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Poticaj
poduzetnicima
Općinski vijećnici jednoglasno su na sjednici
održanoj 22. prosinca
2015. godine donijeli odluku o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom
doprinosu na području
Općine Radoboj. Odlukom se omogućuje Općini
da djelomično ili potpuno oslobodi plaćanja komunalnog doprinosa poduzetnike koji investiraju
u izgradnju proizvodnih
ili dogradnju postojećih
građevina u kojima obavljaju određenu djelatnost.
Tako investitori mogu biti
oslobođeni do 50% iznosa komunalnog doprinosa
pod određenim uvjetima.
Tako poduzetnik koji će
graditi na području gospodarsko - poslove zone
može računati na 35%
smanjenja, onaj koji će nakon gradnje ili proširenja
zaposliti više od 3 nova
radnika na 30%, a onaj tko
će zaposliti manje od 3
radnika 25% ukupnog iznosa.
Pored poduzetnika pogodnost izmjene Odluke
o komunalnom doprinosu
moći će koristiti i članovi
obitelji poginulog ili nestalog hrvatskog branitelja
Domovinskog rata, koji
imaju pravo na stambeno
zbrinjavanje osloboditi će
se plaćanja komunalnog
doprinosa u cjelokupnom
iznosu prilikom gradnje
stambenog objekta na području Općine Radoboj.
Osobe koje imaju status
hrvatskog branitelja, a prebivaju na području Općine
Radoboj prilikom gradnje
stambenog objekta za vlastite potrebe imaju pravo
na oslobađanje plaćanja
komunalnog doprinosa od
50 - 30% ovisno o vremenu
provedenom u Domovinskom ratu. Zainteresirani za
korištenje smanjenja visine
komunalnog
doprinosa
trebaju podnijeti zahtjev
za oslobađanje Općini Radoboj.

U RAZMAKU OD 30 DANA ODRŽANE DVIJE VAŽNE SJEDNICE
OPĆINSKOG VIJEĆA RADOBOJ

Aktivni općinski vijećnici

Pod predsjedanjem predsjednika Alojza Sajka u Radoboju su
unutar trideset dana održane
dvije sjednice Općinskog vijeća.
Krajem prošle godine, 22. prosinca, održana je sjednica na kojoj je usvojen općinski proračun
za 2016. godinu, donijete su
odluke o II. izmjeni proračuna
za 2015. godinu, o izmjenama
i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu, o osnivanju
muzeja Radboa, o prijedlogu
Plana razvoja civilne zaštite, te o
dodjeli na korištenje objekata u
vlasništvu Općine Radoboj.
Na sjednici održanoj 21. siječnja
2016. donijete su odluke o urbanističkim planovima uređenja
sportsko-rekreacionog centra i
područja Vini Vrh, izmijenjena je
odluka o agrotehničkim mjerama, te pravilnik o financiranju
Udruga iz općinskog proračuna
kao i odluka o raspodjeli sredstava za financiranje političkih
stranaka.
Općinski proračun za 2015.
godinu na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća Radoboj
održanoj 22. prosinca smanjen je za 5.590.000 kuna, tako
da konačni iznos proračuna za
2015. godinu iznosi 10.187.000
kuna. Planirani prihodi nisu ostvarene na stavci poreza i prireza, manji su za 600.000 kuna te
na stavci pomoći za 3.900.000
kuna, što se prije svega odnosi
na planirane prihode iz EU fon-

dova.
Proračun Općine Radoboj za
2016. godinu predviđen je u iznosu od 11.730.600 kuna što je
za oko 1.500.000 kuna više od
planiranog ostvarenja prihoda u
2015. godini.
Najznačajniju stavku izvornih
općinskih prihoda predstavlja
porez na dohodak, koji se planira u visini od 3.500.000 kuna,
dok su ostali općinski prihodi u
daleko manjim iznosima. Tako
prihod od upravnih i administrativnih pristojbi iznosi 15.000,
prihod od godišnje naknade
za korištenje grobnih mjesta
155.000, prihod od troškova
ukopa iznosi 40.000, komunalna naknada donosi u proračun
400.000, a komunalni doprinos
40.000 kuna godišnje. Tu su
zatim prihodi od prodaje zemljišta koji se planira u iznosu
od 950.000, zatim od prodaje
automobila 50.000, od zakupa
i iznajmljivanja poslovnog prostora 22.000, od koncesija 8.000,
te još nekoliko vrsti prihoda u
manjim iznosima.
Od države, županije i ostalih izvora ukupno se u 2016. očekuje
6.338.600 kuna, i to iz državnog
proračuna 4.691.000, od Fonda za zaštitu okoliša 647.000,
od Europskog poljoprivrednog
fonda 1.000.000 kuna, te od
Županije 150.000 kuna.
Vidljivo je da se među stavkama
prihoda nalaze i prihodi od po-

moći iz državnog proračuna, a
znamo da on za 2016. još nije
usvojen, može se dogoditi da će
i ove godine općinski proračun
što se tiče prihoda podbaciti i da
neke od predviđenih aktivnost u
Općini Radoboj neće biti realizirane.
U rashodnom dijelu općinskog
proračuna za 2016. godinu najveći iznos planiran je za održavanje i izgradnju komunalne infrastrukture, ukupno 2.460.000
kuna. Za realizaciju programa
u oblasti razvoja turizma namijenjeno je ukupno 1.572.000
kuna. Program sufinanciranja
predškolskog obrazovanja težak
je 490.000 kuna, oblast kulture i
religije za sada može računati sa
773.500 kuna, sport i rekreacija
sa 260.000, vatrogastvo i zaštita od požara u općini Radoboj
raspolažu sa 295.000, a razvoj
gospodarstva i poljoprivrede
sa ukupno 230.000 kuna. Za
rad Općinskog vijeća i funkcioniranje mjesne samouprave
osigurano je 510.000 a za rad
Jedinstvenog upravnog odjela
874.000 kuna. Financiranje vlastitog pogona u što ulazi između
ostalog održavanje groblja i
mrtvačnice, održavanje javnih
površina i naknada za zaposlene
na tim poslovima stoji 251.500,
a program socijalne skrbi može
računati sa 280.000 kuna.
Za proračun je glasalo 8, a 5 je
vijećnika bilo suzdržano.
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Održavanje groblja
i javnih površina
Posebni Vlastiti pogon Općine
Radoboj brine se o održavanju groblja, mrtvačnice i javnih
površina. Općinski proračun
za 2016. predviđa da će se za
te potrebe utrošiti ukupno
251.500 kuna. Na održavanje i
uređenje groblja i mrtvačnice
odvojit će se 117.000 kuna, dok
će program održavanja ostalih
javnih površina odnijeti 105.000
kuna. Samo za odvoz smeća
sa groblja potrebno je godišn-

je 30.000 kuna, dok će se za
projektnu dokumentaciju koja
se odnosi na groblje izdvojiti
32.000 kuna. U prosincu 2014.
nabavljen je komunalni traktor,
a ove se godine planira nabava
priključaka što će stajati 50.000
kuna. U ukupnom iznosu sredstava za Vlastiti pogon nalaze se
i sredstva za plaće stalno zaposlenih, te dio troškova djelatnika
koji se zapošljavaju na javnim
radovima.
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Za djecu u dječjim
vrtićima 400 tisuća kuna
Najveći iznos sredstava u
oblasti predškolskog obrazovanja odlazi na sufinanciranje
boravka djece u vrtićima, ukupno 400.000 kuna. Općina
će i u 2016. godini financirati nabavu školskih knjiga za
učenike OŠ Side Košutić i to u
iznosu od 120.000 kuna. Sufinanciranje male škole Općinu
stoji 90.000, nova stavka je
sufinanciranje
logopedske
službe u iznosu od 30.000
kuna, a trebala bi funkcionirati u suradnji sa Gradom
Krapinom i općinama Đurmanec, Jesenje i Petrovsko.
Školske aktivnosti sufinancirati će se sa 25.000 kuna,
a srednjoškolcima je u vidu
sufinanciranja prijevoza i smještaja u učeničkim domovima
namijenjeno 140.000 kuna.
Osigurano je i 15.000 kuna za
darove i nagrade učenicima.
Socijalno ugrožene osobe do-

bivaju među ostalim pomoć za
nabavu ogrijeva pa će tako biti
i u 2016. godini. Za tu je namjenu osiguran ukupni iznos od
35.000 kuna. Prema utvrđenim kriterijima dodjeljuje se i
pomoć za podmirenje troškova energije, odvoza smeća, najamnine i vodu ukupni iznos je
30.000 kuna. Isto toliko osigurano je za plaćanje troškova prehrane učenika slabijeg
imovinskog stanja, a prema
zahtjevu škole. Za rad Gradskog društva Crvenog križa
Krapina odvaja se 50.000, a
za kupnju poslovnog prostora
daljnjih 25.000 kuna. U oblasti
socijalne zaštite djeluje i nekoliko udruga građana koje
dobivaju određenu pomoć iz
općinske blagajne. Tako udruga umirovljenika dobiva 2.000,
Udruge osoba sa intelektualnim teškoćama 3.000, a ostale
udruge dobivaju po 800 kuna.

