Uvodnik

IMPRESSUM
nost procijenite nakon intervjua
s glavnim “vizionarom” uspjeha
rukometaša – trenerom g. Deanom Vučićem.
Ovaj broj lista posvećujem svetoj
Barbari, zaštitnici našeg mjesta,
a nadam se da će vam se svidjeti
pjesma koju sam napisao njoj u
čast.
Dragi mještani!

Svim čitateljima želim čestit i
blagoslovljen Božić te sretnu i
uspješnu Novu 2010. godinu!

U ovom broju Bedekovčanskog
glasnika donosim vam pregled
događaja u protekloj godini koje
po svojim obilježjima i značaju vrijedi istaknuti. Uz događa“Barbaro sveta”
je možete detaljnije pročitati o
Udruzi veterana i dobrovoljaca Barbaro sveta,
domovinskog rata te o Udruzi viZaštitnice našeg dijela svijeta,
nogradara i vinara koja je bila
uspješan nositelj organizacije Barbaro sveta,
Sajma vina 2009.g.
Pred tvojom vjerom puca stijena.
Prema podacima i prikazu radova u Općini uvjerit ćete se da je
protekla godina bila izrazito dinamična u pogledu izgradnje komunalne infrastrukture za koju je
načelnik u svom govoru istaknuo
da je prioritet izgradnje naše općine.
Vrijedne kulturne i športske
uspjehe pročitat ćete, vjerujem
s ponosom, budući da imamo
puno toga za pohvaliti, osobito
uspjehe ŠRD Jezera, KBK Zmaj
i naravno, naše rukometaše - jesenske prvake 2. HRL lige. Želja svih ljubitelja rukometa jest
vidjeti utakmice 1. Hrvatske rukometne lige u Bedekovčini. Je
li to samo želja ili izvjesna real-
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Barbaro sveta,
Slavimo ti ime, budi sretna!
Barbaro blaga,
Brižne su ti oči sa oltara !
Barbaro blaga,
Bedekovčanska majko srcu draga!
Barbaro sveta,
Molimo se tebi dugo ljeta.
Barbaro sveta,
Teku ti molitve kao rijeka.
Barbaro sveta,
Tvoja slika župu nam je dala,
Barbaro sveta,
Tvoje muke kapelica je znala !
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40. obljetnica manifestacije “Susret riječi’’ Subotnje
predvečerje 5. rujna bilo je
obogaćeno poezijom i prozom
što je već poznato obilježje
književno-recitalne manifestacije pod nazivom “Susret riječi
Bedekovčina 2009.” ...
društveni dogaÐaji
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Svake godine Općina Bedekovčina priznanjima nagrađuje
osobe, udruge i tvrtke koje su se
istaknule svojim djelovanjem i
radom, a ove godine nagrađeni
su: Zlatko Paučnik, Stjepan
Vidiček, Antun Pavetić, Karlo
Vranić, Udruga Angeljeki ...
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Za 2009. godinu možemo reći
da je bila vrlo intenzivna i
uspješna s obzirom na brojne
radove u općini Bedekovčina
koji su završeni ili pred
završetkom. Za izgradnju
društvenih domova ......
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OŠ “Stjepan Radić” iz Brestovca
Orehovičkog pobijedila je na
Županijskoj smotri Dani kruha
u Loboru koja se održala 14.
listopada s prikazom “V meljinu
i oko meljina” te pobjedom
zaslužila plasman i nastup na
državnoj smotri Dani kruha –
Dani zahvalnosti 2010.
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Dominik Dugorepec (14 g.),
član ŠRD Jezera iz Bedekovčine osvojio je naslov
dvostrukog viceprvaka svijeta u ribolovu nakon Svjetskog
prvenstva u Santa Justi (Portugal). Dominik je osvojio
svjetsko srebro ...
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Općinsko vijeće
1. konstituirajuća sjednica
Općinskog vijeća Općine Bedekovčina
15. lipanj 2009.g.
NAZOČNI vijećnici: Branko Huljak, Mato Petrovečki,
Ivan Habulin, Jelena Pozaić, Milan Martinić, Mišel Mrkoci,
Stjepan Jadan, Dragutin Komorski, Ivan Draganić, Darko
Ban, ing. građ., Branko Mihovilić, Vilim Mlinarić, ing.,
Dragutin Burek, upr. pravnik i Ivan Belošević.
Uz navedene sjednici su još nazočili: Ivanka Stanković,
dipl. iur. i Mirjana Valjavec, dipl. iur. - predstavnice Ureda
državne uprave u KZŽ-i te Rajko Vidiček - načelnik Općine
Bedekovčina, Dragutin Gulija - zamjenik načelnika
Općine Bedekovčina, Vlasta Kurko-Car, upr. pravnik rukovoditeljica Odsjeka za općinsku samoupravu, opću
upravu i društvene djelatnosti Općine Bedekovčina te
Janko Buzjak.
Po ovlaštenju državnog tajnika Središnjeg državnog
ureda za upravu, predstojnica Ureda državne uprave
u KZŽ-i Đurđa Barić Dakić, dipl. iur. sazvala je
konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća Općine
Bedekovčina. Utvrđeno je da je na sjednici nazočna većina
vijećnika, odnosno da je nazočno 14 od 15 vijećnika te da
Općinsko vijeće može donositi pravovaljane odluke.
Dnevni red
- utvrđivanje kvoruma
1. Izbor Mandatne komisije
2. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata
vijećnika
- utvrđivanje najstarijeg člana Općinskog vijeća koji
će predsjedavati sjednicom - svečana prisega članova
Općinskog vijeća
3. Izbor Odbora za izbor i imenovanje
4. Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća
5. Izbor Odbora za statut i poslovnik
6. Odluka o ovlaštenju osoba za potpisivanje dokumentacije
platnog prometa po žiro računu
7. Slobodna riječ.
Točka 1.
Utvrđeno je da je jednoglasno, odnosno s 14 glasova
«za», izabrana Mandatna komisija u sastavu: Mišel
Mrkoci - predsjednik te Branko Huljak i Milan Martinić
- članovi.
Točka 2.
Pozvan je predsjednik Mandatne komisije Mišel Mrkoci
da podnese Izvješće o rezultatima izbora za članove
Općinskog vijeća Općine Bedekovčina što je on i učinio.
Pročitao je ostavku Rajka Vidičeka na dužnost
člana Općinskog vijeća zbog nemogućnosti obnašanja
nespojivih dužnosti, budući da je na lokalnim izborima
održanim dana 17. svibnja 2009. godine na kandidacijskoj
listi SDP-a izabran za općinskog vijećnika te istovremeno
na neposrednim izborima održanim dana 17. i 31. svibnja
2009. godine kao zajednički kandidat SDP-a i HNS-a
izabran za načelnika Općine Bedekovčina. Pročitao
je prijedlog stranke SDP-a da se za zamjenika člana
Općinskog vijeća izabere kandidat sa stranačke liste
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SDP-a Ivan Habulin iz Poznanovca. Konstatirano je da su
izabrani članovi Općinskog vijeća Općine Bedekovčina te
je donesena sljedeća O D L U K A o verifikaciji mandata:
1. IVANU HABULINU
2. BRANKU HULJAKU
3. JELENI POZAIĆ
4. MATI PETROVEČKOM
5. MIŠELU MRKOCIJU
6. MILANU MARTINIĆU
7. STJEPANU ROGANU, dr. med.
8. STJEPANU JADANU
9. DRAGUTINU KOMORSKOM
10. IVANU DRAGANIĆU
11. DARKU BANU, ing. građ.
12. BRANKU MIHOVILIĆU
13. VILIMU MLINARIĆU, ing.
14. DRAGUTINU BUREKU
15. IVANU BELOŠEVIĆU.
Privremeni predsjedatelj pozvao je izabrane vijećnike
na davanje svečane prisege u tekstu koji je pročitao te
ih je zamolio da nakon izgovorene prisege potpišu tekst
svečane prisege. Vijećnici su prihvatili tekst svečane
prisege izgovaranjem riječi «prisežem» te su svaki
pojedinačno potpisali svečanu prisegu.
Točka 3.
Donesena je odluka o izboru Odbora za izbor i
imenovanje Općinskog vijeća Općine Bedekovčina kojom
su izabrani:
1. Mato Petrovečki iz Bedekovčine, N. Petrovečki 7
(SDP) – za predsjednika
2. Ivan Habulin iz Poznanovca, Zagorske brigade 29
(SDP) – za člana
3. Ivan Belošević iz Martinca Orehovičkog 76 (HNS)za člana.
Točka 4.
Doneseno je rješenje o izboru predsjednika Općinskog
vijeća Općine Bedekovčina:
1. Branko Huljak iz Bedekovčine, Orehovička cesta 2b
(SDP) izabran je za predsjednika Općinskog vijeća
Općine Bedekovčina.
Doneseno je R J E Š E N J E kojim je Vilim Mlinarić,
ing. iz Poznanovca 1 (HSU) izabran za potpredsjednika
Općinskog vijeća Općine Bedekovčina.
Točka 5.
U Odbor za statut i poslovnik Općinskog vijeća Općine
Bedekovčina izabrani su:
1. Vilim Mlinarić iz Poznanovca, R. J. Španca 1 (HSU)
– za predsjednika
2. Ivan Belošević iz Martinca Orehovičkog 76 (HNS) –
za člana
3. Jelena Pozaić iz Poznanovca, V. Jakuša 3 (SDP)- za člana.
Točka 6.
Donesena je O D L U K A o ovlaštenju osoba za
potpisivanje dokumentacije platnog prometa po žiro
računu: 2360000-1801100006 - Proračun općine

Općinsko vijeće
Bedekovčina, ovlašćuju se sljedeće osobe:
1.	Rajko Vidiček - načelnik Općine Bedekovčina
2. Dragutin Gulija - zamjenik načelnika Općine
Bedekovčina
3. Vlasta Kurko-Car, upr. pravnik - rukovoditeljica
Odsjeka za općinsku samoupravu, opću upravu i
društvene djelatnosti Općine Bedekovčina.
Točka 7.
Slobodna riječ:
Rajko Vidiček, načelnik Općine, pozdravio je predstavnice
Ureda državne uprave te čestitao svim vijećnicima
na izboru. Dao je informaciju da će se na sljedećoj
sjednici Općinskog vijeća razmotriti novi Statut Općine
i poslovnik Općinskog vijeća te da će se iznijeti planovi
za projekte. Naveo je da su prihodi manji od planiranih
te da društvo Tondach Hrvatska ne radi, ali da će se ipak
nastojati realizirati planovi i započeti projekti. Naveo je da
je saziv vijeća u mandatnom razdoblju 2005.-2009. godine
radio konstruktivno, da su odluke donesene koncenzusom
te pozvao sve vijećnike na suradnju za dobrobit svih
građana.
Naveo je da Općina u ovom trenutku na žiro računu ima
1.000.000,00 kn te 6.000.000,00 kn oročenih sredstava.

Svim stanovnicima općine Bedekovčina i svim
čitateljima ovog lista upućujemo želju da im
predstojeći blagdanski dani budu ispunjeni
blagostanjem, zdravljem i svakim dobrom te
da ga u ozračju mira provedu u krugu svojih najmilijih. Neka Vam Božić bude poticaj
u izgradnji humanosti, dobrote, razumijevanja i međusobne tolerancije unutar obitelji
i cijelog društva! Želimo da jedni drugima
darujete sve ono što ističe iz srca, ono što je
neizrečeno riječima i ono što nije mjereno
materijalnim vrijednostima!
Sretan Božić i Novu 2010. godinu
žele Vam načelnik Rajko Vidiček,
zamjenik načelnika Dragutin
Gulija, Općinsko vijeće Općine Bedekovčina te djelatnici Općine Bedekovčina!
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DRUŠTVENA ZBIVANJA
40. obljetnica manifestacije “Susret riječi’’
Subotnje predvečerje 5. rujna bilo je obogaćeno
poezijom i prozom što je već poznato obilježje književno-recitalne manifestacije pod nazivom “Susret
riječi Bedekovčina 2009.” koja se i ove godine održala u prostoru OŠ Bedekovčina. Program su vodili
Dubravko Sidor i Kostadinka Velkovska dok je u
glazbenom dijelu nastupio odličan studentski KUD
I.G. Kovačić koji je svojim izvedbama oduševio
prisutne.
Ove godine je na natječaj pristiglo ukupno 443
rada od 112 autora što i dalje pokazuje činjenicu
da je Susret riječi prepoznat kao značajna kulturna
manifestacija u Hrvatskoj te da je sve veći interes
autora za sudjelovanjem. Nakon čitanja izdvojenih
poetskih i proznih radova proglašeni su nagrađeni
koje je proglasio stručni ocjenjivački sud u sastavu:
dr. sc. Ivo Kalinski, mr.sc. Božica Pažur te dr. sc.
Zvonko Kovač. Nagrađeni su:

vršetku, načelnik je proglasio natječaj za 41. Susret
riječi 2010. i službeno otvorenim.
Organizator: Udruga Pinta.
Medijski pokrovitelj: Večernji list.
Glavni pokrovitelj: Općina Bedekovčina.
Ostali pokrovitelji: Ministarstvo kulture, Krapinsko-zagorska županija, Grad Zagreb. Sponzori: Privredna banka Zagreb, Vodoprivreda Zagorje, Inženjerski biro d.d.

Vincekovo
22. siječnja proslavljen je Dan sv. Vinka – Vincekovo na Vencerovom brijegu gdje su se okupili “pajdašice” i “pajdaši” pri kleti obitelji Ivančir
(Zlatka Ivančira, zvanog Best).
Proslava Vincekova održava se u našem mjestu
aktivno već 8. godinu u organizaciji Udruge vinogradara i vinara Bilikum. Zapjevala se i poznata
zagorska pjesma Živio, živio Zagorec našeg bedekovčanskog autora, g. Franje Boroša koji se također
pridružio ovoj proslavi. Angeljeki su glumili, pjevali i pripremili skeč u kojem je 9 osoba upoznalo
“kola” koju su činila 3 jarma.
Zdenka Maltar: Status animarum
1. nagrada žirija (poezija)
Marko Gregur: Traži se mito
2. nagrada žirija (proza)
Malvina Mileta: Stroh me je perke son ženska
3. nagrada žirija (poezija)
Stipe Bulić: Higijenski minimum
Nagrada Večernjeg lista (proza)
Susretu riječi prisustvovala je i gđa Sonja Borovčak, zamjenica župana te g. Rajko Vidiček, načelnik
Općine Bedekovčina koji su u svom govoru istaknuli vrijednost i značaj ove manifestacije i čestitali
40. jubilej. Načelnik Općine je podsjetio na početke
Susreta riječi te pozdravio osobu koja je bila jedan
od njezinih osnivača - prof dr Željka Bajzu. Po za6

DRUŠTVENA ZBIVANJA
Jesenski susret
17. listopada na tržnici u Bedekovčini održan
je “Jesenski susret’’ u kojem su učenici OŠ Bedekovčina, članovi Udruge invalida Bedekovčina te
štićenice Odgojnog doma Bedekovčina prodavali
razne proizvode koje su sami s voditeljima izradili: kolače, kruh, med i pčelinje proizvode, lavandu,
predmete od prirodnih materijala, ručne radove…
Uz prodajnu izložbu održan je i prigodan program koji su obogatile Bedekovčanske mažoretkinje, Bedekovčanski pušlek (zbor djece OŠ i članova
Udruge) te Muški zbor Magdalenić. Odaziv mještana je bio velik, a ujedno su prodani gotovo svi proizvodi. Uz pečene kestene i vrući čaj s medom hladno subotnje jutro bilo je svim mještanima ugodnije.

gradu u Zagrebu koji je održan 31. ožujka 2009.
Koncert je održan u sklopu festivala PASIONSKA
BAŠTINA koji se održava već 18 godinu tjedandva prije Uskrsa. Ovogodišnja tema je MUKA kao
nepresušno nadahnuće u glazbenom, likovnom i
književnom izričaju. FA Žuna predstavio se scenskim korizmeno-uskrsnim prikazom iz kajkavskog
kraja s interpretacijom iščitavanja muke - NAŠ SE
JEZUŠ GORE STAL. Za uspjeh ovog scenskog
prikaza zaslužni su prof. dr. Stjepan Pepeljnjak i
FA”Žuna”.
Vezilje u Rijeci
U sklopu projekta „Zagorje ti moje blago“ koji
je provodila Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije po gradovima Hrvatske članice Ženske udruge „Našenina“, vezilje iz Bedekovčine,
prezentirale su ručne radove u Rijeci 14.11. 2009.
godine.

