teme u
Bedekovčasnki GLASNIK, poslao nam je i svoju
crticu koju je napisao tijekom 2002. godine. Dakle,
autor je spomenute crtice Božidar Ručević, dipl.
inž., rođen u Osijeku 1933. Od 1935. g. živi u Zagrebu, a kao zaljubljenik u zagorske brege od 1988.
ima malu ladanjsku kuću u Zadravcu. U njoj nakon
umirovljenja od 2002. g. provodi polovicu toplijeg
dijela godine, od Uskrsa do Svih svetih te tako, između ostaloga, istražuje i zanimljivosti okolnoga
kraja. No, nakon onog što nam je on poslao, mislimo da ne trebamo trošiti previše riječi, već se samo
od srca zahvaliti gospodinu Ručeviću, preporučiti
ga povjesničarima i objaviti ono što nam je dostavio!
Naprije pohvala!
Poštovani!
S velikim sam zadovoljstvom pročitao hvale
vrijedan glasnik! Čestitam! Prilažem ovu crticu
koju sam tijekom siječnja 2007. razaslao na neke
orehovičke i bedekovčanske adrese kao poticaj za
valoriziranje jednog uvaženog pretka iz ovoga kraja! Temeljem ovog zapisa dozvoljavam urednici da
svojim najboljim znanjima sačini članak za sljedeći
broj GLASNIKA te tako i putem tiska ne prepusti
zaboravu uvaženog matematičara Vatroslava Bertića rođenog u Orehovici.
Srdačan pozdrav uz moje iskreno poštovanje!
siječanj 2007, Zagreb / Zadravec
vaš Božidar Ručević

Crtica Božidara Ručevića o
Vatroslavu Bertiću
VATROSLAV (IGNAC, JOSIP) BERTIĆ rođen
je u Orehovici u Bertićevu 7. lipnja 1818. godine.
Jedan je od najpoznatijih hrvatskih matematičara
onoga doba koji omaškom autora nije upisan u monografiju “Bedekovčina: Stara i plemenita” iz 1997.
godine u izdanju Općinskog poglavarstva. Da se to
ne dogodi i u sljedećem izdanju, kao i da ga se odmah uključi u loklano poznavanje kroz nauk u područnim školama, a i šire te zapiše u pismohrane
zavičajnih udruga i objavi u tisku, napisana je ova
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crtica.
Zagreb, Orehovica, Zadravec, tijekom 2002. g.

Pokus pervi

Podaci o Bertićima
1. Hrvatski državni arhiv, Matične knjige, Župa
Orehovica, Knjiga 878.: Ignac Bertić, rođen 7.
junija 1818. g.
2. Hrvatski biografski leksikon, Knjiga 1., A – Bi,
Zagreb 1983, str. 713.
Bertić Vatroslav, Ignac, Josip. Živio u: Pešti, Zagrebu, Radoboju, Orešju, Zaboku , Varaždinu.
Otac Josip Bertić, nadporučnik, vlasnik dobra
Bertićevo kraj Orehovice.
Tri sestre: sestra Slava, udana Antolek u Varaždinu; sestra Jelisava, udana Prasnički – promicateljica pučke prosvjete.
Vatroslavovi sinovi: prvi sin Milutin (1848.
– 1932.), agronom, upravljao dobrom Bertićevo,
bio je poznati vinogradar; drugi sin Bogdan, računarni činovnik u Sarajevu, Budimpešti, Osijeku, Zagrebu.
3. Hrvatski leksikon, Zagreb 1996., Knjiga 1., str. 91.
Bertić Vatroslav (Ignac, Josip), matematičar,
mjernik, studirao tehniku u Budimpešti, rođen
u Orehovici 7. lipnja 1818, umro nepoznato, ali
svakako iza 1899. g. Kao mjernik radio je u Zagrebačkoj županiji i Kotaru Varaždin. Napisao
knjigu «SAMOUKA – pokus pervi» koja je važna s gledišta hrvatske matematičke terminologije te osnova matematičke logike i to nezavisno
od engleskog matematičara G. Boolea (1815.
– 1864.). Tiskano na hrvatskom jeziku u Pešti
1847. Bio je prijatelj s velikim hrvatskim pjesni-

ČITATELJI PREDLAŽU
kom Petrom Preradovićem i Borisom Šulekom.
U «Književnim vijestima» je 1846. objavio Nešto o matematici ističući značenje matematike i
prirodnih znanosti za nacionalni preporod.
4. Današnji vlasnici imanja obitelj Kobeščak /kupili ga od Bertića/ prije II. svjetskog rata.
5. Jedna od Bertićevih je udajom ušla u poznatu
zagrebačku obitelj DEŽELIĆ , te se možda i od
njih mogu dobiti neki podaci o Bertićima?!
6. Postoje sasvim neprovjerene priče:
a) da je jedan od Bertića dio imanja izgubio na kartanju (današnji posjed obitelji Omerza);
b) da se je Vatroslav, posvađan sa sinovima i kao
svojevrstan čudak, pod stare dane zavukao u zabit u stubičkom kraju gdje je i umro, a kuću ostavio služničkoj obitelji!!