Vatrogasci i sportaši dobivaju više od milijun kuna
U uređenje i proširenje groblja ulažu se značajna sredstva

Uređenje hostela i
Hiže zagorskih štrukli
Ostvare li se predviđanja dotoka sredstva iz fondova EU u
Radoboju će početi uređenje kupljene kuće u središtu
Radoboja u Hižu zagorskih
štrukli i bivšeg lovačkog doma
kod Crneka u hostel. Za te su
namjene predviđena ukupna
sredstva u iznosu od 1.550.000
kuna. Uvođenje mogućnosti
korištenja besplatnog interneta
u ostala naselja Općine koštat
će 20.000 kuna.
Podmirenje potreba u oblasti
kulture i religije općinski proračun tereti sa 773.500 kuna,
od toga pomoći udrugama iz
oblasti kulture iznose 30.000
kuna. Najveći iznos u oblasti
kulture odnosi se na nabavu

opreme i knjiga za knjižnicu,
iznosi 500.000 kuna, a za realizaciju projekta arheoloških
iskapanja na lokacijama Hajdine zerne i Plat odvaja se
233.500 kuna. Župa Presvetog
Trojstva i ove će godine dobiti
ukupno 53.000 kuna, dok će
treća faza uređenja Zavičajne
zbirke koštati 1.101.100 kuna,
ako se u realizaciju uključe
resorna ministarstva. Najveći
iznos pomoći za rad u oblasti
kulture dobit će KUD Zagorec
8.000 kuna, limene glazbe će
dobiti 4.000 kuna svaka, Društvo Naša djeca 5.000, a KUD Side
Košutić 3.200. Tu su i kuburaši
sa 2.400 i Humoristično društvo Zvonec sa 800 kuna.

Nastavit će se s radovima na zgradi nogometnog kluba
Dobrovolja vatrogasna društva ka zajednica Općine Radoboj.
Radoboj, Jazvine i Gornja Šem- Lovačko društvo Strahinjčica
nica ukupno će dobiti 295.000 4.000, Društvo sportskih igara
kuna, s tim da će DVD Jazvine učenika 1.600, a ostale udruge
dobiti i 50.000 kuna za projek- ukupno 2.400 kuna. Organitnu dokumentaciju novog va- zacija tradicionalnih sportskih
trogasnog doma u Jazvinama. manifestacija, Radobojski maraKao pomoć u nadoknadi štete ton i biciklijada Rimska cesta
zbog požara pojedincima se općinski proračun košta 10.000
predviđa pomoć u iznosu od kuna, a 30.000 će biti utroše10.000 kuna. Pored vatrogas- no na uređenje prostora oko
tva određena sredstva dobit nogometnog igrališta. U 2015.
će i civilna zaštita za nabavu godini započeli su radovi na enopreme, te Gorska služba za ergetskoj obnovi zgrade NK Raspašavanje, radi se o ukupnom doboj, a ove se godine predviđa
iznosu od 18.000 kuna.
utrošiti još 470.000 kuna što
U oblasti sporta i rekreacije se očekuje od Fonda za zaštitu
227.000 kuna dobiva Sports- okoliša.
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OPĆINA RADOBOJ U 2016. GODINI RASPOLAGATI
ĆE SA UKUPNO 11.730.000 KUNA. EVO KAKO SU TA
SREDSTVA RASPOREĐENA ZA POJEDINE NAMJENE

Komunalnoj djelatnosti
najviše novaca

Uređuje se još jedno dječje igralište
Proračunom Općine Radoboj
za 2016. godinu, koji je usvojen na sjednici Općinskog vijeća 22. prosinca 2015. godine
najveći iznos predviđen je za
komunalnu djelatnost, uređenje prostora i zaštitu okoliša,
ukupno 2.460.000 kuna. Tako
je za održavanje nerazvrstanih
prometnica rezervirano 314.125
kuna i to za nabavu kamenog
materijala, cijevi i ostalog potrebnog materijala. Za usluge
prijevoza, rad rovokopača,
sanaciju udarnih rupa, zimsko
čišćenje snijega i otkos trave u
ljetnom razdoblju utrošit će se
ukupno 485.875 kuna. Planirana sredstva su raspodijeljena
prema dostavljenim programima mjesnih odbora. Sanacija
klizišta odnijet će 500.000 kuna,
a asfaltiranje javnih putova i nogostupa 200.000 kuna. Nastavit
će se i izgradnja nogostupa i to
uz cestu Radoboj - Krapina na
relaciji Venca - Lopatice za što
je predviđeno 150.000 kuna.
Sređivanje imovinskog stanja

nad nerazvrstanim cestama stajat će 290.000 kuna, a za nabavu
prometnih znakova i ogledala
koja će biti postavljena na spajanju nerazvrstanih i županijskih
cesta biti će potrebno 20.000
kuna. Za izgradnju i uređenje
dječjih igrališta osigurano je
45.000, za nabavu još jednog
zelenog otoka 25.000, deratizacija odnosi 30.000, a higijeničarska služba 10.000 kuna.
Analiza pitke vode godišnje stoji
15.000, a održavanje sekundarne vodovodne mreže 45.000
kuna. Za sufinanciranje izrade
projektne dokumentacije na vodoopskrbnom sustavu Općina
Radoboj izdvojit će 95.000, a
troškovi održavanja i proširenja
javne rasvjete, te utroška električne energije iznose 380.000
kuna. Rješavat će se i imovinsko
pravni odnosi za realizaciju projekta odvodnje, a za tu će svrhu
biti utrošeno 100.000 kuna, dok
će izrada prostorno planske dokumentacije odnijeti 350.000
kuna.

Gospodarstvo i poljoprivreda
Općina u skladu sa svojim
mogućnostima pomaže poduzetnicima i poljoprivrednicima na svojem području.
Tako je za sufinanciranje kamata na kredite gospodarstvenika osigurano 5.000 kuna,
za sufinanciranje projekata
korištenja obnovljivih izvora
energije fizičkim osobama je
namijenjeno 20.000, a 70.000
kuna namjerava se utrošiti

za izradu promidžbenih materijala Poduzetničke zone,
te za sudjelovanje Općine na
sajmovima. Planira se i kupnja
zemljišta u vrijednosti od
70.000 kuna. Naknade građanima i udrugama u oblasti
poljoprivrede iznose 35.000,
subvencija umjetnog osjemenjivanja krava iznosi 15.000, a
sufinanciranje plaće poljoprivrednog redara 25.000 kuna.