“Naš se Jezuš gore stal”
Vokalna grupa i tamburaši FA Žuna zajedno s
Adamom Končićem nastupili su na koncertu “Naš
se Jezuš gore stal” u crkvi sv. Katarine na Gornjem
Uz brojne izlagače, ugostitelje, medičare te izrađivače drvenih igračaka, „Našenina“ je izložila ručne radove rađene uglavnom na domaćem platnu,
našivene i ukrašene čipkom. Čitav projekt pratio je
Radio Kaj tako da su Riječani mogli podosta saznati o Bedekovčini i na taj način sudjelovati u nagradnim igrama, a članice „Našenine“ poklonile su tri
vrijedne nagrade – svoje ručne radove. Za sljedeću
godinu već su sada napravljeni novi programi kao
npr. Slavonija, Dubrovnik, Bosna, Austrija u koje
su članice „Našenina“ uključene.
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DRUŠTVENA ZBIVANJA
Melanija osvojila publiku pjesmom “Život’’
Odličnom izvedbom pjesme “Život” za koju
je tekst napisao Jerko Sente, a glazbu i aranžman
Davor Totović, Melanija Sente je oduševila brojnu
publiku u festivalskoj dvorani u Krapini te osvojila
srca slušatelja i prvu nagradu festivalske publike na
festivalu „Pjesmom do srca“!
Život s dijabetesom
Povodom Svjetskog dana šećerne bolesti Klub
osoba oboljelih od šećerne bolesti Udruge invalida Bedekovčina organizirao je predavanje dr.med.
Marije Zajec na temu “Život s dijabetesom’’. Predavanje je održano u petak, 27.11. u prostorijama
Općine Bedekovčina. Odazvalo se tridesetak članova Udruge te gosti iz Udruge oboljelih od dijabetesa
Krapina, g. Štefanko i g. Miljan. Nakon predavanja
izvršeno je mjerenje krvnog tlaka i razine šećera
u krvi, podjela edukativnog materijala te razmjena iskustava iz svakodnevnog “slatkog’’ života sa
zaključkom o potrebi ozbiljnog shvaćanja bolesti,
redovitog pridržavanja osnovnih uputa i pravilnom
liječenju. Udruga i Klub osoba oboljelih od šećerne
bolesti zahvaljuju svima koji su podržali ovu inicijativu.

Trenerice mažoret plesa
Zahvaljujući zalaganju Bedekovčanskih mažoretkinja i Saveza, djevojke Tea Ban i Danijela Mišar
mogle su pohađati edukaciju za trenere koja se sastojala od 5 cjelodnevnih seminara u Sisku i Velikoj
Gorici. Cilj edukacije bio je poučiti buduće trenere o
povijesti mažoret plesa, natjecateljskom pravilniku
te o kategorizaciji rada sa štapom. Prikazana im je
8

struktura i trajanje
treninga na svim
uzrastima. Osim
toga naučile su i
osnove nekih plesova (klasični balet, jazz dance…).
U srpnju ove godine uslijedio je
višesatni pismeni
i usmeni teoretski
te praktični ispit
pred komisijom
koji su položile s
odličnim rezultatima. Početak ove
školske
godine
obilježen je time
što su potpuno,
kompletno i samostalno preuzele treniranje svih
formacija i uzrasta
Bedekovčanskih mažoretkinja.
Angel fest
U dvorani OŠ Brestovec Orehovički 22. studenog je održan 2. Angel fest koji je i ovog puta
uspješno prezentirao glasovne mogućnosti 23 mladih glazbenih talenata dječjeg uzrasta koji su izvodili zabavne pjesme. Sa samo 4,5 godine Dina Janđel je samopouzdano otpjevala pjesmu “Hajde da
ludujemo’’, a troje mladih pjevača pjevalo je i svoje
autorske pjesme. Kao uzor mladim pjevačima nastupili su gosti večeri – Renata Županić i Krunoslav
Jazbec.

DRUŠTVENA ZBIVANJA
7. smotra vokalnih sastava
U nedjelju 11. listopada u organizaciji Zajednice
kulturno-umjetničkih udruga Krapinsko-zagorske
županije u Domu kulture u Budinščini održana je
VII. smotra malih vokalnih sastava Krapinsko –zagorske županije na kojoj su nastupili:
Glazbena družina „Franjo Dugan“ iz Budinščine
Volalna grupa „Žuna“ iz Bedekovčine
Ženska vokalna grupa „Jurjevke“ iz Gornje Stubice
KUD „Bedekovčina“ iz Bedekovčine
KUD “ Sv. Ivan Krstitelj“ iz Martinca Orehovičkog
Ugodno iznenađenje na ovoj VII. smotri malih
vokalnih sastava priredio je KUD „Sv. Ivan Krstitelj“ iz Martinca Orehovičkog koji se predstavio
pjesmama: Međimurje moje malo, Daj me, mamo,
daj me, Mesec sveti i Dont ever cry kojom su oduševili sve nazočne na ovoj smotri.

Odlazak na državnu smotru izborila su čak tri
naša predstavnika prema kategorijama :
izvorna pučka glazbe:
Vokalna grupa ŽUNA
kategorija folklornih zborova:
KUD BEDEKOVČINA
kategorija standardne i zabavne glazbe:
KUD SV. IVAN KRSTITELJ

Perečeha
Oko 120 ljudi okupilo se 7. veljače, u Vatrogasnom domu DVD-a Brestovec Orehovički na 5.
perečehi. Dok su žene čehljale, a muški kartali, potekla je i pjesma uz violinsko-tamburaški sastav iz
udruge „Foringaši“ i bend „Suha grla“.

MPZ Magdalenić u Prekopakri
Na poziv „Češke besede“ iz Prekopakre dana
07.11. 2009. Muški pjevački zbor „Magdalenić“
nastupio je kao poseban gost na festivalu Čeških
beseda u Češkom domu u Prekopakri. Nastupile su
ČB iz Prekopakre, Gornjeg Daruvara, Bjeliševca,
Međurića, Treglava, Kaptola, Zagreba, Virovitice,
Bjelovara i Daruvara.
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02. sjednica

Općinskog vijeća Općine Bedekovčina
21. srpnja 2009.
NAZOČNI vijećnici: Branko Huljak, Mato Petrovečki,
Ivan Habulin, Jelena Pozaić, Milan Martinić, Mišel
Mrkoci, dipl.ing., Stjepan Jadan, Dragutin Komorski, Ivan
Draganić, Darko Ban, ing. građ., Janko Buzjak, dipl.ing.,
Vilim Mlinarić,ing., Dragutin Burek, upr. pravnik i Ivan
Belošević.
IZOČAN: Stjepan Rogan, dr. med. (opravdano).
Uz navedene sjednici su bili još nazočili: Rajko
Vidiček, načelnik Općine Bedekovčina, Dragutin Gulija,
zamjenik načelnika, Vlasta Kurko-Car, upr. pravnica,
rukovoditeljica Odsjeka za općinsku samoupravu, opću
upravu i društvene djelatnosti, Ana Vidiček, rukovoditeljica
Odsjeka za financije i Sabina Sviben, novinarka Večernjeg
lista.
Dnevni red
1. 	Prihvaćanje skraćenog zapisnika s 1. konstituirajuće
sjednice Općinskog vijeća Općine Bedekovčina
2. 	Prijedlog Statuta Općine Bedekovčina
3.	Prijedlog Poslovnika Općinskog vijeća Općine
Bedekovčina
4. 	Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju
Proračuna Općine Bedekovčina za 2009. godinu
5.	Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju
Povjerenstva za popis birača
6.	Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju
Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja
7. 	Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju
Povjerenstva za socijalnu skrb
8.	Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju Upravnog
vijeća Dječjeg vrtića Bedekovčina
9. Prijedlog Rješenja o razrješenju dužnosti člana u
Skupštini društva Komunalno- Zabok d.o.o. Zabok
10.	Prijedlog Rješenja o razrješenju dužnosti člana u
Skupštini društva Zagorski vodovod d.o.o. Zabok
11.	Prijedlog Odluke o visini koeficijenta za utvrđivanje
plaće Dragutinu Guliji, zamjeniku općinskog načelnika
Općine Bedekovčina
12.	Prijedlog Zaključka o imenovanju dva kandidata za
suce porotnike za mladež pri Općinskom sudu u Zlataru
13.	Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za
izgradnju mješovite kanalizacije u Bedekovčini - Ulica
Antuna Mihanovića.
14.	Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za
izgradnju mješovite kanalizacije u Bedekovčini Orehovička ulica
15.	Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za
izgradnju mješovite kanalizacije u Bedekovčini - Ulica
Stjepana Radića
16.	Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za
izvođenje radova na izgradnji nogostupa u Bedekovčini
- Orehovička ulica.
17.	Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za
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izvođenje radova na izgradnji nogostupa u Brestovcu
Orehovičkom
18.	Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude
za izvođenje radova na rekonstrukciji nogostupa u
Poznanovcu
19. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za
asfaltiranje nerazvrstanih cesta
20. Slobodna riječ.
Točka 2.
Načelnik Rajko Vidiček dao je informaciju da je
donesen novi Zakon o izborima općinskih načelnika,
gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba
te izmjene i dopune Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi, stoga se predlaže donošenje
novog Statuta Općine Bedekovčina. Naveo je da
zakonodavac nije predvidio određene poslove, odnosno
ovlasti načelnika budući da je navedeno da načelnik
donosi odluke o raspisivanju natječaja, ali nije određeno
koje odluke u konačnosti donosi Općinsko vijeće, a koje
općinski načelnik. Naveo je da Općinsko vijeće donosi
proračun općine i program izgradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture. Budući da nakon upita Državnoj
reviziji i Središnjem državnom uredu za upravu, nismo
dobili konkretne odgovore vezane za donošenje odluka
o prihvaćanju ponuda, dostavljeno je na vijeće donošenje
odluka o prihvaćanju ponuda na izgradnji komunalne
infrastrukture. Vlasta Kurko-Car, upr. pravnica, navela
je da se novi Statut treba donijeti zbog izmjena i dopuna
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
i novog Zakona o izborima općinskih načelnika,
gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba.
Obrazložila je odredbe Statuta, navela da se njime uređuje
samoupravni djelokrug Općine, njezina obilježja, javna
priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela Općine
Bedekovčina, način obavljanja poslova, oblici neposrednog
sudjelovanja građana u odlučivanju, provođenje
referenduma u pitanjima iz samoupravnog djelokruga,
mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, suradnja
s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne)
samouprave te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje
prava i obveza Općine Bedekovčina. Navela je da više
nema Općinskog poglavarstva. Statutom su određene
ovlasti Općinskog vijeća, predsjednika Općinskog vijeća
i općinskog načelnika. Statutom se predlaže da Općinsko
vijeće ima dva potpredsjednika. Dragutin Burek, upr.
pravnik, naveo je, vezano za članke Statuta koji se odnose
na postojeće mjesne odbore, da je nepotrebno u Statutu
definirano navoditi koja mjesta su u pojedinom mjesnom
odboru i koliko članova ima pojedini mjesni odbor budući
da je zakonska odredba koja navodi da građani odlučuju
o formiranju mjesnog odbora. Do sada je bilo formirano
14 mjesnih odbora na području Općine Bedekovčina, no u
narednom razdoblju to može biti više ili manje.
Ukoliko Statutom definiramo koliko imamo mjesnih
odbora i koliko mjesni odbor ima članova vijeća, ne
možemo više smanjivati niti povećavati broj mjesnih
odbora jer bismo onda prije toga trebali raditi izmjene i
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dopune Statuta. Predložio je da se u Statutu stavi odredba
da su na području općine Bedekovčina osnovani mjesni
odbori, a da se broj mjesnih odbora i područje djelovanja
pojedinog mjesnog odbora uređuje posebnom odlukom
Općinskog vijeća. Načelnik Rajko Vidiček naveo je da je
prijedlog vijećnika Dragutina Bureka prihvatljiv te da je
već ranije raspravljano o tome da se smanji broj mjesnih
odbora. Kazao je da će se iduće godine raspisati izbori za
članove vijeća mjesnih odbora te da se prije toga treba
razgovarati s građanima o broju mjesnih odbora i području
teritorija pojedinog mjesnog odbora. Nadalje, on smatra da
je potrebno smanjiti broj mjesnih odbora. Janko Buzjak,
dipl.ing., naveo je, vezano za članak 46. Statuta u kome
se navode ovlasti načelnika, da treba dodati, budući da
trenutačno nema pročelnika, da načelnik po potrebi pokrene
postupak osnivanja trgovačkih društava za obavljanje
komunalnih i drugih djelatnosti i pokreće izradu programa
za kapitalna ulaganja koja se odnose na predpristupne
fondove i druge fondove ili financiranje iz proračuna RH.
Vezano na članak 69. Statuta u kome se nabrajaju mjesni
odbori, iznio je tvrdnju da su pojedini mjesni odbori jako
veliki, kao npr. Poznanovec i Bedekovčina, a jedan mjesni
odbor je samo dio ulice te smatra da je to nesrazmjerno
i da o tome treba voditi računa prilikom formiranja
novih mjesnih odbora. Dao je primjedbu da u Statutu nije
predviđena mogućnost da Bedekovčina postane gradom,
kako se može izvesti prelazak iz jedne funkcije općine u
grad te trebaju li takve odredbe biti navedene u Statutu ili
ne. Trenutačno je stanje u državi takvo da će se smanjivati
općine, na drugačiji način će se vršiti ustroj općina,
gradova i regionalni ustroj, a kako je Bedekovčina već
ranije u nekoliko navrata gubila funkciju općine, smatra da
se u Statutu trebaju navesti odredbe kojima bi se zaštitila
funkcija samog mjesta Bedekovčine u zakonodavnoj vlasti
nakon izmjena i dopuna određenih zakona. Vlasta KurkoCar, upr. pravnica, odgovorila je da odluku o osnivanju
grada donosi Općinsko vijeće po posebnom zakonu, a da
bi općina dobila status grada, trebaju se ispuniti uvjeti
utvrđeni posebnim zakonom. Načelnik Rajko Vidiček
naveo je da je jedan od uvjeta da općina postane gradom
da je broj stanovnika veći od 10.000 te je potrebno osnovati
turističku zajednicu, a da bi se ona osnovala, potrebno
je na području općine, odnosno grada, imati smještajne
kapacitete što mi za sada nemamo.
ODLUKA
1. Usvaja se Statut Općine Bedekovčina.
Točka 3.
Usvaja se Poslovnik Općinskog vijeća Općine
Bedekovčina.
Točka 4.
Predsjednik Općinskog vijeća naveo je da je predmet
ove točke prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju
Proračuna Općine Bedekovčina za 2009. godinu te je dao
riječ načelniku da obrazloži navedenu točku dnevnog
reda.
Načelnik Rajko Vidiček obrazložio je Polugodišnji

izvještaj i naveo da su prihodi ostvareni u navedenom
razdoblju u visini od 31,99% te da je uobičajeno da je prihod
od poreza na dohodak manje ostvaren u prvom polugodištu
zbog povrata poreza. Potpore od izvanproračunskih
fondova planirane su u visini od 4.000.000,00 kn i nisu
ostvarene u ovom razdoblju, ali se očekuju u drugoj
polovici godine, a njima bi se financirala gospodarska
zona, izgradnja komunalne infrastrukture te izgradnja
športske dvorane u Brestovcu Orehovičkom. U ovoj godini
od strane Zagorskog metalca uplaćena je rata za prodaju
udjela u iznosu od 3.770.000,00 kn, a sljedeća rata u istom
iznosu treba biti uplaćena u studenom ove godine. Naveo
je da su navedena sredstva, temeljem odluke Općinskog
vijeća oročena te da je do sada naplaćena kamata u
visini od 124.849,12 kn. U rashodovnoj strani naveo je
da su rashodi u prvih šest mjeseci ostvareni u visini od
22,68% te pojedinačno obrazložio rashode po razdjelima.
Između ostalog naveo je da sredstva za sufinanciranje
izgradnje športske dvorane u Brestovcu Orehovičkom nisu
realizirana jer još nije započeta gradnja te će se dogovoriti
sastanak s gosp. Mučnjakom vezano za traženje sredstava
preko projekta EIB-II. Dao je informaciju da je trenutno
na području Općine 284 nezaposlenih te da ima saznanja
da će društvo Tondach Hrvatska krenuti s proizvodnjom
01. kolovoza 2009. godine, a tada će se vidjeti prihodi od
poreza na dohodak. U privitku Polugodišnjeg izvještaja
nalazi se izvještaj o korištenju proračunske zalihe na dan
30. 06. 2009. godine, utrošeno je 32.040,00 kn.
ODLUKA
Usvaja se Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna
Općine Bedekovčina za 2009. godinu i Izvještaj o
korištenju proračunske zalihe na dan 30. 06. 2009. godine.
Točka 5.
1. Razrješuju se: Milan Komar, Andrija Krznar i Željko
Novosel dužnosti članova te Boris Vidiček, Jelena Pozaić
i Vlado Novosel dužnosti zamjenika članova Komisije za
popis birača.
2. Imenuju se: Željko Novosel za predsjednika,
Dragutin Komorski za zamjenika predsjednika, Jelena
Pozaić i van Habulin za članove te Dragica Jadan i
Davor Janđel za zamjenike članova Povjerenstva za popis
birača.
Točka 6.
1. Razrješuju se: Rajko Vidiček, Branka Postonjski i
Branko Huljak dužnosti članova Povjerenstva za dodjelu
priznanja i odlikovanja.
2. Imenuju se: Branko Huljak za predsjednika te
Mišel Mrkoci, dipl.ing. i Vilim Mlinarić, ing. za članove
Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja.
Točka 7.
Imenuju se: Ljubica Gorički za predsjednicu te Nives
Cerovec-Herceg, Dragutin Jaković, Mišel Mrkoci, dipl.
ing., Ivan Ban, Dubravka Hotić i Dragutin Burek, upr.
pravnik za članove Povjerenstva za socijalnu skrb.
Točka 8.
Imenuju se: Branko Huljak za predsjednika te Vilim
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Mlinarić, ing., Ivan Belošević, Klementina Komorčec i
Aleksandra Kuleš za članove Upravnog vijeća Dječjeg
vrtića Bedekovčina.
Točka 9.
Razrješuje se Ivan Belošević iz Martinca Orehovičkog
76 dužnosti člana u Skupštini društva Komunalno-Zabok,
d.o.o. Zabok.
Točka 10.
Razrješuje se Branka Postonjski iz Bedekovčine, M.
Gupca 4, dužnosti člana u Skupštini društva Zagorski
vodovod d.o.o. Zabok.