Grobovi
Odmah desno na ulazu u orehovičko groblje postoje tri groba kao, uvjetno rečeno, jedna cjelina i
prema izjavi grobara spadaju u najstarije grobove
– ako nisu možda i najstariji?!
REGINA RAUER † 1877
MILUTIN BERTIĆ † 1930
MARIJA GAVRILOVIĆ † 1929
ELIZABETA BERTIĆ † 1917
Grobove sada primjereno uređuje obitelj Kobeščak,
što je za pohvalu!

dr. ing. chem, Gjure Deželića te unuka književnika i
oca hrvatskog vatrogastva Gjure Deželića kojem je
u Zagrebu podigut spomenik, a po njemu ime nosi
Prilaz Gjure Deželića. Osim što je je bio prisan prijatelj s velikim hrvatskim pjesnikom Petrom Preradovićem, Preradović je bio i krsni kum Bertićevoj
djeci.
O Bertićima je mnogo podataka prikupio i opisao
ih u svojoj “Kronici i memoarima obitelji Mladena
i Sofije Deželić” otac Gjure Deželića Mladen. U
njoj stoji da se Josip Jakov Bertić oženio Reginom
Antonijom Rauer pl. Gregoroszy (Gregurić) i tako
taj časnik dobio u posjed njen miraz, imanje iznad
sela Orehovica koje je po njemu prozvano Bertićevo. Imali su troje djece: Tereziju, Jelislavu i Vatroslava koji se oženio Amalijom Kaltneker. Djeca
Vatroslava i Amalije bila su: Slava, Milutin, Dušan,
Stanka i Bogdan. O Bogdanu se ne zna mnogo, ali
je zapisano da je “njegov sin Ljubomir Bertić naslijedio od Milutina imanje Bertićevo, ali ga nije dugo
posjedovao, već ga je prodao seljačkoj obitelji Kobeščak iz Orehovice”. Dušan je pak pradjed Gjure Deželića, prijatelja Božidara Ručevića. Naime,
Dušan je oženio njegovu prabaku Zlatu s kojom je
imao jedinicu Nadu koja se udala za dr. Albina Edera. Od njih je potekla jedinica Sofija, majka Gjure
Deželića koja se udala za dr. Mladen Deželića. Inače, Milutin i njegova supruga Josefina bili su i krsni
kumovi Sofije Deželić.

Grobnica na orehovičkom groblju u kojoj počivaju Milutin
Bertić i Marija Gavrilović

Veza s Gjurom Deželićem
Naknadno smo od poštovanoga gospodina Božidara Ručevića dobili još nekoliko podataka. Tako
nam je, između ostaloga, stiglo i pismo prof. dr. ing.
chem. Gjure Deželića, praunuka Vatroslava Bertića,
prijatelja gospodin Ručevića, a inače sina također

Odmah pokraj je spomenik Josefini Bertić
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Uručena priznanja najboljim bedekovčanskim športašima
Na ovogodišnjem (drugom po redu) proglašenju
najboljih športaša, športašica i klubova u Općini
Bedekovčina koje je održano u poznatom bedekovčanskom bistrou Lilly, svoje su prijedloge mogli
dostaviti svi klubovi.
O dobivenim prijedlozima odlučilo je općinsko
Povjerenstvo za šport, tehničku kulturu i udruge
kojim predsjedava Vladimir Drofenik, a članovi su
još: Srećko Pavlović, Antun Pavetić, Mišel Mrkoci,
Marijan Vurnek i Marijan Jurjec.

šport, otvaranjem nove sportske dvorane, ima još
bolje uvjete za daljnji razvoj” - rekao je na početku
svečanosti na kojoj su objavljeni najbolji športaši,
športašice i klubovi načelnik Općine Bedekovčina Rajko Vidiček koji je uručivao nagrade zajedno s gostom, tajnikom Rukometnog saveza Grada
Zagreba, Sašom Martinićem. Gostima se s malim
zakašnjenjem pridružio i Stjepan Fotivec, predsjednik županijske Zajednice športskih udruga i organizacija.
Najboljom športašicom u
juniorskoj konkurenciji proglašena je Ivona Jakša, članica Kickboxing kluba Zmaj, a
najboljim športašem juniorom
Mario Huljak, igrač NK Tondach dok je na drugom mjestu Dejan Čepić (Zmaj), a na
trećem Matija Kraševac (ŠRD
Jezera). U seniorskoj konkurenciji zlatni je pehar pripao
također članici Zmaja Snježani Biškup, a srebro Željki
Martinić, članici Rukometnog
kluba Bedekovčina. Najbolji
senior je Vanja Dominko iz
Športskog ribolovnog društva Jezera, čije je priznanje,
Svi nagrađeni bedekovčanski športaši
u njegovoj odsutnosti, primio
predsjednik ŠRD Jezera Zlatko Kosir. Na drugom
„Po izboru športaša godine mlada smo općina,
mjestu je Zoran Vurnek iz Moto Racing Teama Beno imamo na svojem području dosta razvijen šport.
dekovčina čiji je pehar također primio njegov otac
Tu djeluju rukometni klub, dva nogometna kluba,
Marijan, a na trećem je mjestu Ognjen Ledinščak
kickboxing klub, moto šport, ribolovno društvo, a
također, iz Zmaja.
svi oni postižu zapažene rezultate. Mišljenja sam da
Najboljim športskim klubom u 2006. godini na
području općine Bedekovčina proglašeno je Športsko ribolovno društvo “Jezera”, Bedekovčina u ime
kojeg je priznanje primio predsjednik Zlatko Kosir. Dodijeljena je i posebna nagrada za 30 godina
uspješnog rada i to Nogometnom klubu INKOP
Poznanovec ispred kojeg je priznanje primo predsjednik Stjepan Ded koji se zahvalio i u ime svih
nagrađenih: “Zahvaljujemo se i načelniku i Povjerenstvu koje si je dalo truda te iniciralo i pokrenulo
ovu akciju kojom omasovljujemo šport i okupljamo
mladež” – istaknuo je tom prilikom.
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