Mjesna samouprava, Općinsko vijeće i jedinstveni
Upravni odjel odnose
deset posto sredstava
iz općinskog proračuna
Ukupni troškovi funkcioniranja Općinskog vijeća i mjesne
samouprave u 2016. godini
iznositi će 510.000 kuna. U
tom su iznosu obuhvaćene
naknade za rad predsjednika
općinskog vijeća, načelnika
općine i općinskih vijećnika.
Godišnje to ukupno iznosi
170.000 kuna. Usluge objave odluka u Službenom
glasniku Krapinsko zagorske
županije, oglasa i natječaja na radio i u tisku ukupno
iznose 110.000 kuna, dok su
troškovi izdavanja Radobojsko - Jesejanskog lista 80.000
kuna. Političke stranke koje

imaju vijećnike ukupno dobivaju 13.000 kuna, mjesnim
je odborima namijenjeno
25.000, za obilježavanje Dana
općine osigurava se 50.000,
dok proračunska pričuva
iznosi 60.000 kuna. Za plaće
i ostale rashode djelatnika Jedinstvenog upravnog odjela
osigurava se 481.000 kuna,
uredski materijal, materijal
za čišćenje i ostale potrebe
odnose 25.000 kuna, telefon
i poštarske usluge 65.000,
održavanje
informacijskog
sustava 60.000, a troškovi
goriva, električne energije i
plina 45.000 kuna. (vir)

Nova odluka o komunalnim djelatnostima
Općinsko vijeće Općine Radoboj
2009. godine donijelo je odluku
o komunalnim djelatnostima.
Kako je u međuvremenu bilo
nekoliko izmjena Zakona o komunalnom gospodarstvu prišlo
se izradi nove odluke koja je
usvojena na sjednici Općinskog
vijeća Općine Radoboj 22. prosinca 2015. godine. Odlukom je
predviđeno da se na području
Općine Radoboj obavljaju slijedeće komunalne djelatnosti:
održavanje čistoće, odlaganje
komunalnog otpada, održavanje javnih površina, održavanje
nerazvrstanih cesta, tržnice na
malo, održavanje groblja, obavljanje dimnjačarskih poslova i
javne rasvjete.
Na području Općine Radoboj
komunalne djelatnosti obavljaju; trgovačko društvo «Krakom»
koje je u suvlasništvu općine
Radoboj, vlastiti pogon, pravne
i fizičke osobe na temelju koncesije i na temelju ugovora o
povjeravanju obavljanja komunalnih poslova. Vlastiti pogon
radi na održavanju čistoće,
održavanju javnih površina,
održavanju groblja, održavanju
javnih spomenika i spomen obil-

Zahvaljujući Vlastitom pogonu
javne površine na području
Općine Radoboj tijekom cijele
godine primjerno su uređene
ježja i održavanjem komunalnih
objekata javne namjene.
Na temelju odluke o komunalnim djelatnostima općina daje
koncesiju za obavljanje dimnjačarskih poslova na rok od 4
godine, a može sklopiti ugovore o održavanju javne rasvjete i
nerazvrstanih cesta, prigodnom
ukrašavanju naselja na području
Općine Radoboj, te održavanju tržnice na malo. Djelatnosti opskrbe pitkom vodom te
odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda koje su do donošenja
ove odluke potpadale pod Zakon o komunalnom gospodarstvu i nadalje obavlja «Krakom»,
ali u skladu sa odredbama Zakona o vodama. (vir)
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Jedan vijećnik tisuću kuna
U proračunu Općine Radoboj na temelju odredbi Zakona o financiranju
političkih aktivnosti i izborne promidžbe svake se
godine osiguravaju sredstva za financiranje političkih
stranaka koje imaju svoje
predstavnike u Općinskom vijeću. Ukupni iznos za tu namjenu u 2016. godini iznosi
13.000 kuna. U skladu s tim
na sjednici općinskog vijeća
održanoj 21. siječnja 2016.
donijeta je Odluka o rasporedu
sredstava. Kriterij je da se za
jednog vijećnika odvaja 992,36

kuna, a za vijećnicu 1.091,60
kuna. Tako će HDZ moći koristiti 4.961,80 kuna jer ima 5 vijećnika, HNS će dobiti 3.076,32
za 3 vijećnika i 1 vijećnicu,
SDP ima 3 vijećnika i dobiva
2.977,08 kuna, dok Autohtona - Hrvatska seljačka stranka i
HSS dobivaju po 992,36 kuna,
jer svaka ima jednog vijećnika.

Novi koncesionar za obavljanje dimnjačarskih poslova
Obavještavamo stanovnike
Općine Radoboj da je nakon
provedenog postupka javne
nabave dana 20.01.2016.
godine, potpisan Ugovor
o obavljanju dimnjačarskih poslova na području
Općine Radoboj sa novim
koncesionarom za obavljanje dimnjačarskih poslova
za slijedeće četverogodišnje razdoblje. Novi koncesionar je tvrtka LEUŠTEK
j.d.o.o
za
dimnjačarske

usluge, Ulica zagorske brigade 30, Poznanovec, zastupana po Danijelu Leuštek,
mob. 091/722 21 24. Napominjemo, da je ovlašteni
dimnjačar dužan povjerene
poslove obavljati u skladu s
Odlukom o obavljanju dimnjačarske službe na području
Općine Radoboj („Službeni
glasnik Krapinsko – zagorske
županije“, br. 1/01), te za
svaku obavljenu uslugu izdati račun.

Osiguravanje površina
za turizam, sport
i rekreaciju
Na sjednici Općinskog vijeća
Općine Radoboj 21. siječnja
našlo se i donošenje odluka
o urbanističkim planovima
uređenja područja Vini Vrh i
Sportsko - rekreacionog centra
Radoboj.
Na tim se prostorima usvojenim planovima omogućava
izgradnja turističkih i sportskih
objekata i terena. Tako se u
sadašnje nogometno igralište
u Radoboju predviđa izgradnja sportskih terena za tenis,
odbojku i druge sportove,
prostor za kamp odmorište, a
tu su i javne zelene i zaštitne
površine, te potrebne prometnice. Na području Vini Vrha,

radi se o manjoj površini na
samom vrhu, omogućava se
izgradnja manjeg turističkog
naselja
sa hotelom, parkiralištem, te sportskim terenima za tenis i druge sportove.
U raspravi prilikom usvajanja
ovih odluka naglašeno je da u
postupku rasprava o izmjenama ili donošenju urbanističkih
planova ima premalo interesa
građana za konkretna rješenja,
a kada je sve gotovo pojavljuju
se primjedbe i upućuju kritike.
Inače ukupni troškovi izrade
prostornih planova koji su
usvojeni na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća iznose
57.000 kuna.
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Novi način financiranja
udruga građana
Zakon o udrugama građana
odredio je način sufinanciranja rada udruga građana pa je u
skladu s tim trebalo donijeti i
Pravilnik o financiranju udruga
građana koje djeluju na području Općine Radoboj.
Pravilnik predviđa da Općina
svake godine raspisuje natječaj za dodjelu sredstava iz
proračuna. Natječaj treba biti
objavljen tridesetak dana nakon donošenja općinskog proračuna, a udruge koje imaju
potrebe za financiranje svojih
programa trebaju se prijaviti na
natječaj, a na isteku godine do-

staviti izvještaj o utrošku sredstava. Prema tome ubuduće
će se u općinskom proračunu
osiguravati sredstava za pojedine djelatnosti, kultura, sport,
socijala i slično, a konkretne
iznose pomoći dijelit će se
nakon završetka natječaja u skladu sa usvojenim kriterijima.
Kako bi se udruge mogle što
bolje pripremiti za ove izmjene
u pogledu financiranja svojih
djelatnosti u Općini planiraju
održavanje instruktivnog sastanka sa predstavnicima svih
udruga koje djeluju u Općini
Radoboj.

Poljoprivrednom redaru
veće ovlasti
Jedan od tema na sjednici
Općinskog vijeća u Radoboju bila je i izmjena Odluke
o agrotehničkim mjerama i
mjerama na uređenje i održavanje poljoprivrednih površina.
Dopunama su date veće ovlasti Poljoprivrednom redaru u
pogledu naplate predviđenih
kazni za nepoštivanje pojedinih odredbi Odluke. Tako će

ubuduće redar moći naplati kaznu na mjestu počinjena prekršaja ili izdati obvezni prekršajni
nalog. Nakon postavljenog pitanja u kojoj mjeri poljoprivredni redar obavlja svoju dužnost,
vijećnicima je dana informacija
da će se izvještaj o radu poljoprivrednog redara naći na jednoj
od narednih sjednica Općinskog
vijeća.