3. sjednica

Općinskog vijeća Općine Bedekovčina
18. kolovoza 2009.

NAZOČNI: Branko Huljak, Mato Petrovečki, Jelena
Pozaić, Milan Martinić, Mišel Mrkoci, dipl.ing., Stjepan
Jadan, Dragutin Komorski, Ivan Draganić, Darko Ban,
ing. građ., Janko Buzjak, dipl.ing., Vilim Mlinarić, ing.,
Dragutin Burek, upr. pravnik i Ivan Belošević.
IZOČNI: Ivan Habulin i Stjepan Rogan, dr. med.
(opravdano).
Uz navedene sjednici su još nazočili: Dragutin Gulija,
zamjenik načelnika i Željko Odak, rukovoditelj Odsjeka
za gospodarstvo, graditeljstvo, promet i stambenokomunalne djelatnosti Općine Bedekovčina.
Dnevni red
1. Prijedlog odluke o poništenju postupka javne nabave
javnih radova izgradnje potpornog zida u svrhu
stabilizacije terena na novom groblju u Bedekovčini
2. Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnije ponude za
javne radove na proširenju groblja u Bedekovčini, etapa
I, zona A
3. Prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja
Gospodarske zone Bedekovčina
4. Prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja
Gospodarske zone Poznanovec
5. Slobodna riječ.
Točka 1.
Predsjednik Općinskog vijeća naveo je da je predmet
ove točke Prijedlog odluke o poništenju postupka javne
nabave javnih radova izgradnje potpornog zida u svrhu
stabilizacije terena na novom groblju u Bedekovčini te
je dao riječ Dragutinu Guliji i Željku Odaku da obrazlože
navedeni Prijedlog odluke. Dragutin Gulija naveo je da
je Općinsko poglavarstvo, nakon provedenog postupka
javne nabave prihvatilo najpovoljniju ponudu za izgradnju
potpornog zida i to od ponuđača M.S. Milengrad d.o.o.
iz Zagreba, Šipkovica 51. Budući da je pronađeno bolje
rješenje za proširenje groblja, bez izgradnje potpornog
zida te je napravljen idejni projekt, predlaže se da se
poništi predmetni natječaj zbog tehničkih razloga kako bi
se mogao raspisati novi natječaj. Željko Odak naveo je
da je 2007. godine nastalo klizište na novom dijelu groblja
gdje je vršeno proširenje groblja. Tada je hitno izvršena
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sanacija klizišta, ali se nije mogli prići izgradnji potpornog
zida radi proširenja groblja jer nismo bili vlasnici zemljišta
na tom dijelu. Nakon toga je otkupljeno zemljište te se
sada može groblje proširiti jer više nema grobnih mjesta
za ukope. Sada se planira proširenje groblja na sadašnji
voćnjak i prostor do vikendica koji je u sastavu zemljišta
koje je otkupljeno. Naveo je da se predlaže poništavanje
natječaja jer se ne radi o istim radovima te je sada idejno
rješenje puno bolje i praktičnije. Donijeta je odluka o
poništenju postupka javne nabave javnih radova izgradnje
potpornog zida u svrhu stabilizacije terena na novom
groblju u Bedekovčini.
Točka 2.
Predsjednik Općinskog vijeća naveo je da je predmet
ove točke Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnije ponude
za javne radove na proširenju groblja u Bedekovčini, etapa
I., zona A te je dao riječ Dragutinu Guliji i Željku Odaku
da obrazlože navedeni Prijedlog odluke. Dragutin Gulija
naveo je da se predlaže prihvaćanje predmetne odluke
kako bi se moglo započeti s radovima na proširenje groblja
budući da više nema prostora za nova grobna mjesta.
Željko Odak naveo je da je sproveden javni natječaj za
javne radove na proširenju groblja u Bedekovčini prema
novom projektu. Najpovoljniju ponudu dostavilo je društvo
MB Transgradnja d.o.o. iz Krapine na iznos od 439.274,12
kn bez PDV-a, odnosno s PDV-om u iznosu od 540.307,16
kn. Ovlašteni predstavnici javnog naručitelja predložili
su da se prihvati navedena ponuda jer je prihvatljiva i s
najnižom cijenom. Do sada navedeno društvo nije radilo
na groblju, ali je u referencama navedeno da su radili
takve i slične poslove. Dao je vijećnicima na uvid projekte
te naveo da se radovi odnose na građevinske radove,
vodovod, kanalizaciju, elektroinstalacije i hortikulturu.
Rekao je i da je projektant Vreš izradio projekt izgradnje
groblja tako da će se raditi kaskade jer je time dobiven veći
broj grobnih mjesta. U I. fazi radova dobili bi 59 grobnih
mjesta, a u II. fazi 59 grobnih mjesta (po dva grobna
mjesta) te 20 jedinica (jedno grobno mjesto). Naveo je da
je predviđeno dosta prostora za hortikulturu i da će groblje
biti lijepo.
Janko Buzjak, dipl.ing., pohvalio je što se ulaže u
sanaciju i uređenje groblja te je pitao na koji način naši
građani mogu kupiti grobno mjesto-rezervaciju i na koji
način možemo našim građanima osigurati prioritet kod
kupnje rezervacije za grobna mjesta budući da oni sudjeluju
u sufinanciranju uređenja groblja.
Željko Odak odgovorio je da građani mogu kupiti
grobno mjesto unaprijed, tj.rezervaciju, ali da trenutačno
više nema grobnih mjesta za prodaju te da svaki vlasnik
grobnog mjesta koji ima rezervaciju, godišnje plaća
naknadu za održavanje grobnih mjesta što znači da i
građani koji ne žive na području Općine, a imaju grobna
mjesta ili rezervaciju u Bedekovčini ili u Orehovici, plaćaju
godišnju naknadu te samim tim sudjeluju u sufinanciranju
uređenja groblja. Sada je došlo do stagnacije prodaje
grobnih mjesta-rezervacije budući da je nastalo klizište na
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dijelu groblja gdje su se planirali ukopi, ali će se nakon
izvođenja predmetnih radova dobiti puno više grobnih
mjesta od ranije planiranog. Općinsko poglavarstvo je
donijelo odluku da se do daljnjeg ne prodaju rezervacije
koje su iznosile 3.700,00 kn dok se ne proširi groblje, a
kod redovnog ukopa taksa za kupnju grobnog mjesta
iznosi 1.000,00 kn za dva grobna mjesta. Ukoliko bi
donijeli odluku o prodaji grobnih mjesta ovisno o mjestu
prebivališta podnosioca zahtjeva, onda bi građane doveli
u neugodan položaj, odnosno ne možemo imati različite
cijene za ukop za naše građane i vanjske korisnike.
Dragutin Gulija naveo je da je nakon analize i razgovora
s načelnikom razgovarano na koji način postići veći prihod
te je bilo razmišljanja da se izrade grobni okviri te takvi
prodaju, ali u tom slučaju ćemo opet opteretiti naše građane
koji sami o svom trošku naprave grobni okvir.
Stjepan Jadan pitao je na koji način će se izvršiti
odvodnja oborinskih voda s novog dijela groblja te je
naveo da bi se odvodnja oborinskih voda trebala sprovesti
kroz Magdalenićevu ulicu kraj ceste. Naveo je da je zbog
neriješenog pitanja odvodnje oborinskih voda sa sadašnjeg
dijela groblja nastalo klizište.
Željko Odak odgovorio je da će se oborinske vode
spustiti u upojni bunar koji se nalazi na zemljištu koje je
kupljeno.
Stjepan Jadan pitao je koliko Grad Zabok sufinancira u
radovima na uređenju groblja u Bedekovčini.
Željko Odak naveo je da bi Grad Zabok trebao
sufinancirati s 30% radove na uređenju groblja budući
da u tom postotku građani Zaboka (Dubrava Zabočka i
Špičkovina) imaju grobna mjesta na groblju u Bedekovčini.
Predsjednik Općinskog vijeća naveo je da je
gradonačelnik Grada Zaboka rekao da će se nakon
donošenja odluke o izvođenju radova o tome raspraviti.
Jednoglasno je donijeta odluka o odabiru

najpovoljnije ponude za javne radove na proširenju
groblja u Bedekovčini, etapa I., zona A, nadmetanje
broj N-02-V-132638-010709 kojom je prihvaćena ponuda
društva MB TRANSGRADNJA d.o.o. Krapina, Kralja
Petra Svačića 20, za izvođenje navedenih radova u iznosu
od 540.307,16 kn s PDV-om.
Točke 3. i 4.
Predsjednik Općinskog vijeća naveo je da se predlaže
donošenje odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja
Gospodarske zone Bedekovčina i Poznanovec te je dao
riječ Željku Odaku da obrazloži navedene prijedloge
odluka.
Željko Odak naveo je da gospodarska zona veća od
5000 m2 mora imati Urbanistički plan uređenja za svaku
parcelu, stoga je pokrenuta inicijativa za izradu navedenih
planova. Naveo je da je u Poznanovcu gospodarska zona
do koje se ide preko željezničke pruge prema Selnici
površine 11 ha te da je po sredini zone predviđen put.
U toj zoni nema komunalne infrastrukture. Kod javne
rasprave za izgradnju brze ceste Županiji je uvjetovano
da se riješi pristup na brzu cestu na toj dionici. Za sada
nema nekih investitora za izgradnju poslovnih objekata.
U Gospodarskoj zoni u Bedekovčini dovedena je struja
i voda, sada treba riješiti kanalizaciju. Naveo je da je 3.
rujna javni uvid u prijedloge planova te se mogu odazvati
i privrednici radi rasprave i eventualnih prijedloga. Rekao
je da se odustalo od izrade detaljnog plana uređenja groblja
u Poznanovcu te su se planirana sredstva za tu namjenu
preusmjerila za izradu navedenih urbanističkih planova
kao i da ima i prihvatnih zahtjeva građana za izmjenom
plana.
Usvojena je Odluka o izradi Urbanističkog plana
uređenja Gospodarske zone Bedekovčina i Odluka o
izradi Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone
Poznanovec.
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Veseli Orehovčani u Lisinskom
U nedjelju 01. veljače u Dvorani V. Lisinskog
održan je koncert povodom festivala “Igrajte nam
mužikaši” koji se već 40 godina održava u Bedekovčini. Na koncertu su svoje pjesme s prošlogodišnjeg festivala izvodili popularni zagorski bendovi. U završnom dijelu koncerta nastupili su Veseli
Orehovčani.

Veseli Orehovčani:
Franjo Jakuš, truba
Milan Dominko, saksofon
Stjepan Komorčec, harmonika
Branko Zubić, gitara, bugarija
Zlatko Herceg, F bas
Božidar Jakuš, bubnjevi
Ivan Novosel, gitara.
Zagorska pasionska baština
Udruga Angeljeki, u suradnji s vatrogasnim
društvima iz Orehovice, Brestovca i Kebla, filatelističkim društvom „Zaboky“, Hrvatskom poštom,
osnovnom školom iz Brestovca i orehovičkom župom, organizirala je i provela tradicionalnu vjersku
i kulturnu manifestaciju koja se može uvrstiti u zagorsku pasionsku baštinu - svojevrsni dječji likovni natječaj za prijedlog dopunskog pečata koji bi
prikazivao orehovički križni put. Između stotinjak
dječjih radova izabran je rad Ivane Pristušek iz Luga
Orehovičkog koji se koristio tijekom Velikog tjedna kao dopunski žig u pošti u Brestovcu. Na Veliki
petak pošta je u upotrebu stavila i posebni prigodni
glavni pečat koji je tematski prikazao zagorski križni put, konkretno drugu postaju: Isus uzima križ na
svoja ramena, kroz likovno rješenje poznatog likovnog umjetnika Josipa Botteri – Dinija, a ujedno je
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postavljena i prigodna izložba poštanskih maraka,
pečata i omotnica s temom korizme i Uskrsa koja
se do 24. travnja mogla pogledati u prostoru stare
škole u Brestovcu Orehovičkom.
Središnji dio ovih događanja bio je posvećen
tradicionalnom 8. orehovičkom scenskom križnom
putu održanom 10. travnja 2009.
Angeljeki su i ovaj put po završetku obreda u župnoj crkvi u Orehovici uprizorili suđenje Isusu pred
Poncijem Pilatom i židovskim Velikim vijećem.
Nakon toga se krenulo na 25-kilometarsko pješačenje po selima Orehovici, Zadravcu, Martincu, Brestovcu Orehovičkom, Grabama, Lugu i Pustodolu
Orehovičkom.
Proslava Sv. Florijana
U nedjelju (3. svibnja) u našoj je općini već tradicionalno proslavljen Dan svetog Florijana, zaštitnika vatrogasaca. Okupljanje svih vatrogasnih
društava (DVD Bedekovčina, DVD Kebel, DVD
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Brestovec Orehovički, DVD Poznanovec i DVD
Špičkovina) započelo je kod novog parkirališta da
bi se svečanim mimohodom došlo do crkve sv. Barbare gdje je održana sveta misa za sve poginule vatrogasce, članove raznih DVD-a općine Bedekovčina.
Najbolje športašice i športaši u 2008.
6. ožujka 2009. godine održana je svečana dodjela priznanja najboljim športašicama, športašima
i športskim klubovima za proteklu 2008. godinu. Za
najperspektivnijeg mladog športaša u 2008. godini
proglašen je KRISTIJAN PAVLEK iz ŠD «TONDACH» Bedekovčina dok su u ostalim kategorijama najboljima proglašeni:
Juniorska konkurencija (Ž):
1. Kristina Kolar
(Kickboxing klub «Zmaj» Bedekovčina)
Juniorska konkurencija (M):
1. Matija Kraševac (ŠRD «Jezera» Bedekovčina)
2.Tihomir Pripeljaš (Rukometni klub «Bedekovčina»)
3. Marko Srebačić (ŠD «TONDACH» Bedekovčina)
Seniorska konkurencija (Ž):
1. Ivona Jakša (Kickboxing klub «Zmaj» Bedekovčina)
Seniorska konkurencija (M):
1. Robert Jurina (ŠD «TONDACH» Bedekovčina)
2. Ognjen Ledinščak (Kickboxing klub «Zmaj» Bedekovčina )
3. Danijel Pripeljaš (Rukometni klub «Bedekovčina»)
Športski klub:
1. NOGOMETNI KLUB «INKOP» POZNANOVEC
2. RUKOMETNI KLUB «BEDEKOVČINA»
3. KICKBOXING KLUB «ZMAJ» BEDEKOVČINA

1. susret poljodjelaca
1. susret poljodjelaca Zagorja održan je povodom blagdana Sv. Marka (zaštitnika polja i poljodjelaca) 26. travnja 2009. na vrhu Strugače (oko
400 m nadmorske visine).

Ovu manifestaciju su pokrenuli Angeljeki s ciljem da se početkom sezone poljoprivrednih radova
na jednom mjestu okupe poljodjelci i predstavnici
stručne javnosti iz poljoprivredne struke, prodavatelji poljoprivredne mehanizacije kao i predstavnici
institucija u okviru Ministarstva poljoprivrede.
Izbor načelnika Općine Bedekovčina
31. svibnja 2009. godine održan je drugi krug
izbora za načelnika Općine u kojem je od ukupno
6849 birača glasovalo 3185 birača, odnosno 47,00%
od čega je bilo 3142 ili 98,65% važećih glasova dok
je nevažećih listića bilo 43 ili 1,35%.
S 1646 glasova ili 52,39% glasova za načelnika
Općine Bedekovčina izabran je RAJKO VIDIČEK
iz Poznanovca, a za zamjenika načelnika izabran je
DRAGUTIN GULIJA iz Brestovca Orehovičkog.
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Izložba Vladimira Šenjuga
24. travnja je u prostorijama SŠ Bedekovčina
održana likovna izložba našeg poznatog pjesnika g.
Vladimira Šenjuga koji se Bedekovčini predstavio i
svojim drugim umjetničkim opusom.

povorka do kapele sv. Martina gdje je održana sveta
misa koju je uz vlč. Ivicu Šestaka i vlč. Antuna Sentea, predvodio vlč. Ivan Mikec, župnik iz Lobora.
Na ovogodišnjem Ivandanu na tome su im čestitali uvaženi gosti: g. Anđelko Ferek Jambrek (zamjenik župana KZŽ), g. Rajko Vidiček (načelnik),
g. Dragutin Gulija (zamjenik načelnika), g. Branko

Huljak (predsjednik Općinskog vijeća) te članovi
Općinskog vijeća.
U kratkom programu nastupili su udruga “Društvo sv. Martin” i KUD Sv. Ivan Krstitelj, a ispred
organizatora manifestacije (Mjesni odbor Martinec
Orehovički), svim Ivekem, Ivkicama i Ivančicama
imendan je čestitao g. Ivan Belošević.