Radoboj dobiva muzej
Nakon privođenja kraju radova na adaptaciji stare školske
zgrade i opremanja uređenih
prostora stvoreni su uvjeti za
stavljanje ove investicije u funkciju. Kao najpovoljnije rješenje
pokazalo se ono koje predlaže
osnivanje posebne ustanove.
Zbog toga su općinski vijećnici donijeli odluku o osnivanju
muzeja Radboa. Donošenje ove
odluke prvi je korak za daljnju
proceduru kao što je registracija
kod nadležnog ministarstva i
drugih nadležnih institucija.
Muzejom će upravljati ravnatelj
koji će biti imenovan u skladu
s odredbama zakona i statuta, dok će privremeni ravnatelj
biti Tatjana Vuzem. U roku od
90 dana treba obaviti sve pripreme za početak rada muzeja,
a sredstva za rad osigurat će se
u proračunu općine, ostvarivanjem vlastitih prihoda, proračuna
županije i države u skladu sa

odlukama ovlaštenih tijela.
Općina Radoboj ima u vlasništvu nekoliko poslovnih
prostora koje koriste građani i
udruge koje djeluju na području Općine. Kako bi se ti objekti
mogli dati njima na korištenje trebalo je donijeti posebnu
odluku. Odluka je donijeta na
sjednici Općinskog vijeća, a
njome su obuhvaćeni: Stara
hiža, Bregi Radobojski, Dom
Orehovec, Orehovec Radobojski, zgrada NK Radoboj, zgrada DVD Radoboj, Spremište
sportskih sprava uz igralište u
Jazvinama i kućica iznad nogometnog igrališta u Radoboju.
Korisnicima će navedeni objekti
biti dati na besplatno korištenje
što će biti regulirano posebnim
ugovorima. Na besplatno korištenje moći će se dati i drugi
poslovni prostori, koji ni nakon
tri provedena natječaja neće biti
dani u zakup. (vir)
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Proračun općine Jesenje za 2016.
Većinom
glasova
vijećnici
Općinskog vijeća na 19. sjednici održanoj 14. prosinca usvojili su Proračun Općine Jesenje
za 2016. godinu. U 2016. godini Općina Jesenje planira sredstva u iznosu od 5.133.705,00
kuna, od toga su izvorni prihodi planirani u iznosu od
3.089.705,00 kn. Prijavljivanjem na natječaje ministarstava,
fondova i županije planira se
uprihoditi 2.044.000,00 kn.
Od značajnijih projekata Općina planira započeti izgradnju
bioenergane čija će procijen-

jena vrijednost iznositi cca
3.000.000,00 kuna. Planira se
nastavak izgradnje i rekonstrukcije nerazvrstanih cesta,
sanacija klizišta i za tu namjenu
predviđa se utrošiti iznos od
1.093.000,00 kuna. Za izgradnju i održavanje sustava vodoopskrbe i kanalizacije predviđen je iznos od 466.000,00
kuna. Za program obrazovanja
u kojeg su uključene stipendije
učenicima i studentima, subvencioniranje prijevoza srednjoškolaca, tekuća pomoć OŠ
Jesenje, subvencioniranje bora-

Porast nataliteta
u općini Jesenje

Roditeljima je na njihovim prinovama u
obitelji čestitao načelnik Ivan Maligec
U božićno vrijeme radost novog života potaknuta Isusovim rođenjem obuzima mnoga
srca. Isto tako rođenje djeteta
u obitelj donosi neizmjernu
radost i veselje. Tu radost ove
je godine osjetilo 26 obitelji
s područja općine Jesenje, što
je svojevrsni baby boom koji
nije zabilježen već duži niz
godina. Ta činjenica posebno
veseli iz razloga što će nakon
duljeg vremena Općina i župa
Jesenje zabilježiti pozitivu u
broju rođenih u odnosu na
umrle. U općinskoj vijećnici
upriličen je drugi ovogodišnji prijem novorođenih beba
i njihovih roditelja kako bi
primili dar Općine Jesenje u
novčanom iznosu od 5.000,00
kuna. U nadasve ugodnoj at-

mosferi načelnik Ivan Maligec
čestitao je roditeljima na njihovim prinovama, zaželio im
sretne božićno - novogodišnje blagdane, a malenima sretno i bezbrižno djetinjstvo.
Ova lijepa tradicija darivanja
naših najmlađih mještana
svakako je jedan od naših
najsretnijih trenutaka tijekom godine jer maleni su garancija našeg opstanka. Zato
osjećamo dužnost pomoći i
na ovaj način kako bi njihovo
djetinjstvo bilo što ugodnije
i ljepše, istaknuo je načelnik
Maligec. Tijekom druženja
roditelji su izrazili zahvalnost
na pomoći koju općina pruža
roditeljima novorođenih te
poželjeli uspješnu 2016. godinu.

vka djece u vrtićima i dr. planira se utrošiti 469.000,00 kuna.
Iznos od 213.750,00 kuna planira se za razvoj kulture u što je
uključena izgradnja edukativnog centra u društvenom domu
u Donjem Jesenju vezanog za
staze krapinskih neandertalaca, sufinanciranje Povijesnog
arhiva i dr. Za uređenje igrališta i prostora za rekreaciju
planirano je 180.000,00 kuna.
Za socijalni program predviđena su sredstva u iznosu od
350.000,00 kuna, za sufinanciranje projekata i programa

udruga 147.000,00 kuna, pomoć župi Jesenje predviđena je
u iznosu od 20.000,00 kuna. Za
subvencije poljoprivrednicima
i elementarne nepogode predviđen je iznos od 75.000,00
kuna. Proračunom su još planirana sredstva za financiranje DVD-a Jesenje u iznosu od
91.000,00 kn, komunalnih
usluga, održavanja javne rasvjete, groblja, sanaciju deponije
Gorjak, higijeničarske usluge
i velik broj drugih aktivnosti
koje su obuhvaćene redovnim
poslovanjem.

Otpad nije smeće
Piše: Petra Šemnički
Javna ustanova za upravljanje
zaštićenim dijelovima prirode
Krapinsko - zagorske županije
započela je sa provođenjem
projekta edukacije „Otpad
nije smeće“ kojeg sufinancira
HEP u sklopu natječaja za
donacije Svjetlo na zajedničkom putu 2015.
Projekt će se provoditi održavanjem 5 radionica koje
se sastoje od prezentacije,
kreativnog djela i igre u kojoj
učenici sortiraju otpad. Svrha
radionica je edukacija učenika o otpadu, štetnosti divljih
odlagališta, cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom,
sortiranju i recikliranju otpada. Poseban naglasak stavljen

je na usvajanje mjera za izbjegavanje i smanjenje otpada
i način odvojenog prikupljanja otpada s ciljem podizanja
svijesti učenika o potrebi zaštite prirode i očuvanju prirodnih resursa.
U sklopu projekta tiskane su
bilježnice sa eko porukama i
savjetima za očuvanje okoliša
koje će zajedno sa olovkama biti podijeljene svakom
učeniku. Radionice koje su
namijenjene učenicima 4.
razreda, do sada su održane
u OŠ Đure Prejca Desinić i OŠ
Side Košutić Radoboj. Tijekom siječnja i veljače održati će se još 3 radionice u OŠ
Franje Horvata Kiša Lobor, OŠ
Konjščina i OŠ Vladimir Nazor
Budinščina.
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Traže se članovi Savjeta mladih
Općinski vijećnici donijeli su
na svojoj sjednici održanoj 22.
prosinca 2015. godine novu
Odluku o osnivanju Savjeta
mladih Općine Radoboj. Odlukom se u skladu sa Zakonom
regulira djelokrug rada, izbor
članova Savjeta, odnos sa predstavničkim i izvršnim tijelima
općine i druga pitanja važna za

djelovanje. U nastojanju da se
što veći broj mladih aktivno ukljući u promicanje prava i interesa mladih u općini objavljuje se
posebni natječaj koji omogućava svim udrugama, učenićkim
i studentskim organizacijama,
političkim strankama i neformalnim grupama mladih da
predlože kandidate za članove

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA RADOBOJ
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/16-01/018
URBROJ: 2140/04-16-09
Radoboj, 21. siječanj 2016.
Na temelju članka 4. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine
Radoboj (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije) te članka 26.
Statuta Općine Radoboj (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br.
16/09, 10/13 i 7/14), Općinsko vijeće Općine Radoboj, objavljuje

JAVNI POZIV
za isticanje kandidature za članove i zamjenike članova
Savjeta mladih Općine Radoboj
I.
Savjet mladih je Savjetodavno tijelo Općinskog vijeća Općine Radoboj koje
promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na području općine.
II.
Savjet mladih ima 5 članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta mladih.
U Savjet mladih Općine Radoboj mogu biti birane osobe s prebivalištem ili
boravištem na području općine Radoboj, koje u trenutku podnošenja kandidature za članstvo u savjetu mladih imaju od navršenih 15 do navršenih
30 godina života.
III.
Kandidate za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike temeljem ovog
javnog poziva ističu:
- udruge koje su sukladno Statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade,
- učenička vijeća,
- studentski zborovi,
- pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u RH i
- neformalne skupine mladih.
Kada je predlagatelj neformalna skupina mladih ista mora okupljati najmanje dvadeset (20) mladih.

Savjeta. Pored ostalih pitanja
Savjet mladih može u suradnji s predsjednikom Općinskog vijeća inicirati donošenje
određenih odluka od značaja za
rad i život mladih, članovi mogu
sudjelovati u radu Općinskog vijeća kada se raspravlja
o pitanjima značajnim za unapređenje položaja mladih u

Općini, mogu sudjelovati u
provedbi određenih odluka kao
i raspravljati o ostalim pitanjima
iz djelokruga Općinskog vijeća.
Zaključak o pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih
donijet je na sjednici Općinskog
vijeća 21. siječnja 2016. godine
u skladu s navedenim Zaključkom objavljujemo u cijelosti.

Prijedlog mora biti potpisan od strane ovlaštene osobe predlagatelja i ovjeren pečatom.
Kada je predlagatelj kandidature neformalna skupina mladih iz točke
III. ovog javnog poziva, kandidatura mora dodatno sadržavati i podatke
o svim predlagateljima (ime i prezime, datum i godinu rođenja te prebivalište odnosno boravište).
VI.
Predlagatelj je dužan uz prijedlog priložiti:
- dokumentaciju iz koje je vidljivo da kandidati za člana i zamjenika člana
ispunjavaju uvjete iz točke II. ovog poziva (potvrdu Policijske uprave o prebivalištu, odnosno boravištu kandidata ne stariju od tri mjeseca te presliku
rodnog lista ili domovnice kandidata),
- dokumentaciju iz koje je vidljivo da predlagatelj ispunjava uvjete iz točke
III. ovog poziva (izvadak iz odgovarajućeg registra ne stariji od tri mjeseca),
- preslike osobnih iskaznica za sve predlagatelje kada je predlagatelj neformalna skupina mladih.
- vlastoručno potpisanu izjavu kandidata o prihvaćanju kandidature za člana/zamjenika člana Savjeta mladih.
VII.
Nepravovremene i nepotpune kandidature za članove i zamjenike članova
Savjeta mladih neće se uzeti u razmatranje.
VIII.
Kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Radoboj dostavljaju se na adresu: Općina Radoboj, Radoboj 8, 49232 Radoboj, s naznakom “Prijedlog kandidata za izbor članova i zamjenika
članova Savjeta mladih Općine Radoboj” u roku 15 dana od dana objave
Javnog poziva na službenim stranicama Općine Radoboj.
IX.
Nakon zaprimanja kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih, Odbor za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Općine Radoboj obavlja
provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te u roku 15 dana od dana
isteka roka za podnošenje prijava, sastavlja izvješće o provjeri formalnih
uvjeta te utvrđuje popis važećih kandidatura.
X.
Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura Odbor za
izbor i imenovanja Općinskog vijeća Općine Radoboj dostavlja Općinskom
vijeću te ih objavljuje na web stranicama Općine Radoboj.
Popis važećih kandidatura utvrđuje se na način da se ime i prezime kandidata za člana i zamjenika člana na popisu navodi prema redoslijedu
zaprimljenih prijedloga.

IV.
Ovlašteni predlagatelji kandidatura iz točke III. ovog članka dužni su prilikom isticanja kandidature za članove Savjeta mladih predložiti i zamjenika
za svakog kandidata za člana Savjeta mladih.

Popis važećih kandidatura sadrži:
- naziv predlagatelja,
- ime i prezime kandidata za člana i zamjenika člana,
- datum i godinu rođenja kandidata za člana i zamjenika člana.

V.
Kandidature za članove Savjeta mladih Općine Radoboj podnose se na
propisanom obrascu koji se može preuzeti na web stranici Općine Radoboj.
Prijedlozi kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih obavezno sadrže sljedeće podatke:
- naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja, odnosno popis mladih koji čine
neformalnu skupinu mladih,
- podatke o kandidatu i njegovom zamjeniku (ime i prezime, dan mjesec,
godina i mjesto rođenja, adresa prebivališta ili boravišta)
- obrazloženje prijedloga kandidature iz kojeg je vidljivo zbog čega se
kandidat predlaže
- potpis ovlaštene osobe predlagatelja, a ukoliko se radi o neformalnoj
skupini mladih prijedlog potpisuje najmanje 20 mladih.

XI.
Općinsko vijeće Općine Radoboj na prvoj sjednici nakon objave iz popisa
važećih kandidatura raspravlja o izvješću o provjeri formalnih uvjeta i s
popisa važećih kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih
tajnim glasovanjem bira članove i zamjenike članova Savjeta mladih .
XII.
Rezultati izbora za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Radoboj objavljuju se na web stranicama Općine Radoboj.
				
			
				

PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća Općine Radoboj
Alojz Sajko
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Kićenje bora
U organizaciji udruge kuburaša
„ Jesejanske kubure“ i Općine
Jesenje u jutarnjim satima u
nedjelju 20. prosinca održano
je kićenje bora ispred Doma
kulture u Gornjem Jesenju. Na
ovom događanju koje se održava drugu godinu za redom,
okupio se lijepi broj kuburaša

i članova ostalih udruga s područja općine. Organizatori su
za sudionike pripremili kuhano
vino, čaj i rakiju pa je uz dobro
raspoloženje bor ubrzo okićen.
Želja je organizatora da ovaj lijepi događaj, koji podsjeća na
dolazak božićno-novogodišnji
blagdana, preraste u tradiciju.

Ispraćaj stare i doček nove
godine u Jesenju
Ispraćaj stare i doček nove godine tradicionalno se organizira
već dulji niz godina u Domu
kulture u Gornjem i u Društvenom domu u Donjem Jesenju.
Ispraćajući staru godinu, zajedničkim plesom i odbrojavanjem
ušlo se u novu godinu, a iskrene
čestitke i želje za boljim i sretnijim danima nadolazeće godine
okupljenima je uputio načelnik
Ivan Maligec. Prvi trenuci nove
godine nastavljeni su tradi-

cionalnim vatrometom kojeg
svake godine pripremi Općina
Jesenje. U dobrom raspoloženju uz međusobna čestitanja i
taktove domaće glazbe, održan
je i novogodišnji ples srca. Ovo
druženje prilika je da se barem
na kratko zaborave svakodnevne obaveze te se uz dobro
raspoloženje i prijatelje uđe u
novu godinu od koje svi očekujemo da će nam biti barem malo
bolja od prethodne.

Božićna idila
obitelji Kranjčec
Simboli proljeća usred zime
Posljednjih godina ni zime nisu
više ono što bi trebale ili što su
nekad bile. Umjesto debelog
snježnog pokrivača za vrijeme
božićnih i novogodišnjih blagdana bilježimo cvatnju ruža i
drugih cvjetnica. Tako je Dragutin Gerić u Orehovcu Radobojskom na sam Božić fotografirao
cvijet ruže, a ni jaglaci nisu bili
rijetkost. Snijega je doduše bilo
nekoliko dana na početku ove
godine. Bila je potrebna i intervencija zimske službe, no sve
je za nekoliko dana vraćeno na

U božićno vrijeme većina
obitelji nastoji postavljanjem
božićne rasvjete stvoriti blagdansko ozračje kakvo i priliči
Božiću. Unatrag nekoliko godina obitelj Kranjčec počela
je stvarati malu božićnu bajku
na svojem imanju u Cerju Jesenjskom. Na poticaj ukućana otac Josip, po struci električar, uz pomoć sinova Saše i
Gorana prije nekoliko godina
započinje s postavljanjem

rasvjete po svojem imanju.
Svake godine potrude se
napraviti nešto novo tako
da svakog Božića velik broj
lampica stvara prekrasni svjetlosni ugođaj kojem se dive
sumještani i prolaznici koji
putuju kroz Cerje. Prolaznici
često zastanu diveći se ovoj
svjetlosno idili koja pruža nezaboravan i bajkovit osjećaj
koji nam dolazi s božićnim
blagdanima.

staro. Snijeg se otopio, a posljednjih dana siječnja bilježimo,
tek nešto niže temperature zraka, posebno noću kada se živa
u termometru nekoliko puta
spustila i do - 8°C stupnjeva.