Ivanjske noći i dani
Ivanjske noći i dani 2009. trajali su 4 dana. Centralno mjesto i ove je godine zauzela tradicionalna

Tijekom nekoliko dana, Martinec je ponovo
svojim slavljem i paljenjem krijesa, kao i brojnim
nastupima (benda KajSekstet, bio centar zbivanja
naše općine). Ivanjske noći i dani uspješno su organizirani i proslavljeni i ove godine.
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1. Bedex pop fest 2009.
U 2009. zaživjela je i odlična glazbeno-scenska
priredba pod nazivom “Bedex pop-fest ‘09” koja se
održala 24.05. u športskoj dvorani. Udruga Magdalenić organizirala je ovaj festival mladih pjevača
amatera koji je osvojio simpatije brojnih mještana
i prema reakcijama publike sigurno će još bolje
zaživjeti idućih godina. Načelnik općine, g. Rajko

Vidiček prilikom otvaranja samog festivala rekao
je: “Uvijek je najteže prvi probiti led, a kada se to
napravi, dalje se sve lakše razvija i zato čestitam
ovogodišnjim izvođačima na trudu i angažmanu”.
Nastupilo je 9 izvođača, a najbolje izvedbe bili
su nagrađene i novčanim nagradama. U kategoriji izvođača do 12 godina nagradu je osvojila Nina
Andročec ( i 200 kn) dok je nagradu publike dobila
Ivana Šafran (i 400 kn - na temelju mjerenja jačine
pljeska i buke u dvorani za vrijeme nastupa). Tri
nagrade ocjenjivačkog žirija podijeljene su najbo-

ljim izvedbama, a pri tome treba istaknuti da iako
je razlika u godinama važna, vrlo je zapažena kvaliteta i talent Jelene Jakuš koja je uvjerljivo osvojila 1. mjesto (i 500 kn). 2. mjesto osvojila je Petra
Glumpak (300 kn), dok je 3. mjesto zauzela Vanja
Gorički (200 kn). Najbolje izvedbe je proglasio žiri
koji je bio u sastavu: Ivana Tomašković, Marijan
Kopjar i Željko Vučković.
KUD Bedekovčina u San Marinu
Ženski zbor KUD-a «Bedekovčina» gostovao
je na 7. Međunarodnom festivalu zborova «Cantate
Adriatica» San Marino od 21.05.-24.05.2009. Sudjelovalo je 25 zborova iz Francuske, Njemačke,
Švedske, Danske, Nizozemske, Austrije, Španjolske, Slovenije i naravno, iz Hrvatske.
Svečano otvorenje Festivala bilo je 22.05. na
privatnom antičkom imanju TENUTA DEL TEMPIO ANTIKA okruženom vinogradima. Svaki zbor
bio je predstavljen pojedinačno i predstavio se jednom skladbom po vlastitom izboru. Na večer su
održani prijateljski koncerti u pet gradova. Mi
smo održali koncert u Ricconeu zajedno sa zborovima iz Francuske, Austrije, Slovenije i naših
Talijana iz Istre. Završni koncert svih 25 zborova
s 800 sudionika održan je u subotu 23.05. u Teatru Cinema Turismo San Marino. Nakon završetka
koncerta svi sudionici izveli su točku iz Nabucca
– Va, pensiero...
Gđa Anica Kopjar:
“Ponosni smo što smo imali čast biti sudionici
ovakve lijepe europske manifestacije! “
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Dan Općine Bedekovčina i
Blagdan župe Sveta Barbara
Dan Općine Bedekovčina i Dan župe sveta Barbara proslavljen je 04. prosinca počevši svetom misom u 11:00 sati u crkvi sv. Barbare, a nastavljen
poslijepodnevnom svečanom sjednicom Općinskog
vijeća kojoj su prisustvovali uvaženi gosti: Jelena
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Pavičić Vukičević, zamjenica gradonačelnika Zagreba, Siniša Hajdaš Dončić, župan sa svojim zamjenicima Sonjom Borovčak i Anđelkom Ferek
Jambrekom.
Na svečanoj sjednici Općinskog vijeća načelnik
g. Rajko Vidiček naveo je u svojem govoru dio brojnih radova i uspjehe postignute u protekloj godini:
“Ulagali smo u tekuće i investicijsko održavanje
cesta, putova, klizišta i cestovnih jaraka i drugih
javno prometnih površina i financirali njihovo uređenje. Ujedno smo brinuli o prometnoj signalizaciji
i čistili ceste u zimskim uvjetima. Asfaltirali smo
dvije nerazvrstane ceste u Poznanovcu. Izgradili
smo četiri kanalizacije: u Zagorskoj ulici, Ulici Antuna Mihanovića, Orehovičkoj cesti i na obilaznoj
cesti Stjepana Radića. Izgradili smo dva nogostupa – u Brestovcu Orehovičkom i na Orehovičkoj
cesti te rekonstruirali nogostup u Poznanovcu. Od
zacjevljenja cestovnih jaraka izdvojio bih one u
Magdalenićevoj ulici i u Orehovici.
Nadalje, održavali smo i uređivali zelene površine i druge javne površine, uređivali smo i opremali
igrališta, brinuli se za odvoz i zbrinjavanje gloma-
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znog smeća i otpada, čistili smo divlje deponije te
financirali održavanje odlagališta „Lesičak“. Sufinancirali smo izgradnju vodovodne mreže u Grabama te rekonstrukciju vodovodne mreže u Čajkovljanskom naselju. U suradnji s Hrvatskim vodama
sufinancirali smo uređenje potoka Vojsek. Osim
tekućeg održavanja javne rasvjete, izgradili smo i
novu javnu rasvjetu na području Pustodola Orehovičkog i na dionici Brestovec – Martinec što je rezultiralo s nova 44 rasvjetna tijela.
Održavali smo i uređivali naša dva groblja u Bedekovčini i u Orehovici za čije uređenje neskromno

mogu reći da smo dobili brojne pohvale za jedno
od najljepših groblja u okolici, a i šire. Nastali problem na novom groblju u Bedekovčini riješili smo
otkupom zemljišta za proširenje postojećeg groblja
i dodatnim radovima na njegovoj sanaciji. Rješavali
smo i pitanja vezana za rad veterinarske i higijeničarske službe, deratizacije i dezinfekcije te zaštite
okoliša.
Znamo da bez razvoja infrastrukture nema ni razvoja gospodarstva, stoga nastavljamo ulaganje u
razvoj industrijskih zona. Najvažnija je izgradnja
IV. faze industrijske ceste, tj. gospodarske zone u
Bedekovčini, što znači da je dovršena podloga na
toj cesti i sve je spremno za asfalt. Izrađen je i detaljni plan za izgradnju gospodarske zone u Poznanovcu i pred samim smo sklapanjem ugovora za
izgradnju vodovodne mreže u toj zoni. Vezano još
na gospodarstvo, moram spomenuti i subvencije

poljoprivrednicima za osjemenjivanje goveda, pripusta krmača i nazimaca te uzgoja zagorskog purana. Osim toga Općina Bedekovčina subvencionira
kamatu na poduzetničke kredite našim obrtnicima
i poduzetnicima.
I ove smo godine ulagali u gradnju društvenih
domova u Grabama, Naselju Sovinjak, Martincu
Orehovičkom i Židovinjaku.
Osim rashoda vezanih na gospodarstvo i komunalnu infrastrukturu, naš je proračun i ove godine
sukladno zakonskoj regulativi financirao djelovanje
i rad Jedinstvenog upravnog odjela, kao i naše proračunske korisnike gdje prvenstveno ubrajam Dječji
vrtić i Malu školu, Općinsku knjižnicu i čitaonicu te
Vatrogasnu zajednicu Općine Bedekovčina, a ujedno i Javnu vatrogasnu postrojbu na razini županije,
kao i Civilnu zaštitu. Kad spominjem Dječji vrtić,
s radošću mogu reći da privodimo kraju i javni natječaj za izgradnju novog vrtića i da bi radovi uskoro trebali početi. U kratkom vremenu se nadamo
i otvorenju Više građevinske škole u Bedekovčini
čiju smo izradu eleborata sufinancirali. “
Jelena Pavičić Vukičević, zamjenica gradonačelnika Grada Zagreba navela je u svojem čestitanju:
“ ... moja kolegica Sonja Borovčak rekla je da
se Bedekovčina ne može uspoređivati sa Zagrebom,
mislim da se ne trebamo uspoređivati na razini brojki projekata. Ono po čemu se možemo i trebamo uspoređivati je kvaliteta života naših mještana i svih
stanovnika u ovoj županiji. Svaka kvalitetna uprava
treba u suradnji sa svojim sugrađanima prepoznati
prioritete i treba raditi isključivo prema tim prio-
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ritetima. Danas sam stigla ovdje
u dubokom uvjerenju da se tako
ponaša i Općina Bedekovčina jer
svi ovi projekti koje je načelnik g.
Rajko Vidiček naveo su oni projekti koje i vi sami prepoznajete
kao iznimno važne za vaš kraj.”
Povodom proslave župan je
zaželio uputiti našim mještanima
nekoliko riječi preko Glasnika. G.
Siniša Hajdaš Dončić:

Zlatko Paučnik

Stjepan Vidiček

Antun Pavetić

Karlo Vranić

Zdenko Kobeščak

Ljerka Ocvirek

Siniša Hajdaš-Dončić

“Svim mještanima čestitam
Dan župe i Dan Općine, želim svima puno zdravlja, sreće i veselja
u sljedećoj godini koja će biti teža
nego što je bila ova, ali stavimo
po strani ekonomske probleme
koji nas očekuju osobito u jednoj izrazito industrijskoj općini
kao što je Bedekovčina. Nadamo
se da ćemo zajedničkim radom
općina, županija i države postići
neke ciljeve, a ujedno i aktivirati
gospodarstvo i komunalnu infrastrukturu.’’
Svake godine Općina Bedekovčina priznanjima nagrađuje
osobe, udruge i tvrtke koje su se
istaknule svojim djelovanjem i radom, a ove godine nagrađeni su:
Zlatko Paučnik, Stjepan Vidiček, Antun Pavetić, Karlo Vranić,
udruga Angeljeki (predsjednik
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Stjepan Hrvoj

Zdenko Kobeščak), Ugostiteljski obrt Tratinčica (vl. Ljerka Ocvirek),
Građevinarstvo Hrvoj (vl. Stjepan Hrvoj).
Po završetku sjednice KUD Bedekovčina izveo je kulturno-umjetnički program nakon kojeg je uslijedio domjenak za uzvanike u Domu
DVD-a Bedekovčina. Voditeljica programa bila je gđa Anica Kopjar
dok je goste glazbeno zabavljao bend Drugi put.

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

Radovi u općini 2009
Za 2009. godinu možemo reći da je bila vrlo
intenzivna i uspješna s obzirom na brojne radove
u općini Bedekovčina koji su završeni ili pred
završetkom. Za izgradnju društvenih domova
(dom u Grabama, Naselju Sovinjak, Martincu
Orehovičkom i Židovinjaku) u 2009. godini je
u Proračunu planirano 415.000,00 kn, a oni su
realizirani do kraja godine. Sažeti podaci o radovima
dani su u sljedećem popisu:
SANACIJA KLIZIŠTA I RADOVI NA
UREĐENJU GROBLJA U BEDEKOVČINI
Izvođač: MB-TRANSGRADNJA d.o.o. Krapina
Ugovorena cijena: 540.307,16 kn
-radovi započeti u rujnu 2009.
ZRADA GLAVNE I IZVEDBENE PROJEKTNE
DOKUMENTACIJE za proširenje postojećeg
groblja u Bedekovčini - MVA Mikelić Vreš
arhitekti d.o.o. Zagreb - Cijena: 68.703,75 kn
- OTKUPLJENO ZEMLJIŠTE ZA PROŠIRENJE
GROBLJA U BEDEKOVČINI
151.165,16 kn

INDUSTRIJSKA CESTA U BEDEKOVČINI IV. faza
Srpanj 2009.
Izvođač: „Tarac“ Bedekovčina
Ugovorena cijena: 1.564.343,78
Dužina. 400,00 m
IZGRADNJA MJEŠOVITE KANALIZACIJE U
ZAGORSKOJ ULICI
Srpanj 2009.
Izvođač: „Gradex & Co.“ Donja Stubica
Ugovorena cijena: 625.804,61 kn
Dužina. 580,00 m

IZGRADNJA KANALIZACIJE U ULICI
ANTUNA MIHANOVIĆA
Izvođač: Gradex & Co
Ugovorena cijena: 672.946,96 kn
Dužina: 459,67 m
Izgradnja: rujan 2009.

IZGRADNJA KANALIZACIJE – OBILAZNICA
S. RADIĆA BEDEKOVČINA
listopad 2009.
Izvođač: Gradex & Co
Ugovorena cijena: 313.732,00 kn
Dužina: 267,10 m
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IZGRADNJA KANALIZACIJE U
OREHOVIČKOJ CESTI
Izvođač: Gradex & Co
Ugovorena cijena: 451.814,45 kn
Dužina: 421 m
Kolovoz 2009.

250 m
Poznanovec Komor – Odvojak Babićevo
500 m
192.046,30 kn
Izvođač: Cesta Varaždin d.d.

IZGRADNJA NOGOSTUPA U BRESTOVCU
OREHOVIČKOM
Početak radova u rujnu 2009.
Izvođač: Građevinar „Hrvoj“, vl. Stjepan Hrvoj
Ugovorena cijena: 93.880,46
Dužina: 200 m

Radovi izvedeni u jesen 2009.

IZGRADNJA NOGOSTUPA U OREHOVIČKOJ
CESTI
listopad 2009.
Izvođač: Građevinar „Hrvoj“, vl. Stjepan Hrvoj
Ugovorena cijena: 157.209,93
Dužina: 356 m

1. IZGRADNJA JAVNE RASVJETE
izvođač: ELEKTRO-SEDAK, vl. Dražen Sedak,
Bedekovčina
radovi izvedeni u listopadu 2009. godine
a) U PUSTODOLU OREHOVIČKOM
- cijena: 71.583,54 kn
- 19 rasvjetnih tijela
b) DIONICA BRESTOVEC OREHOVIČKI MARTINEC OREHOVIČKI
- cijena: 83.745,00 kn
- 25 rasvjetnih tijela
2. UREĐENJE POTOKA VOJSEK
-izvođač: “Vodoprivreda Zagorje” d.o.o.
- financirali: Hrvatske vode 300.000,00
Općina Bedekovčina 200.000,00
- radovi izvedeni ljeti

IZGRADNJA NOGOSTUPA U POZNANOVCU
listopad-studeni 2009.
Izvođač: Građevinar „Hrvoj“, vl. Stjepan Hrvoj
Ugovorena cijena: 284.408,59
Dužina. 600 m
Asfaltiranje cesta:
Cesta Valenta Jakuša – Odvojak Pepi – Ptičar
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3. SUFINANCIRANJE GRADNJE
VODOVODNE MREŽE
a) IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE U
GRABAMA
izvođač: “Zagorski vodovod” d.o.o. Zabok
iznos: 23.026,37 kn
dužina: 280 m
b) REKONSTRUKCIJA VODOVODNE MREŽE
U ČAJKOVLJANSKOM NASELJU
izvođač: POLI-MONT d.o.o.
iznos: 29.273,90 kn
dužina: 400 m

DRUŠTVENi DOGAÐAJI

14. kvalifikacijski turnir
mažoretkinja
U organizaciji Saveza mažoretkinja i pom-pon timova
Hrvatske 3. svibnja u Bedekovčini je održan 14.
kvalifikacijski turnir mažoretkinja, točnije Državno
prvenstvo na kome su se djevojke i djevojčice iz 11 timova
diljem Hrvatske natjecale za kvalifikaciju na Europsko
prvenstvo koje je održano krajem kolovoza u poljskom
gradu Opole. Svečanost je započela povorkom preko 250
mažoretkinja uz pratnju Limene glazbe iz Bedekovčine
koja se kretala od Općine do nove sportske dvorane.
Nakon prigodnog govora predsjednice Bedekovčanskih
mažoretkinja Suzane Hajdaš te predsjednice Saveza gđe
Željke Banović, turnir je otvorio predsjednik Općinskog
vijeća Općine Bedekovčina gosp. Branko Huljak.
Prvi dio natjecanja – defile – odvijao se na otvorenom
u Gajevoj ulici ispred dvorane. Drugi dio svog umijeća
– koreografije, djevojke su pokazale u sportskoj
dvorani. Sve ono što su mažoretkinje pokazale rezultat
je napornog rada i truda samih djevojaka, njihovih
trenerica i roditelja.
Naše Bedekovčanske mažoretkinje opet su briljirale,
osobito juniorke koje su osvojile dva zlata i time dobile
brojne pohvale sudaca i sudionika. Ništa manje dobre
nisu bile ni naše seniorke koje su osvojile srebro.
Medalje i pehare mažoretkinjama je podijelio načelnik
Općine gosp. Rajko Vidiček.
U četiri kategorije u kojima su se djevojke natjecale,
medalje su osvojili sljedeći timovi ujedno time osiguravši
svoj odlazak na Europsko prvenstvo:
Juniorke velika formacija pom-pon:
1. Bedekovčanske mažoretkinje