Hvala glazbenicima
Povodom Dana svih svetih
2015. godine članovi Limene
glazbe Mirna iz Radoboja obišli su grobove svojih umrlih kolega, zapalili su lampione, a u
kapelici Majke Božje Lurdske
prisustvovali su misi koju je za

umrle služio radobojski župnik
vlč. Tomislav Novosel. O tom
je događaju objavljen članak u
Radobojsko-Jesejanskom listu
gdje su navedena imena i prezimena umrlih glazbenika. Ovih
dana javila nam se supruga Jan-

ka Cerovečkog Trube, Štefica i
zamolila nas da u njezino ime i
kćerke Martine prenesemo zahvalu svim članovima radobojske
limene glazbe Mirna koji su se
sjetili svojih nekadašnjih kolega,
a među njima i njihovog supru-

ga i oca Janka i obišli njihova
grobna mjesta, te organizirali
svetu misu. Ispunjavamo njihovu želju, a članovima ostalih
udruga građana predlažemo, da
se ugledaju u mužikaše iz glazbe Mirna.
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BLAGDANSKA DRUŽENJA U OPĆINI RADOBOJ

Nakon tri desetljeća mještani Radoboja koji žive
uz Rimsku cestu zajednički su dočekali Novu
godinu, a Bregovčani, Kraljevčani i Orehovčani
kitili božićne borove
Kada su krajem 1984. godine
mještani Radoboja koji žive uz
današnju Rimsku cestu i oni do
zaselka Crneki uspješno priveli
kraju akciju asfaltiranja prometnica do svojih kuća došli su na
ideju da taj zajednički poduhvat
obilježe i zajedničkim dočekom
Nove godine. Gotovo stotinjak
njih okupilo se u prostorijama
osnovne škole u Radoboju gdje
su uz domaće jelo i pijaču, te
glazbu i pjesmu dočekali 1985.
godinu. Valja naglasiti da su
mještani sami snosili troškove
asfaltiranja, a predvodio ih je
tadašnji predsjednik Mjesne zajednice Radoboj, Rudolf Pospiš.
Trideset i jednu godinu kasnije
dionica ceste koju su oni tada
asfaltirali rekonstruirana je i dobila izgled prave gradske ulice sa
nogostupima, javnom rasvjetom,
hidrantima i rekonstruiranom
vodovodnom mrežom. Slučajno
ili ne, na inicijativu nekolicine
mještana, ovaj put predvođenih
Draženom Vuzmom, koji se u
međuvremenu s obitelji doselio u tu ulicu, organiziran je
zajednički doček 2016. godine
u šatoru uz moderniziranu pro-

metnicu. Bilo je tu kuhanog vina,
domaćih kolača i kobasica, pa
dobro raspoloženje uz glazbu
i mnogobrojnih pirotehničkih
sredstava nije izostalo.
Nekadašnju tradiciju druženja
susjeda i ostalih mještana uz
prigodne blagdane nastavili su
na kraju 2015. godine i žitelji
Brega Radobojskih, Orehovca
Radobojskog i Kraljevca. Bregovčani i Kraljevčani okupili su se na
prostoru ispred i u samoj Staroj
hiži na Bregima Radobojskim,
dok su se Orehovčani okupili u
svom Društvenom domu, gdje
su okitili borove i uz druženje
proveli ugodne trenutke. U prostor Stare hiže stigao je i novi
namještaj izrađen u starinskom
stilu, pa je to još više doprinijelo
ugodnom druženju.
Druženje na Bregima Radobojskim organizirala je Športsko
kulturna udruga građana Josip
Poljak, a okupilo se šezdesetak
mještana. Mještani Orehovca Radobojskog posebno zahvaljuju
Josipu Švaljeku koji im je poklonio bor, a tijekom zime organizirati će povremena druženja
vikendima. (vir)

Pred Božić bor je zajedničkim snagama okićen i u
Društvenom domu Orehovca Radbojskog

Za kićenje božićnog drvca treba pažljivo odabrati nakit

Mještani Brega Radobojskih i Kraljevca Radobojskog
pred okićenim borom

Mještani Radoboja zajedno su dočekali Novu godinu na otvorenom
prostoru uz rekonstruiranu Rimsku cestu
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Trsek moj zbudi se dosti si spal
Duge na tebi mi snegek je stal
Ves si pozebel i tak mi te žal
Trsek moj zbudi se bum te vrezal...

Početni su to stihovi jedne od
najljepših do sada napisanih
pjesama posvećenih prvom u
godini vinogradarskom blagdanu sv. Vinku. Prisjetio se tih
stihova i vlč. Tomislav Novosel, župnik radobojski prilikom
ovogodišnjeg blagoslova alata i
trsja u okviru svečanosti koju je
organizirala Udruga vinogradara i vinara «Radobojski pajdaši»
povodom blagdana sv. Vinka,
čiji je domaćin bila obitelj Ivana
Čerpesa iz Radoboja. Okupljanje vinogradara i vinara održalo

Zbudil se trsek

se na padini s prekrasnim pogledom na župnu
crkvu Presvetog Trojstva
i središte Radoboja sa zapadne strane, gdje se uz
mnoge druge vinograde i
kleti nalazi i ovaj, obitelji
Čerpes.
Nakon što je predsjednik
Udruge, Anđelko Gotlin pozdravio prisutne
i zahvalio im što su se
i ove godine u velikom broju okupili da bi obilježili dan
početka radova u vinogradima,
vlč. Tomislav Novosel prisutnima je na svoj osebujan, svima
prihvatljiv način, govorio o
tradiciji slavljenja blagdana sv.
Vinka, kao prvog u godini, sveca
vezanog pored ostalog i uz vinograd i vinogradarstvo. Naglasivši kako sam sv. Vinko ni ničim
bio vezan uz vinograd, ali je bio
mučenik kojeg je car Dioklecijan, kao i mnoge druge kršćane

Okupljenima je o tradiciji slavljenja blagdana sv. Vinka, kao prvog
vinogradarskog sveca u godini govorio župnik Tomislav Novosel

Blagoslov alata za rezanje u vinogradu, kićenje trsa s kobasicama i slaninom te zalijevanje s vinom, obavezne su radnje uz proslavu sv. Vinka
progonio i na kraju dao ubiti i
njegov imendan pada u vrijeme
kada zima uzmiče i javljaju se
prvi znaci novog života.
Uslijedio je blagoslov alata s
kojim će vinograd biti obrezan,
zalijevanje trseka prošlogodišnjim vinom kako bi donio i ove
godine što veći plod, a potom

S organizacijom cijele svečanosti i obavljenim poslom opravdano
mogu biti zadovoljni domaćin Ivan Čerpes, vlč. Tomoslav Novosel i
predsjednik Udruge vinogradara i vinara Anđelko Gotlin

kako se to i šika druženje uz
domaće suhomesnate proizvode, vino i glazbu. Nadamo se
da će do iduće godine barem
jedan od glazbenih sastava s
našeg područja naučiti svirati i
pjevati popevku Trsek moj kako
bi doživljaj slavljenja sv. Vinka
bio još potpuniji. (vir)

S padine brijega iznad kojeg se nalaze brojni vinogradi pruža se
prekrasan pogled na crkvu, župni dvor i samo središte Radoboja
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Jesejanski vinogradari
proslavili...
Janušovo
U našim krajevima uz blagdan sv.
Ivana
Apostola
„ Janušova“ vezan
je običaj blagoslova vina. Na taj dan
na misnom slavlju
u župnoj crkvi sv.
Ivana
Krstitelja
okupio se velik
broj
vinogradara i župljana koji
Blagoslov podruma i vina na Janušovo
donose vino na
a dan kasnije u subotu održablagoslov. Nakon
svečane mise i blagoslova vina, na je zajednička manifestacija
jesejanski su vinogradari pozvali u predjelu Straža. Simbolično
sve prisutne da im se pridruže u orezivanje trsa započelo je uz
novootvorenom vinskom podru- pucnjeve jesejanskih kuburaša
mu kako bi zajednički obilježili u vinogradu načelnika Ivana Mablagdan i ovog njima omiljenog ligeca. Ceremoniju je predvodio
sveca. Podrum i vino koje se Stjepan Kovačec koji je pozvao
u njemu nalazi blagoslovio je okupljene na zazive Sv. Vinku
župnik Danijel Herceg, a onda da zaštiti vinograde od bolesti
su vinogradari častili okupljene i nedaća. Nakon obavljene cervinom koje su pripremili. Za emonije okupljeni su se zbog
mnoge sumještane ovo je bila prohladnog vremena sklonili u
prigoda da po prvi puta razgle- klijet Stanka Sitara gdje je pridaju ovaj uistinu lijepo uređen premljen domjenak. Za dobro
raspoloženje pobrinuli su se
prostor.
domaći dečki koji su svirkom

i ViNcekovo

Uz blagdan svetog Vinka vezan je
početak nove vinogradarske godine
kada vinogradari
odlaze blagosloviti
svoje vinograde.
Tog dana okićeni
kobasicama orezuju se i zalijevaju
vinom trsovi kako
bi u nadolazećoj
godini obilato rodili. Domaćin Ivan Maligec orezani trs zalio je vinom
Na blagdan sv. Vinka
jesejanski su vinogradari taj čin zabavljali okupljene a veselica je
obavili u svojim vinogradima potrajala do večernjih sati.

Druženje je nastavljeno kod klijeti Stanka Sitara
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Božićni koncert
U svečanom predblagdanskom
ozračju u nedjelju, 20. prosinca u župnoj crkvi sv. Ivana
Krstitelja, održan je tradicionalni božićni koncert. Na početku koncerta sve okupljene
pozdravio je domaćin, vlč.
Danijel Herceg koji je uputio
riječi dobrodošlice te im zaželio da u zajedništvu, miru,
s radošću provedu božićne
blagdane, a posebno blagdan
rođenja Spasitelja u čiju čast
je organiziran i ovaj koncert.
Koncert je započeo pjesmom
„Svim na zemlji mir veselje“
koju je izveo župski zbor, a
nastavile su članice ženske
vokalne skupine AKUD-a koje
su izvele splet tradicionalnih
božićnih pjesama koje se pje-

vaju diljem naše domovine.
Melani Draganić, Ana Janžek,
Petar Malogorski i Patricija Pek
kao najmlađi izvođači oduševili
su posjetitelje svojom izvedbom najljepših božićnih pjesama. Na koncertu su još nastupili Željko Kokorić, Podvinčani
i gosti klapa „Radoboj“ koja
je u a capella izvedbi otpjevala prigodne božićne pjesme.
Pjesmom „Radujte se narodi“
koju su izveli svi izvođači, a
priključili su im se posjetitelji,
završen je ovaj uistinu radostan događaj kroz kojeg nas je
uspješno vodila Petra Klasić.
Nakon koncerta u veselom ozračju nastavljeno je druženje
čiji je pokrovitelj i ove godine
bila Općina Jesenje.

Božićni koncert završio je zajedničkom
izvedbom pjesme Radujte se narodi

Blagdansko druženje
jesejanskih vatrogasaca

U dvorani Vatrogasnog doma
jesejanski vatrogasci tradicionalno organiziraju druženje
pred božićno- novogodišnje blagdane. Na ovom posljednjem okupljanju koje je
održano u ponedjeljak, 28.
prosinca u večernjim satima,
vatrogasce je pohodio i župnik vlč. Danijel Herceg koji je
blagoslovio Vatrogasni dom i

okupljene vatrogasce. Nakon
toga slijedilo je zajedničko
druženje uz partiju bele i degustaciju domaćih kobasica i
vina koje su za tu prigodu pripremili domaćini. Predsjednik
DVD-a Mirko Buzina tom prigodom zahvalio je prisutnima na odazivu te im poželio
sretne blagdane i uspješnu
2016. godinu.
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LIMENA GLAZBA «RADOBOJSKA ZVONA»
ODRŽALA IZBORNU SKUPŠTINU

Brojni nastupi opravdavaju osnivanje

Zlatni pir Ljubice
i Stjepana Habjanec

Amalija-Ljubica i Stjepan Habjanec s obitelji

Malo glazbe prije održavanja Skupštine
U Radoboju je duga tradicija postojanja limenih glazbi.
Nekada su se posebno okupljali mladi i stariji, a danas
imamo dva registrirana puhačka orkestra. Tako je 1998.
godine osnovana Limena glazba «Radobojska zvona», da bi
danas brojala dvadesetak glazbenika koji održavaju probe
i nastupe ne samo u Općini
Radoboj već i mnogo šire. O
svemu tome bilo je govora
na redovitoj izbornoj skupštini koja je održana u nedjelju
24. siječnja 2016. godine u
Vatrogasnom domu Radoboj.
Govoreći o radu orkestra u
proteklom periodu, predsjednik Dragutin Crnek naglasio
je zadovoljstvo što ima još
uvijek dovoljan broj mladih
koji su zainteresirani za puhačke instrumente i koji su se
uz nekolici starijih uključili u
«Radobojska zvona». U proteklom su razdoblju glazbenici
okupljeni u tom puhačkom

orkestru nastupali na brojnim
svećanostima i prigodama u
Općini Radoboj, u Krapini prigodom održavanja festivala,
te kao pratnja Radobojskih
mažoretkinja u drugim mjestima Hrvatske i Slovenije.
Nakon što su prihvaćeni izvještaji podnijeti skupštini i
obavljene izmjene i dopune
Statuta u skladu sa odredbama
Zakona o udrugama izabrano
je novo vodstvo orkestra. Za
predsjednika je ponovno izabran Dragutin Crnek, dopredsjednik je Mario Cerovečki dok
će dužnost tajnika obavljati
Dražen Pospiš. Izabrani su i
članovi Izvršnog i Nadzornog
odbora.
Puhački orkestar «Radobojska zvona» posebno se ponosi
dosada snimljenim spotom
i CD-ima na kojima su snimljene pjesme Živio mnogo let
i Na rastanku. Skupština je
završila ugodnim druženjem,
naravno uz glazbu. (vir)

Radno predsjedništvo

Ljubica i Stjepan Habjanec u
župnoj crkvi sv. Ivana Krstitelja
u prisutnosti članova obitelji i rodbine obnovili su svoje
bračne zavjete koje su prije 50
godina jedno drugome obećali
u crkvi Presvetog srca Isusova
u Vrbnu. Oboje iz siromašnih
obitelji, skrasili su se kod Stjepanovih u Gornjem Jesenju u
mnogobrojnoj obitelji. Stjepan,
kao jedno od najstarije djece
u obitelji odlučio je sa svojom
životnom družicom graditi dom
na vlastitom ognjištu. Njegovi
roditelji teško su prehranjivali svoju mnogobrojnu obitelj
pa im je njihova pomoć puno
značila; uz to, Ljubica i Stjepan

počeli su graditi i svoj dom u
kojem su se skrasili sa svoje dvije kćeri. U nastojanju da svojoj
obitelji grade bolju budućnost
godine su brzo prolazile, došla
je i zaslužena mirovina. Sve te
godine zajedničkog života nisu
imali previše vremena za sebe,
no vođeni željom da si stvore
ljepše življenje, lakše su svladavali životne nedaće koje su ih
pratile. I danas kad se prisjete
prošlih vremena, oboje su složni
u jednome da je za sretan brak
potrebno međusobno uvažavanje, strpljenje i naravno, ljubav,
koja im je nadasve potrebna
sada kad su u poodmaklim godinama.