2. Mačanske mažoretkinje
3. Sisačke mažoretkinje
Juniorke velika formacija štap:
1.Bedekovčanske mažoretkinje
2.Mačanske mažoretkinje
3.Zabočke mažoretkinje
Seniorke velika formacija štap:
1. Velikogoričke mažoretkinje
2. Bedekovčanske mažoretkinje
3.Križevačke mažoretkinje

Generalni pokrovitelj turnira bila je Općina Bedekovčina
na čemu im Bedekovčanske mažoretkinje, a i ostali
timovi, zahvaljuju. Bedekovčanske su mažoretkinje kao
domaćini dobile brojne pohvale za organizaciju, a bilo
je i predivnih komentara vezanih za našu Bedekovčinu.
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UDIVDR BEDEKOVČINA
Na području naše Općine djeluje i vrijedna udruga
veterana domovinskog rata koja je svoj doprinos i
ljudske vrijednosti potvrđene u ratnim okolnostima
odlučila dokazati i pokazati i u vrijeme mira. Veliko
srce ove udruge čine dragovoljci i veterani koji su
organizirani u udrugu koja ih zbližava i međusobno
pomaže. Od samog nastanka udruga se brine za naše
najmlađe i one kojima je pomoć prijeko potrebna.
Sama je Udruga nastala 19. rujna 1997. godine na
osnivačkoj skupštini na Bedekovčanskim jezerima pod
nazivom ‘’Udruga hrvatskih veterana domovinskog rata,
ogranak Bedekovčina’’ koja je djelovala na području
Krapinsko-zagorske županije i općine Bedekovčina.
Do promjena naziva došlo je 2007. kada je temeljem
preustroja izmijenila ime u “Udruga dragovoljaca i
veterana domovinskog rata Bedekovčina’’ ( Stjepana
Radića 14. ).
O
težini
i
problematici životne
egzistencije branitelja,
kao i o svim njenim
aspektima, detaljnije
govori
podatak
da današnji status
branitelja u državi
nije na adekvatnoj
razini, a posljedice
se očituju i u broju
suicida branitelja. Tako
je na žalost od ukupno
dvanaest preminulih u
Općini, pet slučajeva
bilo suicidnog tipa.
Svi ovi podaci jasno
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govore o nužnosti postojanja udruge koja će kroz razne
oblike pomoći, spriječiti negativan trend.
Današnje vodstvo udruge nastoji u što većoj mjeri
ispuniti te primarne ciljeve, ali i konstantno unaprijediti
djelovanje u smjeru kvalitetne organizacije pomoći
svojim članovima i mještanima općine. U funkciji
predsjednika udruge je g. Stjepan Sovec, dopredsjednik
udruge je g. Stjepan Jaković, a tajnik g. Zlatko Kucelj.
U organizacijskom smislu za udrugu se brine Središnji
odbor sastavljen od 9 članova te nadzorni odbor kojeg
čine 3 člana. Financiranje udruge ostvaruje se kroz
prizmu izdvajanja sredstava iz Općinskog proračuna,
donacijama osoba i tvrtki te članarinama.
Primarni cilj i razlog od samog osnivanja ove
Udruge bio je očuvanje digniteta Domovinskog rata, no
aktivnim je radom pridobio simpatije mnogih članova
što se očitovano u sljedećim aktivnostima: okupljanje
branitelja i njihovih obitelji s područja općine,
pripomoć članovima u teškim životnim situacijama,
briga oko ostvarivanja prava branitelja, obilježavanje
državnih obljetnica (Dan državnosti, Dan branitelja…),
obilazak i polaganje vijenaca na grobove poginulih
branitelja. Neizmjernu zahvalu svih članova Udruge
i mještana, molitvama valja uputiti osobama koje su
dale svoj život u obrani domovine: g. Franji Dedu
(1. gardijska brigada) i g. Željku Jakuš-Mejarcu (7.
gardijska brigada). Do sada je udruga položila preko 70
vijenaca i zapalila više od 200 lampiona u znak sjećanja
na grobovima branitelja.
Danas Udrugu čini 120 aktivnih članova (u početku
je bilo 226 članova), a u njezinih 12 godina rada utkane
su brojne akcije i projekti kojima se nastojalo pomoći
djeci, članovima i mještanima Općine.
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U 2010. godini planovi su predočeni u sljedećim
aktivnostima: suradnja sa strukturama koje mogu
pripomoći glede zapošljavanja članova udruge,
organiziranje športskih aktivnosti - KUP UDiVDR
Bedekovčina u ribolovu na jezeru u Bedekovčini
povodom dana Državnosti, sudjelovanje na ostalim
športskim druženjima na području županije i Hrvatske,
obilježavanje obljetnice udruge UDiVDR Bedekovčina,
izlet u grad Knin i Škabrnju i obilazak spomen obilježja
Domovinskog rata na prostoru istih, kupnja darova djeci
članova UDiVDR Bedekovčina povodom Sv. Nikole,
nastavak daljnjeg uređenja okoliša jezera Udruge,
poribljavanje te izgradnja prilaznog puta te zajedništvo,
druženje i pripomoć ugroženim članovima UDiVDR
Bedekovčina. 28. lipnja 2009. godine članovi udruge
posjetili su Grad heroj – Vukovar gdje su polaganjem
vijenca i paljenjem lampiona odali počast svim
braniteljima, a izlet su upotpunili i odlaskom u Jarmine
gdje su bili srdačno primljeni od mještana koji su 98%
porijeklom – Zagorci. Primljenu zahvalnost članovi će
Udruge vratiti u 2010. godini kada će u Bedekovčini
ugostiti prijatelje iz Jarmine planirane povodom Dana
domovinske zahvalnosti ili Dana branitelja.
Udruga je u suradnji s MUP KZŽ potaknula akciju
“Manje oružja – manje tragedija’’ u razdoblju od 9.
lipnja – 13. lipnja 2009. g. s ciljem uklanjanja oružja i
eksplozivnih stvari radi sigurnosti građana.
Od svih projekata treba istaknuti da Udruga veliku
pažnju posvećuje našim najmlađima, tj djeci kojoj
se poklonima i druženjem nastoji obogatiti njihov
osmijeh i radost. Do sada je Udruga podijelila ukupno
775 poklona dok je za ovogodišnje Nikolinje poklonila
55 dara prosječne vrijednosti 65 kuna. Braniteljima je
udruga poklonila 75 trenirki i preko 450 majica.

Lijepi primjer kako se s puno volje može i puno
napraviti predstavlja projekt uređenja starog jezera koji
je udruga realizirala zahvaljujući sklopljenom ugovoru

o koncesiji sa SŠ Bedekovčina na 4 godine. Na prostoru
koje je zaraslo travom i šikarom, članovi su vrijedno
očistili okoliš i poribili jezero s 300 kg šarana i 150
babuški, napravljena je sjenica dimenzija 6x4 m, a
uskoro se planira i izgradnja pečenjare.
Otvorenje ribolova na jezeru i proslava za članove,
njihove obitelji i za sponzore održana je ove (2009.)
godine na Dan državnosti te na Dan domovinske
zahvalnosti. U novoj se godini planira poribiti jezero
s dodatnih 500 kg ribe te izgraditi i put do jezera iz
Orehovičke ceste.

Udruga je za svoj angažman dobila niz športskih i
općih priznanja, pehara i nagrada, od kojih predstavnici
udruge rado uvijek ističu dva priznanja od Općine
Bedekovčina 1998. i 2005. godine kada su priznanje
dobila i tri njezina člana : Stjepan Duš, Stjepan Rogan
i Stjepan Sovec. Udruga ima veliku podršku mještana,
a za sve uspjehe svog rada, članovi ističu počasne
članove udruge koje čine roditelji poginulih branitelja –
Slavko Ded i Viktorija Jakuš-Mejarec, potom vlč. Josip
Komorčec-Pepek, Mladen Koprek, Rajko Vidiček
i Željko Odak. Sponzorima i počasnim članovima
Udruga se zahvalila povodom svoje 10. obljetnice
uručivši im priznanja i zahvalnice.
Udruga se u ovo božićno vrijeme zahvaljuje svim
svojim članovima, ali i sponzorima i donatorima
koji često pomažu udrugu: Tiskara Ban, Tondach
Bedekovčina, Bistro Lilly, Interijeri svijet keramike
Bedekovčina Branko Jurinec, kafić Bambi - Krešimir
Špiranec, Tarac, Tomislav Sovec, Stolarsko-tesarska
radiona - Boris i Dražen Semenski, Cvjećarnica Agava
i Stjepan Sviben.
Najveću zahvalnost čelništvo udruge upućuje Općini
Bedekovčina koja je ovoj udruzi omogućila prostor i
koja se uvijek pozitivnim reakcijama pridružuje kako
bi svojim doprinosom pomogla u realizaciji projekata
udruge.
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Sajam vina 2009
2009..

Tradicionalni 42. Sajam i izložba zagorskih vina
– Bedekovčina 2009. održani su 12. 06. i 13.06. u
organizaciji UDRUGE VINOGRADARA I VINARA “BILIKUM” BEDEKOVČINA.
Manifestacija je i ove godine okupila mnogobrojne vinare, vinogradare i ljubitelje dobrog vina.
Prigodom otvaranja sajma prigodne govore uputili su državni tajnik, g. Branko Mučnjak, župan, g.
Siniša Hajdaš Dončić, načelnik, g. Rajko Vidiček
te ispred domaćina, tj. organizatora - predsjednik
Udruge Bilikum, g. Željko Boroš.

26

Od 103 ocijenjena uzorka vina šampionom Sajma vina 2009. u kategoriji tržišna vina proglašen
je muškat žuti g. Zvonka Severa, a šampionom u
kategoriji proizvođača za vlastite potrebe proglašen
je silvanac zeleni Vinka Markovića. Priznanje u kategoriji bijelih suhih vina osvojila je Poljoprivredna
zadruga Sveti Križ Začretje za pinot bijeli. Tijekom
trajanja Sajma vina održano je nekoliko edukativnih predavanja te su održani nastupi brojnih kulturnih udruga naše općine upotpunivši svojim programom ovu najstariju hrvatsku manifestaciju.

UDRUGE općine bedekovčina

Udruga vinara

intervju s predsjednikom udruge Željkom Borošem
1. Kada je osnovana Udruga vinogradara i vinara u Bedekovčini i koji su joj zadaci?
Udruga vinogradara i vinara Bilikum Bedekovčina osnovana je na osnivačkoj skupštini 14. rujna
2001. godine, a tada su prihvaćene norme i regule
postojanja Udruge te je donesen i prihvaćen Statut
udruge. Svrha i osnovni zadaci Udruge su edukacijski programi u podizanju vinogradarstva i vinarstva
s posebnim osvrtom na zaštitu istih.

3. Postoje li kriteriji za članstvo u Udruzi i koliko trenutačno imate članova?
Nisu uvedeni posebni kriteriji za članstvo, već
se članom postaje plaćanjem godišnje članarine, što
je ujedno i upisnica u Udrugu, a članom se prestaje neplaćanjem članarine ili odlukom disciplinske

2. Kakvo je ustrojstvo Udruge i koje ciljeve nastoji ispuniti ?
Na čelu Udruge nalaze se predsjednik, dopredsjednik, tajnik i blagajnik, a svi poslove obavljaju
volonterski. Udrugom upravlja Upravni odbor koji
čini 11 članova te je nadzorno i savjetodavno tijelo. U Udruzi se promijenilo više predsjednika i tajnika. Svake je godine skupština na kojoj se može
promijeniti članstvo udruge, a niti Statutom nije
ograničen izbor predsjednika i ostalog rukovodećeg
kadra. Tako je sadašnji predsjednik Željko Boroš,
dopredsjednik Petar Piljek, a tajnik Mladen Ban.
Udruga ima jasne ciljeve razvoja: povećati površine zasađene vinogradom, osigurati sustavnu
proizvodnju kvalitetnih vina, pripremiti tlo za sadnju, podizati autohtone sorte i sortimente, kao i niz
drugih značajki, uz kulturno značenje vinogradarstva kroz življenje u Hrvatskom zagorju, a posebice
u mjestu Bedekovčina.
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komisije, ukoliko član naruši ugled Udruge svojim
postupcima koji nisu u skladu sa Statutom Udruge.
Članstvo Udruge kreće se od minimalnih 120 do
150 članova, mada i taj broj raste s obzirom da se tijekom godine vrši upis za tekuću godinu te je stoga
i mogućnost većeg članstva.
4. Koji su važniji događaji u kojima Udruge sudjeluje?
Najvažnija događanja tijekom godine su: obilježavanje Vincekova, edukacijski program u zaštiti
vinograda, podizanju i preradi vina u trajanju od pet
dana, dva izleta tijekom godine (od kojih je jedan
kraći u okolici Županije, a drugi duži - kestenijada
kod crkve sv. Barbare), Martinje i ocjenjivanja vina
od strane stručne komisije te organizaciju Sajma
vina u Bedekovčini.

prerano govoriti dok se ne iskristalizira opće stanje.
8. Koliki je interes vinogradara za edukaciju i
poboljšanje kvalitete vina?
Statistički podaci pokazuju da vinogradari pokazuju veliki interes za ocjenjivanje vina. Taj oblik
motiviranog natjecanja u velikom ovisi o napretku
naših vinogradara na poboljšanju kvalitete vina.
Mnogi koji su prošle godine postigli određenu ocjenu, ove godine žele postići još bolju i u konačnici
imati bolje vino te postići i ukupno bolju kvalitetu i
kakvoću vinskog sortimenta.

5. Sudjeluje li Udruga na kakvim natjecanjima
te postiže li uspjehe?
Članovi Udruge takmiče se na vinarijadi koja je
ujedno i predkvalifikacija za Sajam vina Krapinsko-zagorske županije. Postoji posebna kategorizacija u kategorijama neprofesionalnih i profesionalnih vinogradara, stoga je i mali broj nezapaženih
rezultata u natjecanju.
6. Izdvaja li se Udruga Bilikum po posebnim
kvalitetama u Zagorju?
Kratkim osvrtom na naprijed izneseno možemo
zaključiti da je Udruga “Bilikum” Bedekovčina klasičnog tipa koja djeluje i radi u postojećoj Krapinsko - zagorskoj županiji, a s obzirom da Krapinsko
- zagorska županija ima 26 udruga, teško je govoriti o nekakvim zasebnim kvalitetama jer je Zagorje
prema geografskom položaju teško obradivo za vinogradarstvo te se u većini slučajeva radi o malim
parcelama i bez posebnog profesionalizma, tako da
je po članovima zastupljenost u hektarima mala i
nije značajna u samom vinogradarstvu na području Hrvatske, a obzirom da država nema posebnih
i značajnijih uvjeta za Hrvatsko zagorje kako bi se
okrupnilo gospodarstvo, teško je govoriti o većim
količinama. Svima nam je poznato da su parcele u
Hrvatskom zagorju rasparcelirane i radi se o više
manjih neobradivih površina na kojima je teško
okrupniti isto i podići veće nasade.
7. Što Udruga trenutačno radi i planira ?
Kroz određene segmente rada Udruga radi i priprema na provedbi plana vezanog uz sklapanje ugovora ili kupnje prostora za potrebe Udruge. O tome je
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Ovim projektom naši vinogradari postižu hvale
vrijedne rezultate u vinarstvu i usavršavaju tehnologiju vinogradarstva i podrumarstva. Udruga organizira stručne seminare i izlete za članove Udruge
kako bi se poboljšala kvaliteta u organiziranju vinogradarstva i podrumarstava, a samim time i kvaliteta vina
Kakva je tradicija Sajma vina i općenito vinarstva i podrumarstva u Bedekovčini?
Gledajući unazad, sa sigurnošću možemo utvrditi da se radi o tradiciji naših djedova što se posebno odnosi na sajam i izložbe zagorskih vina koje
se kroz povijest vežu uz Bedekovčinu. Povijesno
gledajući kroz četiri desetljeća sajma vina prošli su
mnogi Zagorci i Zagorke među kojima mnogi nisu
više među nama i za to im velika hvala. Kroz današnji sajam i izložbu zagorskih vina vidljive su raznorazne prilagodbe kako u vinarstvu tako i u podrumarstvu s velikim iskorakom u pozitivnom smjeru
koji promovira kulturne, turističke i prirodne znamenitosti Hrvatskog zagorja u cjelini. Tijekom ova
četiri desetljeća u Zagorju se pokrenuo veliki entu-

UDRUGE općine bedekovčina
zijazam u prilagodbi kroz razne strukture, kako u
društvu tako u vinarsko-vinogradarskom području s
osnovnim osvrtom na budućnost mladih naraštaja.
Kako nismo vinogradari s dugom obiteljskom tradicijom u vinogradarstvu i podrumarstvu, krenuli
smo čvrstim koracima u revitalizaciji kroz Udrugu
„Bilikum“ Bedekovčina gdje smo susreli srodne
duše. Svakodnevno kroz svoje običaje, kulturu i naviku produbljujemo i potičemo svoje istomišljenike
na podizanje vinogradarstva i vinarstva ka boljitku naših budućih naraštaja. Kako kroz Udrugu, a
tako i danas, cilj nam je podizanje vinogradarstva
i vinarstva kroz razne manifestacije, projekte u razvoju vinogradarstva Krapinsko zagorske županije,
a i šire, u Lijepoj Našoj. Nedvojbeno je da će se
vinogradarstvo i vinarstvo u budućnosti istaknuti
kao osnovana poljoprivredna grana, a posebice ulaskom u projekte Europske zajednice kroz stvaranje
prepoznatljivih sorti Hrvatskog zagorja, vinske turističke ceste i podneblja Bogom dana za uzgoj i
razvoj vinove loze.
10. Kakvi su planovi Udruge za budućnost?
U budućnosti sajma vina namjera nam je vratiti, kroz običaje koje pamte generacije, prave tradicijske i društvene vrijednosti kojih se rado sjećaju
vinogradari i vinari od davnina. Uz tradiciju uzgoja
vinove loze, razvijalo se njegovanje i kušanje visoko kvalitetnih zagorskih vina, čija povijest seže
u 18. stoljeće u stare plemićke kurije i građanske
domove, a u kasnije vrijeme po „kletima“ i domovima zagorskog vinogradara i vinara. Kako unazad
proteklih šest godina nismo uspjeli osigurati i dogovoriti prostor za potrebe Udruge, molimo Općinu
Bedekovčina da u što skorije vrijeme osigurate potrebni prostor za naš daljnji rad u boljitku i opstojnosti vinogradarstva i vinarstva. Velika hvala svim
onima koji su doprinijeli i potpomogli održavanje
tradicionalnih običaja našeg kraja kako bi kroz
naraštaje mogli govoriti o uspjesima naše težačke
grude zalivene kapljom znoja koja je mukotrpnim
radom proizvela dobru kaplju zagorskog vina u što
nas uvjeravaju rezultati naših Zagoraca na međunarodnim prezentacijama.
Posebni osvrt od strane predsjednika Željka Boroša izražena je želja i entuzijazam za održavanjem
sajma vina i tradicije njegovog održavanja i postojanosti koja seže u duboku prošlost naših naraštaja
za što su zaslužne naše Zagorke i Zagorci da se isti
i dalje održava u Bedekovčini.

Cjenik oglašavanja u
Bedekovčanskom glasniku
Cijena oglašavanje ovisi o veličini oglasa i
mjestu na kojem se nalazi oglas:
POČETNA STRANICA (NASLOVNICA)
Četvrtina stranice

1/4

1500 kn

UNUTARNJE STRANICE
Stranica cijela 1/1
Pola stranice 		
Četvrtina stranice
Osmina stranice

A4		
1/2		
1/4		
1/8		

800 kn
400 kn
200 kn
100 kn

ZADNJA STRANICA (VANJSKA )
Stranica cijela 		
1/1
A4 1200 kn
Pola stranice 		
1/2		
800 kn
Četvrtina stranice
1/4		
400 kn
		
Vjerujemo da ćete u okviru svojih mogućnosti i Vi odabrati svoje mjesto u “Bedekovčanskom glasniku’’ i time predstaviti svoju
djetnost.
Molimo Vas da materijale za objavu (tekst i
slike) dostavite Općini Bedekovčina na mail:
glasnik@bedekovcina.hr ili osobno u prostorijama Općine.
Uplate se uplaćuju na sljedeći račun:
Općina Bedekovčina:

2360000-1801100006
Poziv na broj:
22 7706-JMBG – fizičke osobe (obrtnici)
21 7706-MB – pravne osobe (poduzeća)
Svrha: troškovi oglašavanja u
“Bedekovčanskom glasniku’’
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OpćinskA Knjižnica BEDEKOVČINA
Književnica Maja Brajko – Livaković u Bedekovčini
Povodom Međunarodnog dana dječje knjige,
Općinska knjižnica ugostila je 3. travnja književnicu
Maju Brajko – Livaković koja je poznata mladim
čitateljima kao autorica popularnih dječjih romana od
kojih su neki uvršteni u popis školske lektire poput djela
Finka Fi.

24 sata. Općinska knjižnica i OŠ Bedekovčina pridružile
su se ovom projektu u kojem su djeca čitala književna
djela. Zbog loših vremenskih uvjeta čitalo se u knjižnici
gdje su učenici pokazali i svoje glazbeno umijeće na
gitari.
U sklopu spomenute manifestacije održan je i
nacionalni kviz u koji se uključila i Općinska knjižnica
Bedekovčina kako bi poticala mlade čitatelje na
natjecanje i čitanje. Učenici koji su sudjelovali i točno
riješili upitnik sudjelovali su u završnom izvlačenju
pobjednika (iz svake knjižnice po jedan). Ovogodišnja
pobjednica Općinske knjižnice bila je Lucia Marušić
koja je sudjelovala na završnoj svečanosti u Zagrebu
koja je organizirana za sve pobjednike u RH.
Promocija zbirki domaćih umjetnika
U organizaciji Općinske knjižnice održana je
promocija knjiga poezije domaćih umjetnika: Nevenke
Tenšek iz Zadravca i Vladimira Šenjuga iz Poznanovca.
U prepunoj dvorani Općine Bedekovčina ljubitelji
zagorske riječi uživali su u interpretaciji autora.

Roman Kad pobijedi ljubav proglašen je 1998. godine
najboljim romanom te je dobio nagradu « Mato Lovrak».
U svojim romanima književnica piše o svijetu prirode
i njezinu očuvanju. Među prvima kod nas progovara o
problemu droge mladih u našoj sredini. Osim ova dva
lektirna djela autorica je predstavila i svoj novi roman
Stakleni dvorac koji je predložen za nagradu.
Mjesec hrvatske knjige
Mjesec hrvatske knjige ove je godine bio posvećen
Međunarodnoj godini astronomije, a osmišljen je i
projekt u knjižnicama RH pod nazivom Čitajmo pod
zvijezdama koji je realiziran u petak 23. listopada od 18-
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O radovima Nevenke Tenšek Zdenko Kobeščak je
istaknuo: „Njezine su pjesme nastale kao svjedočanstvo
života raspetog između ovozemaljske svakodnevice i
želje da se uspnemo u visine, k izvoru Ljubavi, od kuda
dolazi sva naša snaga, pa se tako i rodio „Moj komadić
čežnje“ kao Nevenkin odgovor.
Vladimir Poljanec je posjetiteljima detaljnije
približio 5. objavljenu zbirku pjesama „Sprepleteni puti“
Vladimira Šenjuga istaknuvši da se radi o pjesmama
koje po svojoj strukturi, tematici i polifoniji pjesničkog
izričaja umnogome zaslužuju da se poneka od njih nađe
i u antologijama zavičajnog pjesništva.

ŠKOLSTVO
ŠKOLSTVO
Početkom nove školske godine predstavnici “Društva
naša djeca Bedekovčina posjetili su prvoškolce u
OŠ Bedekovčina (PŠ Poznanovec) i OŠ Brestovec
Orehovički (PŠ Orehovica) i donijeli im poklone prigodne računare za matematiku, a ujedno su i poželjeli
prvašima puno uspjeha i zadovoljstva u učenju i u
cijelom njihovom školovanju.
Ovoj prigodi pridružila se Općina Bedekovčina koja je
prvoškolcima poklonila modele s likovima geometrijskih
tijela za matematiku za prvi razred. Osim prvoškolaca,
čestitke i simbolične poklone od DND-a i Općine, dobili
su i njihovi učitelji.

U 1. razrede naše Općine upisano je u školskoj godini
2009./2010. ukupno 99 učenika:
1. a 21 učenik (OŠ Bedekovčina)
1. b 21 učenik (OŠ Bedekovčina)
1. p 18 učenika (PŠ Poznanovec)
1. razred 35 učenika (OŠ Stjepana Radića, Brestovec
Orehovički)
1. razred 4 učenika (PŠ Orehovica )
VRTIĆ
Ovogodišnje Svjetsko rukometno prvenstvo u Hrvatskoj
je počelo pobjedom naših rukometaša, ali na žalost
brojnih ljubitelja rukometa nije tako i završilo. No, u
Dječjem vrtiću Bedekovčina
aktivno se pripremalo za
ovo prvenstvo - djeca su s
tetama izrađivala navijačke
zastave, na karti Hrvatske
tražila gradove domaćine te
izrađivala zastave država.
Pretraživanjem na karti
svijeta djeca su tražila
zemlje iz kojih su dolazili
rukometaši i tako proširivala
svoje spoznaje te kroz igru
stjecala nova znanja.

OŠ Bedekovčina
U OŠ Bedekovčina održano je 05.veljače školsko
natjecanje iz kemije na kojem su sudjelovali najbolji
kemičari iz škole pod vodstvom mentorice Danijele
Pišković. U kategoriji sedmih razreda najbolji rezultat
na školskom natjecanju postigla je učenica Vedrana
Petrovečki te se plasirala na županijsko natjecanje, a u
kategoriji osmih razreda najbolje su bile učenice Marina
Bajza i Valentina Šaronja.
Županijsko natjecanje održano je 3. ožujka u Svetom
Križu Začretju na kojem je među četrdesetak najboljih

kemičara iz naše županije (21 iz sedmih i 19 iz osmih
razreda) odličan uspjeh postigla Vedrana Petrovečki s
4. mjestom na županiji dok su učenice osmih razreda
svojim rezultatom bile među 20 najboljih kemičara u
županiji, a V. Petrovečki među najboljih pet.
Šahisti osvojili 2. mjesto
Učenici OŠ Bedekovčina: Tomislav Kunštović (8.b),
Tomislav Funtek (8.a), Lovro Srebačić i Tomica
Marković (oba 4.a) osvojili su pehar za 2. mjesto na
županijskom natjecanju škola u šahu koje je održano u
prosincu u G. Stubici. Ovim odličnim uspjehom učenici
su zaslužili nastup na regionalnom natjecanju koje će
biti održano u Križevcima. Veliku zaslugu, dakako, valja
uputiti i voditelju - učitelju Ivanu Biljanu.
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PŠ Orehovica
Stare tradicijske papuče kakve su nosili naši stari
Učiteljica Jelena Mlakar potaknula je svoje učenike 4.
razreda PŠ Orehovica da na folklornoj grupi ožive jedan
starinski motiv – papuče kakve su nosili naše bake i
djedovi. Kada bi nekada završili jesenski radovi i kad bi
se pokupio kukuruz, naši bi stari od perušina izrađivali

papuče koje bi ih grijale zimi. Učenici su svojim radom
napravili starinske kućne papuče i oživjeli dio tradicije.
OŠ “Stjepan Radić”
OŠ “Stjepan Radić” iz Brestovca Orehovičkog
pobijedila je na Županijskoj smotri Dani kruha u Loboru
koja se održala 14. listopada s prikazom “V meljinu i
oko meljina” te pobjedom zaslužila plasman i nastup na
državnoj smotri Dani kruha – Dani zahvalnosti 2010.
Prikazan je cijeli proizvodni ciklus na jednoj od rijetkih
sačuvanih vodenica te ga riječju, slikom, maketom,

DJEČJI TJEDAN
U cijeloj Lijepoj Našoj u mnogim društvima Naša djeca
cijeli prvi, puni tjedan listopada posvećen je aktivnostima
s djecom i za djecu jer je DJEČJI TJEDAN. Kako je to
izgledalo u DND Bedekovčina:
5.10. djeca su u mjestima gdje žive i rade pozdravila djecu
svijeta. Primili su se za ručice u svom veselom krugu,
izgovorili riječi pozdrava, otpjevali poneku pjesmu,
izgovorili recitaciju i otišli veselo i razigrano na svoja
“radna mjesta” - u učionice.

6.10. članovi Dječjeg foruma Brestovec Orehovički sa
svojom voditeljicom Višnjom posjetili su načelnika i
donačelnika s namjerom da im ispričaju čime se bave
na svojim sastancima te da im postave neka pitanja
glede dječjih prava i potreba. Njih 13 veselo je putovalo
u crvenom vatrogasnom kombiju DVD-a Brestovec
Orehovički. Ponijeli su i kreativne poklone: kolaž s tri

povezana srca s foto-novinama koje predstavljaju akcije
DND-a i želje djece općine te zagorsku hižicu izrađenu
od glinamola na VII. likovnoj koloniji u Kumrovcu.
Autorica je Lucija Gorički.

mlinskim i pekarskim proizvodima, uz neizostavnu
mogućnost degustacije izloženih pekarskih proizvoda,
prezentirali peteročlanom stručnom povjerenstvu.
Stručno povjerenstvo kojim je predsjedao g. Ivan
Sadaić, predsjednik Turističke zajednice Krapinskozagorske županije, ocijenilo je prikazani tematski postav
“V meljinu i oko meljina” najkvalitetnijim.
32

RIBOLOV
Dominik Dugorepec
(14 g.), član ŠRD
Jezera iz Bedekovčine
osvojio
je
naslov
dvostrukog viceprvaka
svijeta u ribolovu
nakon
Svjetskog
prvenstva u Santa Justi
(Portugal). Dominik
je osvojio svjetsko
srebro u pojedinačnoj
kategoriji, a potom
i svjetsko srebro s
reprezentacijom.
Prvog
dana
natjecanja Dominik je
u sektoru B imao ulov od 1.970 grama (dovoljno
za 2. mjesto) dok je drugi dan imao više uspjeha
te postigao ulov od 5.730 grama (dovoljno za 1.
mjesto).
U Portugalu su s reprezentacijom U-18 nastupili
Matija Kruševac koji je osvojio 8. mjesto i Roberto
Dugorepec koji je zauzeo 52. mjesto u završnici. U
poretku svih zemalja sudionica Hrvatska je osvojila
7. mjesto u kojem su veliki doprinos imala naša 2
ribiča.

i tenisačice iz Zagrebačke, Karlovačke, Sisačkomoslavačke i Krapinsko-zagorske županije. ŠTK
Zlatar predstavljali su Dorotea Hanžek, Valentina
Babić, Erik Mihaljinec-Kotarski i Nikola Žeželj.
Erik Mihaljinec-Kotarski i Nikola Žeželj
zaustavljeni su u prvom kolu, Valentina Babić je
došla do četvrtfinala, a Dorotea Hanžek se probila
do finala gdje je izgubila od Martine Bokulić iz TK
Ogulin. Dorotea je ove godine na svim turnirima
Wilson ciklusa na kojima je sudjelovala igrala u
finalu, a turnire u Kutini i Jakovlju je osvojila te
je potpuno zasluženo izborila plasman na državni
masters turnir (neslužbeno prvenstvo Hrvatske)
koji se održava 10. i 11.10.2009. god. u Rijeci, a
na kojem će sudjelovati po 32 najbolje tenisačice i
tenisača iz cijele Hrvatske.

Pobjednici kupa HRŠS-a

Streljaštvo
Članovi LU Srndać iz Bedekovčine osvojili su 2.
mjesto od ukupno 58 ekipa na 13. KUP-u Hrvatskog
lovačkog saveza održanog 03. listopada u Čakovcu.
Članovi LU Srndać (Mladen Ban, Zvonko Jakuš,
Zlatko Jurina) postigli su konačnih 78 bodova dok
je LU Šljuka iz Lukavca pobijedio s 80 bodova. U
pojedinačnoj konkurenciji Zvonko Jakuš je osvojio
1. mjesto.
Potrebno je istaknuti i činjenicu da će ovi članovi
biti pozvani na turnir koji će odrediti reprezentaciju
Hrvatske.

Tenis
Teniski klub Oroslavje je 26. i 27.09.2009. god.
bio domaćin završnog turnira iz ciklusa Wilson
turnira do 10 godina za središnju Hrvatsku. Pravo
nastupa na tom turniru imala su po 4 najbolja tenisača

Bedex meeting
U subotu je u Malekovcu održano natjecanje
na kojem je sudjelovalo 16 natjecatelja i 3 dječaka
u pauzama skokova. Natjecanje se održavalo u 3
serije, svaki skakač imao je 3 skoka nakon kojih je
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8 najboljih izborilo finale. Osam finalista također su
imali svaki po 3 skoka.
U finalu je najbolji bio MARKO MIHALJINEC
sa skokom od 5,33 m što je ujedno i rekord Bedex
meetinga. Drugo mjesto osvojio je SANDRO
KOSIR sa skokom od 5,00 m, a treće mjesto
DANIJEL JURINEC sa skokom od 4,92 m. Tri
najbolja finalista nagrađeni su peharima. Kotizacija
za sudjelovanje bila je 10 kn.
Veliki odaziv gledatelja te dobri vremenski uvjeti
popratili su 1. Bedex Meeting 2009. “SKOK U
JESEN”. Za uspješnu organizaciju ovog sportskog
događaja najzaslužnije je šestero mladih među
kojima se najviše istaknuo Siniša Dominko - Slim
kao inicijator. Mladi su sve organizirali o svojem
trošku. Uz skakače tu su bili i mjeritelj, ravnatelji,
tri suca,voditeljica, zapisnički stol....
Kickboxing
Od 21.-26. rujna 2009.g. u Puli je održano 2.
WAKO – Europsko kickboxing prvenstvo u svim
kickboxing disciplinama (semi-light i full contact;
low kick; K1; glazbene forme i aerokickboxing)
za dobne skupine kadeta i juniora. Ukupno
je sudjelovalo 1200 natjecatelja iz 32 države.
Organizator kupa je bila WAKO-federacija, a izvršni
organizator Hrvatski kickboxing savez. Natjecanje
je trajalo pet dana, a borbe su se, usporedno,
održavale na šest tatamija (borilišta) i dva ringa.
KBK «Zmaj» Bedekovčina nastupao je s jednom
natjecateljicom, Ivonom Jakša, u disciplini light
contact za juniorke do 55 kg.
Ivona se, nakon što je u lipnju ove godine
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osvojila srebro u juniorskom light contactu na
Svjetskom kickboxing kupu u Riminiju, na
Europskom prvenstvu okitila broncom, mada joj je
u vrlo izjednačenom polufinalu, za svega dva boda,
izmaklo finale. No, prikazanim je borbama, taktičkotehničkim umijećem, fizičkom pripremljenošću,
stilom i srčanošću, potvrdila da spada u sam vrh
europskog i svjetskog kickboxinga, a ujedno je
nagrađena za sav svoj uloženi trud i odricanje. Povrh
svega se postignutim rezultatom na Europskom
prvenstvu od strane Hrvatskog olimpijskog odbora
svrstava u III. kategoriju športaša – „vrhunski
športaši“.
WAKO – SVJETSKO KICKBOXING PRVENSTVO U LIGHT CONTACTU, LOW KICKU I
K1 ZA SENIORE
Od 19.-25. listopada 2009.g. u Villachu u
Austriji održano je 2. WAKO – Svjetsko seniorsko
kickboxing prvenstvo u disciplinama light contact,
low kick i K1. Ukupno je sudjelovalo 604
natjecatelja iz 48 država. Organizator kupa je bila
WAKO-federacija, a izvršni organizator Austrijski
kickboxing savez. Natjecanje je trajalo pet dana, a
borbe su se, usporedno, održavale na šest tatamija
(borilišta) i dva ringa.
Iz Hrvatske su nastupila 32 sportaša, a cijela
hrvatska delegacija brojila je 47 članova. Naši
reprezentativci su osvojili ukupno 12 odličja, od
čega 4 zlatna (po dva u light contactu i low kicku),
još jedno srebro u light contactu, kao i 7 brončanih
medalja.
U ukupnom poretku Hrvatska je u light contactu
zauzela 6. mjesto (a kada se pribroje veteranske
medalje tada je na 7. mjestu), u low kicku odlično
4. mjesto, a u K1 14. mjesto. U ukupnom poretku
među 48 zemalja Hrvatska je 6.

prije tri godine pokrenuli s namjerom da se kroz
praznike djeci pruže dodatni sadržaji aktivnog
korištenja slobodnog vremena.
Liga je okupila velik broj djece iz Orehovice,
Zadravca, Belovara Zlatarskog, Pustodola,
Brestovca, Martinca, Vojnić Brega, Kebla, Graba,
Luga Orehovičkog i Luga Poznanovečkog. Počela
je još u lipnu ove godine nogometnim utakmicama
na travnatim terenima u Orehovici, a na završnici u
Brestovcu s(p)retniji od drugih bili su:

Iz naše županije pravo nastupa na svjetskom
seniorskom prvenstvu, izborio je OGNJEN
LEDINŠČAK iz KBK „Zmaj“ Bedekovčina.
Ognjen je na osnovi ovogodišnjih postignutih
rezultata na Međunarodnom kickboxing kupu
„Austrian Classics“ održanom u Walchseeu u
Austriji, gdje je u light contactu do 74 kg u
konkurenciji seniora, nakon pet mečeva, osvojio
2. mjesto te vrlo dobrim borbama na svjetskom
kickboxing kupu „Bestfighter“ održanom u
Riminiju u Italiji, kao i naravno osvajanjem
državnog prvenstva u Splitu, uvršten u seniorsku
reprezentaciju.
SOKOL
Seoska kombinirana liga za dječake i djevojčice
u nogometu, odbojci i košarci završila je u subotu,
24. listopada, uzbudljivim i neizvjesnim završnim
utakmicama u dvorani OŠ Stjepana Radića u
Brestovcu Orehovičkom. Angeljeki su ovu ligu

- u konkurenciji djevojčica: ekipa “Opasne” koje
su u finalu pobijedile ekipu “Vatrenih” i tako
obranile prošlogodišnji naslov pobjednica;
- u konkurenciji dječaka u izjednačenoj borbi
tri su se ekipe izdvojile s istim brojem bodova,
a zahvaljujući razlici u osvojenim bodovima
konačni rezultat je sljedeći:
1. Pustodol Orehovički
2. Brestovec Orehovički
3. Martinec Orehovički.
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RK Bedekovčina - jesenski prvak
Intervju s trenerom g. Deanom Vučićem
1. Kako jesenski prvak 2. HRL gleda na dosadašnji
tijek natjecanja?
U svakom slučaju moramo biti zadovoljni jesenskim
dijelom prvenstva. Ušli smo kao novaci u ligu koja
je prema mom mišljenju najjača među svim drugim
ligama hrvatskog rukometa (a ima ih 3) s ciljem da
se predstavimo u najboljem svjetlu. Iskoristili smo
povoljan ždrijeb i euforičnu atmosferu koja nas je
pratila te napravili briljantan rezultat. Momčadi Mladog
rudara, Kozale i Petrinje su se nekako nametale kao
prvi favoriti prvenstva, a uz njih tu su još bili Rudar,
Kvarner pa i Sesvete kao potencijalna iznenađenja.
Nas nitko nije u početku shvaćao previše ozbiljno iako
smo posložili odličnu ekipu.
2. Podsjetimo čitatelje, koja su naša nova pojačanja
stigla ove sezone?
U odnosu na prošlu sezonu imali smo dva odlaska
iz kluba i tri dolaska. Otišli su Branimir Vučković,
koji je igrao na sva tri vanjska te Tomislav Đerek koji
je igrao srednjeg vanjskog ili pivota. U ljetnoj stanci
doveli smo tri igrača na te pozicije jer smo smatrali da
smo tu jako deficitarni.
Anto Koroljević je prošle sezone bio najbolji igrač
3. lige i sigurno najzaslužnija osoba što je momčad
Sesveta završila to prvenstvo ispred nas. Igra pretežno
lijevog ili srednjeg vanjskog, a odličan je obrambeni
igrač.
Oleg Polanec je mladić od 20 godina koji iza
sebe već ima nastupe u dvije prvoligaške momčadi –
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Moslavini i Medveščaku, a kod kuće u vitrini drži i
zlatnu medalju s Europskog prvenstva u Estoniji kada
je igrao u postavi s Duvnjakom, Štrlekom i ostalim
danas puno poznatijim igračima od njega. Ljevak je,
pametan dečko s izuzetno kvalitetnim pregledom igre,
ali i jako temperamentan s lošim radnim navikama. Bio
sam mu trener u Petrinji dok je igrao za reprezentaciju i
smatrao sam da opet mogu izvući maksimum iz njega.
Treće pojačanje, Krešimir Malbašić, došao je
iz Maksimira, a u klub je donio zlatnu medalju sa
Svjetskog prvenstva u rukometu na pijesku. Igra
na poziciji pivotmena, izuzetno je korpulentan, ali
i iznenađujuće okretan i skočan za svoje fizičke
predispozicije.
Nakon 6.kola osjetili smo da imamo problem na
lijevoj strani s krilima pa smo iz Rudara doveli Vanju
Kušičku, inače rođenog Riječana koji studira KIF u
Zagrebu. Eksplozivan, brz, efikasan i probojan donio
nam je jednu svježinu i novu dimenziju igre kojom
smo iznenadili protivnike u posljednjim utakmicama.
Posljednje pojačanje je došlo dva kola prije kraja,
uzrokovano slomljenim prstom na ruci prvog vratara
Ivana Granića. U Labinu smo se oslonili na mladog
Juru Kopreka koji se odlično snašao i koji je velika
perspektiva kluba, ali nije još zreo golman da nam
donese prevagu na utakmicama. Zato smo posegnugli
za novim vratarom koji je došao iz prvoligaša Karlovca.
Igor Totić u svojoj karijeri ima naslov prvaka Hrvatske
u sezoni kada je branio za C.O. Zagreb i Ligu prvaka,
a u prvoj ligi je stajao na vratima Gorice, Poreča i

Karlovca. Veliki je prijatelj s Malbašićem, Copotom i
Mihićem pa se u trenu bez puno razmišljanja odazvao
našem pozivu za pomoć u borbi za odlazak u 1.ligu.
3. Koje bi razlike izdvojio ako promatramo 2. i 3.
Hrvatsku ligu?
Prva i osnovna razlika između te dvije lige je da
u 2. ligi ovisiš isključivo o sebi i svojim rezultatima.
U 3. ligi igra čak šest drugih momčadi prvoligaša ili
drugoligaša koji ponekad odluče u tim utakmicama
uigravati svoje prvotimce koji imaju manje od 21
godine kako bi im digli formu, uigranost ili jednostavno
popravili bodovni saldo druge ekipe.
Ponekad tamo naletiš na lagane protivnike i prošetaš
utakmicom dok u 2. ligi toga nema – svatko svakoga
može pobijediti, puno je ljudi na tribinama i pritisak je
kudikamo veći.
4. Kada smo pričali prije dvije i pol o tvojim
željama da Bedekovčina postane centar rukometa
Zagorja i šire, vjerujem da nitko nije očekivao
ovako brz napredak kluba, osim Vas...
Pa dobro, kada sam dolazio u Bedekovčinu rekao
sam ljudima u Upravi da mogu birati dva puta –
kratkoročni u kojem je važan ostanak u 3. ligi (zbog
kojeg su me i doveli) ili dugoročni u kojemu želim
Bedekovčinu kao zagorski rukometni centar koji će
okupljati mladiće iz cijelog Hrvatskog zagorja koji će
igrati u najvišim rukometnim ligama, puniti dvorane i
prezentirati i mjesto i općinu i županiju iz koje dolaze.
Da bi se tako nešto ostvarilo, trener ili koordinator
takvog projekta mora imati olimpijski ciklus pred
sobom, četiri godine u kojima može iz temelja postaviti
takve smjernice i početi ostvarivati takve ciljeve.
Danas naš klub ima oko 60 registriranih igrača
i bori se na dva nivoa natjecanja pod ingerencijom
Hrvatskog rukometnog saveza – prva momčad koja
suvereno vodi u 2. HR te druga momčad koju čine
mladići iz Bedekovčine i okolice rođeni 1992.(i mlađi)
koji se natječu u Županijskoj rukometnoj ligi.
Svakim danom je broj mladih rukometaša sve veći
i to je ono što me veseli. Iako je u današnje vrijeme
recesija vrlo popularan izraz za izbjegavanje obaveza
i investicija u budućnost, u klubu su se odlučili da
je ovo pravi put prema naprijed. Planira se i škola
rukometa i mini rukomet, uspostavio sam neke
kontakte i s nekim nastavnicima u osnovnim školama
u Stubici i Oroslavju...Znači i na tom planu smo sve
rasprostranjeniji.
Budućnost je na djeci, njih trebamo usmjeriti ka
sportu, ka zdravom životu i maknuti ih od svih ovih
poroka koji se motaju oko nas kao što su droga ili
alkohol. Učimo ih da ne moraju svi uspjeti u sportu,

da nijedan put kojim se krene nije isti, ali da ništa neće
dobiti na tanjuru, već će se morati dobrano pomučiti da
bi ostvarili rezultate.
5. Koliko znači podrška vodstva kluba i Općine u
ovom uspjehu?
Pravi klub koji želi imati vrhunske rezultate mora
imati čelnog čovjeka, lidera koji zna šta hoće, koji je
spremam podnijeti sve žrtve i pritiske u ostvarivanju
cilja koji je postavio, kojemu nije teško pokucati na
svaka vrata ili pretrpjeti svaku kritiku (pa čak i one
niske, zlonamjerne od onih koji mu zapravo zavide na
uspjehu). Takav je u nogometu Zdravko Mamić, takav
je u rukometu Zoran Gobac, takav je u Bedekovčini
Vladimir Drofenik. Ja u svim intervjuima i razgovorima
koji se vežu uz rukometne uspjehe u Bedekovčini prvo
ističem njega kao prvo ime i zaštitni znak kluba.
On je najzaslužnija osoba za postojanje i prosperitet
koji smo ovdje napravili. Mogu ja kao trener imati
fenomenalne vizije i projekte, ali sve je uzalud ako
imaš Upravu ili nekoga tko te sputava u tome. Ja za
mog predsjednika često kažem da je Djed Mraz jer
mi stalno ispunjava sve želje i ideje i na tome sam mu
zahvalan. Ostali članovi Uprave, kao npr. gospodin
Horvatić, gospodin Jaković i ostali, samo su mi potpora
u radu, a nikako ne neka prepreka.
Općina Bedekovčina nas podržava dotacijama iz
proračuna, uostalom klub jedini od ovih značajnijih i
nosi samo ime općine. Od početka sam imao izvrsnu
suradnju i potporu načelnika općine gospodina Rajka
Vidičeka te predsjednika općinskog vijeća gospodina
Branka Huljaka koju su dolazili na naše utakmice
i bodrili nas te bih volio da i dalje čelnici Općine
Bedekovčina budu uključeni još više u ovaj projekt jer
njime dobivaju svi.
Ja sam otvoren za sve vrste razgovora, uvijek sam
spreman na sve vrste kritika (a ima ih napretek), ali
uvijek ću izraziti svoje mišljenje.
6. Kakvi su planovi za nastavak prvenstva?
Kao prvo, trebam regenerirati momčad. Završetkom
prvenstva lagano pada tempo rada koji sada ide na
rekreacioni sadržaj tipa malog nogometa ili košarke u
vidu održavanja lagane kondicije.
Početak priprema je zakazan 16. siječnja 2010. a
većinu toga ćemo odraditi u Bedekovčini ili Zagrebu.
Liga se nastavlja 21. veljače utakmicom protiv
četvrtoplasiranog Ivanića.
Imamo lijep kapital, prednost nad Mladim rudarom
od 2 boda i utakmicu kod kuće protiv njih...ali daleko
od toga da je prvenstvo gotovo…Tek smo na pola puta
– još je 18 bodova u igri.
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7. Razmišljaš li o 1. HRL i ima li šanse da se u
Bedekovčini igra najbolji rukomet u Hrvatskoj?
Naravno da razmišljam! Razmišljao sam o njoj
glasno i na početku okupljanja u kolovozu. Općenito
sam mišljenjaa da svaki sportaš mora imati svoj cilj,
da mora težiti tome da bude najbolji i da pobjeđuje u
svakoj prilici. To mišljenje pokušavam nametnuti svim
svojim igračima, bez obzira igrali rukomet, nogomet
ili pikado. Dati sve od sebe, pružiti svoj maksimum i
izvući svojih 120% je ono što tražim od svakoga. Ne
znači da je to uvijek dovoljno za pobjedu, ali meni
je dovoljno ako poslije utakmice mogu pogledati
svakoga u oči znajući da su dali sve od sebe. A ako to
nije bilo dovoljno, znači da moramo još više zapeti u
radu. Karikirano – da nam sutra u našu dvoranu dođe u
goste Barcelona, ja bih tražio od mojih igrača pobjedu,

izvukao bih iz njih maksimum u ostvarivanju te želje. I,
naravno, ako budu kvalitetniji u tih 60 minuta, pružio
bih im ruku, čestitao im i bio ponosan na ono što smo
pružili.
Da, želim da u Bedekovčini vidim najbolji rukomet
u Hrvatskoj, želim da najbolje momčadi dođu u
Hrvatsko zagorje ne samo na izlet nego i na jedan
rukometni spektakl. Ostvarivo? Naravno!
8. Nedavno je klub bio kod župana. Ima li RK
Bedekovčina podršku županije za eventualnu 1.
HRL?
Krapinsko-zagorski župan nas je jednom prilikom
primio u protokolarni posjet s obzirom da smo ostvarili
plasman u viši rang natjecanja, što je automatski
vrijedan uspjeh i za sport u županiji. U jednoj
opuštenoj atmosferi pričali smo o rukometu, sportu,
afirmaciji i svemu pomalo. Iskreno, bio sam na puno
takvih primanja i sva su se svodila na fraze, hvaljenja,
slikanja i obećanja koja su izlaskom iz tih prostorija
bila zaboravljana.
Siniša Hajdaš Dončić me u tom pogledu ugodno
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iznenadio jer nakon toga je redovni posjetitelj naših
utakmica gdje nas bodri i daje potporu ovom projektu.
Podrška župana i županije također postoji, što znači
da kada tome dodamo i podršku općine postoje svi
preduvjeti za razvoj i napredak.
Ponovit ću još jednom svoj stav da je recesija vrlo
popularan izraz za izbjegavanje obveza i investicija,
a ne stvarnog stanja u društvu. Ne vidim okolo da se
ljudi voze u starim automobilima, da hodaju u staroj
iznošenoj obući i odjeći, ne vidim da je prestala gradnja
kuća ili vikendica. Troše se enormni novci za kojekave
izbore i izborne promidžbe, a kada je trebalo nedavno
spasiti ženu koja umire od leukemije ili u ovom
primjeru uložiti u sportski razvoj stotine djevojčica i
dječaka, tada je kriza i recesija.
Svaki napredak u ovom rukometnom projektu
donosi i veće troškove i iziskuje veća financijska
sredstva. Nisam siguran da svaki poduzetnik koji to
može, zaista i vidi i svoj razvoj u napretku jednog
rukometnog kluba. To nažalost u vrlo bliskoj budućnosti
može postati prepreka ovom projektu, a spustiti rampu
sada je isto kao i baciti bumerang – brzo će se obiti o
glavu.
9. Planirate nova pojačanja sljedeće godine?
Ova ekipa je slagana gotovo 2,5 godine. Pokušavali
smo naći balans kvalitete koja bi zadovoljila jedan
sustav igre koji želimo graditi ovdje. Smatram da
smo u tome uspjeli te da sada imamo jednu izuzetno
kvalitetnu ekipu. Kao što sam i rekao ljudima iz
Uprave, volio bih sada zadržati ovaj kostur ekipe idućih
godinu-dvije jer to je siguran znak da ćemo uspjeti u
nakani da izgradimo mlade igrače na njihovom tragu.
Mladi igrači uče gledajući i vježbajući, a sada imaju
koga vidjeti. Jedna je stvar pogledati na TV jednog
Lackovića, Balića ili Metličića, a tu vidimo samo
konačni produkt jednog dugotrajnog rada, a druga
vidjeti sam proces stvaranja.
Ovdje jedan Koprek može na svakom treningu učiti
od Totića i Granića, jedan Pripeljaš uči od Koroljevića,
Mihića i Dragičevića, i to svaki dan. Gledaju kako se
oni ponašaju na treningu, kako treniraju i koliko ulažu
u svaki trening.Oni im ispravljaju greške i onda vide
produkt toga rada na utakmici. Oni su njihovi pravi idoli
i uzori i ponosan sam na te igrače koji nerijetko ostanu
poslije treninga razgovarati s mladima i ispravljati im
greške, ostanu poslije svoje utakmice gledati njihovu
igru i bodriti ih jednakom žestinom kojom i mladi bodre
njih u 2.ligi. To je jedna homogenizacija kojoj težim i
za koju ću se uvijek zalagati. Rukomet je kolektivni
sport, sport koji ponekad i izbaci nekog individualca,
ali koji sam neće moći ništa spektakularno napraviti
ako nema pomoć suigrača.

10. Publike je sve više na tribinama...
Iskreno rečeno, sa zavišću sam prije dvije godine
gledao košarkaše Zaboka kada su ušli u 1. ligu. Nije
bilo mjesta u dvorani, tražila se slobodna stolica, a
dvorana se tresla od navijanja i to sve u istoj dvorani
u Bedekovčini u kojoj smo mi igrali pred članovima
obitelji i poznanicima.
Uvjeravao sam sve oko sebe da publiku uvijek
privlače spektakli, da ljudi ne vole gubitnike, već se
vežu za pobjednike i žele biti dio takve atmosfere.
Danas se to pokazuje kao točna definicija.
Dvorana je izuzetno akustična i atmosfera kakva je
bila na nekoliko posljednjih utakmica je samo motiv
više mojim igračima da daju sve od sebe. Nastavimo
li ovako, vjerujem da će i za rukomet biti pretijesne
tribine, a to je za popularizaciju ovog sporta i više nego
potrebno.
11. Nešto za kraj što nismo napomenuli?
Kada sam dolazio ovamo, mnogi su mi govorili
da radim pogrešan potez, da je ovo nemoguća misija.
Ismijavali su me kada sam u vašim novinama govorio
o svojim planovima i željama za 2 .ligu, no to smo sve
ostvarili.
Žao mi je što neki nisu imali strpljenja i povjerenja

u ovo što radim, žao mi je što sam možda neke dobre
ljude i povrijedio, ali sretan sam jer se ova moja vizija
razvija sve više. Opet ću napomenuti, i ja i većina
ovih igrača ćemo u dogledno vrijeme otići, a oni koji
tu obitavaju će ostati... Ovo je projekt za svu djecu
Hrvatskog zagorja – njihova karta za svijet uspjeha. I
svaka lipa koja je uložena u taj projekt će se na neki
način vratiti.
Iluzorne su mi priče nekih roditelja koji su tražili da
njihovoj djeci kupimo tenisice ili koji su odbili umjesto
mjesečne članarine (koja je npr. u hokejaškom klubu
u Zagrebu 250 kn) kupiti jednu godišnju ulaznicu, tj.
uložiti u svoje dijete 150 kuna, a klub jedna utakmica
koju njihovo dijete igra košta oko 1000-1500 kuna...
Danas, kada se okrenem unatrag - nije mi žao truda
i energije koju sam uložio jer se vide rezultati.
Ali ja želim više... želim još i nisam zadovoljan s
ovime sada.
Želim Barcelonu... ili barem Đakovo, Zadar,
Bjelovar, Metković ili Zagreb da vidim u ovoj dvorani
u jednoj službenoj utakmici... želim više od ovoga što
sada imamo... želim naprijed!
Ako to ne možemo ili ne želimo ostvariti ovdje,
naći ću nekoga tko to želi i otići naprijed sam prema
drugoj sredini...
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Osnivanje Visoke škole u Bedekovčini
U prostorijama Općine Bedekovčina potpisan
je u veljači 2009. sporazum između dekana Visoke
škole Hrvatsko zagorje Krapina, dr. sc. Antuna
Presečkog i donačelnika Bedekovčine Dragutina
Gulije. Time su stvoreni preduvjeti za početak

Priznanje obrtnicima za 25 godina rada
17. je prosinca u restoranu “Tratinčica” održana
Skupština Udruženja obrtnika Bedekovčina kojoj
su prisustvovali uvaženi gosti: Dragutin Ranogajec,
predsjednik OKKZŽ te načelnik Općine g. Rajko
Vidiček.

osnivanja stručnog studija graditeljstva koji će se
organizirati u Bedekovčini kao dislocirani studij
te visoke škole. Sporazum nalaže da će Općina
Bedekovčina uplatom od 35.000 kuna postati
suosnivačem Visoke škole Hrvatsko zagorje
Krapina te se obvezuje platiti oko 300.000 kuna
kojima će se platiti dio opreme te izrada potrebnog
elaborata temeljem kojeg se dobiva dopusnica za
rad. Najvjerojatniji početak upisa studenata bit će
ujesen 2010. godine.
Dr. sc. Antun Presečki:
“Bedekovčina je dobar primjer drugim sredinama
u našoj županiji jer nam je u interesu da se mreža
visokoškolskih ustanova što više proširi.”

Na skupštini su razmatrani tekući problemi
poslovanja obrtnika i dogovarani buduću planovi
udruženja. Predsjednik udruženja, g. Darko Ban,
čestitao je i dodijelio priznanja obrtnicima za
25 godina rada u struci - gđi Ljerki Ocvirek, gđi
Josipi Mikulec i Marijanu Vurneku. Dodijeljena
su i priznanja za istaknuti doprinos i uspjeh - Etno
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eko grupi (g. Nevenu Krušelju) te Stolariji Frenki
(g. Dragutinu Francu). G. Ban je ispred udruženja
obrtnika dodijelio g. Dragutinu Ranogajcu sliku
kao znak zahvalnosti.
SRU Zagor na Kleku
Povodom Međunarodnog dana tjelesne aktivnosti
SRU ZAGOR organizirala je 10.05. planinarenje na
Klek – masivna stijena (1182m nv) iznad ogulinske
kotline u sklopu planine Velika kapela. Odazvao
se zadovoljavajući broj ljudi, heterogena skupina
sastavljena od iskusnih planinara, rekreativaca i

onih fizički neaktivnih. Potonji su kod uspona imali
problem s kondicijom što je bilo i za očekivati te
je i svrha ovog planinarenja bila, osim uživanja u
prirodnim ljepotama, osvijestiti loše fizičko stanje
koje bi trebalo potaknuti na fizičku aktivnost.
Uspon do vrha je trajao oko dva sata uz više stanki
za odmor te čekanja zbog gužve kod prilazne staze
do vrha (uska kamena staza po kojoj se kreće uz
pomoć užadi). Do vrha su stigli svi, provedeno je
vrijeme uz odmor, druženje te uživanje u lijepom
pogledu.
Kod povratka kući posjetili su i jezero Sabljaci
– umjetno jezero stvoreno akumuliranjem vode
rijeke Zagorska mrežnica za potrebe proizvodnje
električne energije.
8. Županijsko vatrogasno natjecanje
U Zlataru je na Dan neovisnosti 08.10. 2009.
održano 8. Županijsko vatrogasno natjecanje djece
i mladeži Krapinsko zagorske županije. Domaćin
netjecanja je bio DVD Zlatar i Vatrogasna zajednica

Grada Zlatara, a natjecanje se održalo na igralištu
NK Oštrca. Na natjecanju je ukupno nastupilo 78
natjecateljskih vrsta: u kategoriji ženske djece 14,
kategoriji djece muške 36, u kategoriji mladeži
ženske 8 i kao gosti DVD Koprivnica. U kategoriji
muške mladeži natjecalo se 18 natjecateljskih vrsta
i van konkurencije gosti iz DVD-a Štaglinec. Po
lijepom vremenu natjecanje je odlično organizirao
od satnice nastupa do prehrane natjecatelja.
Sudačke komisije su bez primjedbi korektno
stručno i pošteno odradile svoj posao. Nakon
natjecanja izvršeno je postrojavanje i proglašenje
rezultata, a dožupanica za društvene djelatnosti, gđa
Sonja Borovčak i predsjednik VZKZŽ Ivica Glas,
podijelili su medalje za sve sudionike, a pehare za
tri prvoplasirane ekipe.

Rezultati:
Mladež ženska
1. DVD Bedekovčina I
1030,80 bodova
2. DVD Zlatar
1025,40 bodova
3. DVD Marija Bistrica
1011,20 bodova
Mladež muška
1.DVD Krapinske Toplice
1044,40 bodova
2. DVD Bedekovčina I
1043,80 bodova
3. DVD Bedekovčina II
1042,20 bodova
Na natjecanju je nastupilo deset natjecateljskih
vrsta VZO Bedekovčina, uz navedene među prva
tri zauzeli su mjesta kako slijedi: djeca ženska DVD
Bedekovčina zauzela su 11. mjesto, djeca muška
DVD Bedekovčina 6. mjesto, DVD Kebel 9. mjesto
te DVD Poznanovec 11. mjesto. Mladež ženska
DVD Bedekovčina II osvojila je 5. mjesto, mladež
muška DVD Orehovica 8. mjesto i DVD Brestovec
Orehovički 14. mjesto. Tri prvoplasirane vrste
mladeži ženske i muške stekle su pravo nastupa na
Državnom vatrogasnom natjecanju.
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VATROGASCI UPOZORAVAJU NA POVEĆANI RIZIK OD POŽARA
U vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana
velik broj domaćinstava na stolove je postavilo
adventske vjenčiće ukrašene grančicama, pokraj
njih gore svijeće, na božićnom drvcu svijetli
mnoštvo žaruljica, a prskalice i ostala pirotehnika
ne mogu se izbjeći.
Dovoljna je iskra s prskalice, dogorjela svijeća
i trenutak ljudske nepažnje da se Božić pretvori u
tragediju s velikom materijalnom štetom, a nerijetko
i ljudskim žrtvama.
Iskra s prskalice ili dogorjela svijeća može za
trenutak cijeli stan pretvoriti u buktinju.

Naime, svijeće i pirotehnička sredstva najčešći
su uzrok požara u blagdansko vrijeme. Nerijetko se
zbog dogorjelosti svijeće na adventskom vijencu
zapali stolnjak, a ubrzo i sve ostalo u prostoriji.
Opasnost vreba i od glavnog božićnog ukrasa drvca.
Zapaljive grane
Suh zrak u stanovima grane čini još zapaljivijima,
a svijeće, prskalice ili neispravne žaruljice, lako
mogu zapaliti božićno drvce. Božićno drvce se
nerijetko nalazi u blizini zavjese, što još povećava
rizik.
Ako požar zahvati i zavjese, teže se može
obuzdati, posebice ako ukućane uhvati panika.
Da je požara u prosincu i siječnju više nego u
ostalim hladnijim mjesecima, pokazuje i statistika.
I oni koji su svoj stan osigurali od požara,
trebali bi dva puta razmisliti o tome hoće li svijeću
ostaviti upaljenu dok u susjedstvu razmjenjuju
čestitke. Naime, polica osiguranja ne pokriva štetu
nastalu ostavljanjem uključenih električnih uređaja,
opušaka cigarete ili upaljene svijeće.
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No odgovornim ponašanjem požari se lako
mogu izbjeći
Poznavanjem požarnih opasnosti i rizika te
uzroka nastajanja požara, građani mogu sami
poduzeti potrebne mjere zaštite te tako opasnost po
imovinu i ljudske živote uveliko smanjiti.
SAVJETI
Polusuho drvce ne treba postavljati!
Drvce osušeno na kućnom grijanju može u dodiru
s jačim toplinskim izvorom planuti u nekoliko
sekundi poput eksplozije. Ako drvce već gubi iglice,
uopće ga ne bi trebalo postavljati. Osim toga, ne
treba ga tako dugo niti držati u stanu ili kući. Drvce
uz to treba osigurati protiv prevrtanja i postaviti
ga najmanje pola metra od zavjesa, namještaja i
drugog zapaljivog materijala. Svijeće treba dobro
učvrstiti u metalnim svijećnjacima i nikad ne pustiti
da izgore do kraja. Posebno treba biti oprezan s
prskalicama. Ako požar ipak izbije i ne može se
odmah ugasiti, napustite prostoriju, zatvorite vrata i
pozovite vatrogasce na broj 93.
Ukrasne žaruljice sumnjivog podrijetla najopasnije!
Građani bi osobito trebali biti oprezni kad kupuju
ukrasne žaruljice i često potrebne produžne kablove
za struju koji se u blagdansko vrijeme mogu naći
na svakom koraku. Ukrasne žaruljice sumnjivog
podrijetla mogu se pregrijati i poput svijeće zapaliti,
isto vrijedi i za produžne kablove napravljene od
nekvalitetnih materijala. Također, ako u strujni
krug priključimo trošilo ili više njih veće snage od
dopuštene, tada će kroz strujni krug poteći struja
veća od dopuštene. Takvo preopterećenje može
uzrokovati zapaljenje izolacije vodiča i stvari u
blizini mjesta zapaljenja.
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Mobilni centar za prevenciju
U 7. je mjesecu 2009. godine u Bedekovčini bio
mještanima na usluzi “Mobilni centar za prevenciju’’
PU KZŽ koji je služio u informativne i edukativne
svrhe. Vozilo je klimatizirano i opremljeno

informacijskim sustavom povezanim bežičnom
internetskom vezom s centralnim serverom policije,
a njime se može odmah saznati svaka informacija
vezana uz cestovne prekršaje osobe.
Rad s ovim sustavom demonstrirao je naš
mjesni policajac koji vam ujedno može dati letke
s uputama kako riješiti statusno pitanje izdavanja
osobne iskaznice, putne isprave, vozačke dozvole
i dr.
Ovaj zanimljiv i mještanima pristupačniji način
komuniciranja sa službenim osobama policije može
znatno unaprijediti sigurnost građana. Naši su se
mještani ovim mobilnim centrom mogli:

INFORMIRATI: o štetnosti droga i drugih
ovisnosti, o posljedicama prometnih nesreća, o radu
Obiteljskog centra, o radu Centra za prevenciju i
izvanbolničko liječenje, o radu Županijskog vijeća
za prevenciju, o radu drugih tijela zaduženih za
sigurnost građana;
SAVJETOVATI: o potrebnoj zaštiti djece i
nemoćnih, o potrebi suzbijanja nasilja, o potrebi
poštivanja prometnih propisa, o načinu suzbijanja
krađa, provala i razbojstava, o načinu zaštite,
vlastite imovine, o samozaštitnom ponašanju te
POBOLJŠATI SURADNJU: radi zajedničkog
stvaranja boljeg stanja sigurnosti, radi ostvarenja
zajedničkih interesa, radi smanjenja kaznenih djela
i prekršaja, radi sigurnosti svih građana.
Zakon o zlouporabi droga
Kako bi se spriječila zlouporaba droga i bolest
ovisnosti o drogama koja pogađa sve društvene
zajednice i sve zemlje, donesena je nacionalna
strategija suzbijanja zlouporabe opojnih droga
u Republici Hrvatskoj za 2006. – 2012. godinu.
Glavni cilj Ujedinjenih naroda kao i Europske unije
je smanjenje ponude i potražnje droge, a s tim u
vezi i zadržavanje stanja raširenosti zlouporabe
droga u okvirima snošljivim za zajednicu kako
se ne bi narušile temeljne vrijednosti društva,
obitelji i pojedinca. U našoj se Općini provodi ova
akcija preko učestalih predavanja našeg lokalnog
policajca u Srednjoj školi. Zakonom o suzbijanju
zlouporabe opojnih droga (NN 43/2008, čl. 3 st.
1) kažnjivo je (po čl. 54 st. 3. i 1.) posjedovati ili
biti pod utjecajem lijekova u danom popisu (uz
konzumaciju ovih lijekova potrebno je imati i
liječnički recept): ansilan, apaurin, artane, cerson,
demetrin, diazepam, dolantin, dormicum, fentanyl,
fluzepan, fortral, halcin, helex, heptanon, xanax,
lekotam, lexaurin, lexillium, loram, lorsilan,
meprobamat, NORMABEL, nubarem, oksazepam,
phemiton, phenobarbiton, praxtten, rapifen, sufenta,
sufenta forte, valium, rohypnol.

43