Dodijeljena pomoć umirovljenicima i mještanima
slabijeg imovinskog stanja

Božićnicu u iznosu 300 kuna primilo je 87 umirovljenika
Povodom božićno-novogodišn- moć u iznosu od 300,00 kuna,
jih blagdana Općina Jesenje i a mještanima slabijeg imovove je godine za svoje socijalno inskog stanja koji su stalni
ugrožene mještane i umirovl- korisnici pomoći Centra za sojenike s malim mirovinama cijalnu skrb, podijeljeni su paosigurala podjelu prigodnih keti sa živežnim namirnicama i
poklona - paketa i jednokrat- kućnim potrepštinama također
nih novčanih pomoći. Umirovl- u vrijednosti 300,00 kuna.
jenicima s mirovinom manjom Za tu namjenu iz proračuna
od 1.600,00 kuna dodijeljena Općine Jesenje utrošeno je ukje jednokratna novčana po- upno 39.000,00 kuna.
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Božićno ruho naših škola

Priprema i uređuje Jasenka Marmilić

Pišu: Učiteljice PO Jazvine
Učenici kombiniranog razrednog
odjela 2. i 4. b razreda u Jazvinama odlučili su ove godine ukrasiti hodnik svoje škole snjegovićem napravljenim od plastičnih
čaša. Učenici 4. razreda bili su
zaduženi za tijelo snjegovića,
dok su učenici 2. razreda odlučili raditi glavu od plastičnih čaša
manje veličine. Vrijedne ručice
slagale su i gradile čašu po čašu,
a rezultat ih je oduševio i izmamio osmijeh na lice. Nos, oči,
dugmad, usta… sve smo požurili brzo napraviti kako bi snjegović što prije „oživio“ na ulazu u
našu škole te uveseljavao i ostalu djecu.
Učenici 8.a u matičnoj školi ure-

Božićni koncert na dar

dili su svoj razred u božićnom
duhu, te su također napravili
snjegovića od plastičnih čaša. I
ostatak škole i razreda svečanog
je izgleda dočekao božićne blagdane.

Humanitarna akcija
za Specijalnu bolnicu
Gornja Bistra
Piše: Ivana Trtoman,
pedagoginja
U školskoj godini 2014./2015.,
na prijedlog naše tajnice
Dragice Ferjanić, odlučili smo
se na prikupljanje potrebnog
materijala za Specijalnu bolnicu Gornja Bistra.
Kroz dogovor i suradnju s gospođom Davorkom Plukavec
saznali smo što je trenutno
bilo najpotrebnije za štićenike
bolnice – odjeća, igračke, higi-

jenske potrepštine, pelene.
Zahvaljujemo svim učenicima
koji su se u ogromnom broju
uključili u humanitarnu akciju
i svim njihovim razrednicima
i učiteljima koji su pomogli u
prikupljanju svega potrebnog.
U četvrtak, 10. prosinca 2015.
godine smo sve prikupljeno i
donirali bolnici i ovim putem
im se zahvaljujemo što su nas
primili i omogućili nam da i
mi na neki način pomognemo
u njihovom još boljem radu.

Piše: Jasenka Marmilić
22. prosinca u OŠ Side Košutić
Radoboj održan je božićni
koncert kojim je svečano proslavljeno božićno vrijeme radosti, mira i ljubavi.
Predbožićna večer odzvanjala je razigranim zvucima
božićnih pjesama koje su
marljivo uvježbali izvođači.
Program koncerta osmislila je
profesorica Dubravka Habjanec koja je ujedno i pripremila
većinu izvođača za nastup.
Koncert je zamišljen kao poklon škole svim mještanima Radoboja, učenicima i djelatnicima škole, kao i svima koji su
došli uživati u glazbi.
Nakon pozdrava koji su okupljenima uputili učenici
Lana Vuzem i Jan Fruk te
zaželjeli svima sretne blagdane i uživanje u koncertu,
nastupili su najmlađi članovi
školskog zbora.Solo izvedbama iznenadile su učenice 3.
razreda, Laura Ferek Jambrek
i Ana Šemnički koje su otpjevale veselu pjesmu ‘’Pahuljice padajte’’. Tradicionalnu
pjesmu ‘’U to vrijeme godišta’’
izvele su zatim Ena Vuzem
i Miranda Tomašec, učenice
5. razreda. Prvi dio koncerta
završen je nastupom učenica
Melani Macan, Veronike Pospiš, Anamarije Krleža i Lorene Gotlin. Slijedio je nastup

školskog pjevačkog zbora koji
je uz prigodnu koreografiju
izveo pjesme ‘’Kyrie Eleison’’,
‘’Sretan Božić svakome’’ i
‘’Rock zvončići’’. Nastupe učenika zaokružili su Dominik
Pažameta s pjesmom ‘’Bijeli
Božić’’ i Lorena Pažameta svojom izvedbom pjesme ‘’All I
want for Christmas’’. Slijedili
su gosti koji su svojim izvedbama uveličali naš koncert. Iz
obitelji Pažameta nastupili su
Valentina i Dražen Pažameta,
najavljujući dolazak Božića
pjesmom ‘’Veselje ti navješćujem’’. Posebno su oduševili
Antonio i Miljenko Pernjek,
pjevajući o Božiću i Kralju nebeskom. Završni dio koncerta
preuzeli su članovi puhačke
skupine ‘’Zagorje Brass Quintet’’ – Davor Zrinščak (prva
truba), Karlo Vlahek (druga
truba), Vedran Malogorski (eufonij), Igor Kralj (tuba) i Denis
Martinuš (trombon). Izveli su
splet božićnih napjeva i popularnih melodija približivši
publici puhačke instrumente.
Ravnateljica škole, gđa Milena
Veseljak, zahvalila se na kraju
koncerta svim izvođačima te
uputila božićnu čestitku okupljenima. Uz glazbu i pjesmu,
zajednički je proslavljen nadolazeći Božić. Vjerujemo da
će nas i iduće godine okupiti
isti povod – uživanje u glazbi i
radost Božića.
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NOVOSTI IZ OŠ JESENJE

Održano prvo školsko
natjecanje u ovoj šk. godini
U utorak 19.01.2016. održano
je natjecanje iz informatike INFOKUP 2016. U kategoriji Osnove informatike sudjelovali su
učenici 8. razreda. Postigli su
slijedeće rezultate. 1. mjesto
osvojio je Karlo Košanski sa
84,82%, a 2. mjesto Lovro Jedvaj

sa 78,57%. Obzirom na dobar
rezultat nadamo se da će učenici biti pozvani i na Županijsko
natjecanje koje će se održati u OŠ Konjščina. Čestitamo
učenicima i mentorici Eriki
Tušek Vrhovec na postignutom
uspjehu!

Priprema i uređuje Erika Tušek Vrhovec

Naša Božićna priča

Školsko natjecanje
iz matematike
U četvrtak 21. 01. 2016.
održano je školsko natjecanje iz matematike u šk. god.
2015./2016. Natjecanje je
provedeno u dvije kategorije. U kategoriji natjecanja
5. razreda nastupili su Ana
Janžek, Melani Draganić i

Leon Jedvaj, a u kategoriji
6. razreda Branko Artić, Ana
Klasić i Petar Malogorski.
Učenike je za natjecanje pripremila učiteljica matematike Lidija Vinski-Fruk.
Učenicima i mentorici čestitamo na uspjehu!

Druženje povodom odlaska
u mirovinu kolegice Branke
Janžek
Povodom odlaska u mirovinu
naše drage kolegice Branke
Janžek, učiteljice prirode i biologije, upriličeno je druženje
i svečani ručak, na kojem su se
okupili svi zaposleni u OŠ Gornje Jesenje. Tom prilikom našoj
dragoj Branki, prigodne poklone ispred kolektiva naše škole
uručila je ravnateljica škole
Ljerka Malogorski Dragoslavić,
te se uz vrlo emotivan govor
zahvalila joj na nesebičnom zal-

aganju u nastavi, kolegijalnosti
i energiji uloženoj u radu sa
djecom kroz desetine generacija koje je ispratila kroz svoj rad
u Gornjem Jesenju.

Polaznici Male škole na
Božićnoj priredbi
Polaznici Male škole iz Gornjeg Jesenja redovno sudjeluju

u aktivnostima vezanim uz
njihovo buduće obrazovanje u „Velikoj“
školi. Tako su i
ovog puta pripremili prigodnu
točku s kojom
su sudjelovali na
Božićnoj priredbi. Za nastup ih je
pripremila njihova odgojiteljica
Tea Štrok.

Piše: Maja Milaković,
šk.pedagoginja
Na kraju drugog obrazovnog
razdoblja, točnije 23. prosinca
2015., u poslijepodnevnim satima naša škola održala je za Gornje Jesenje priredbu u nešto drugačijem ozračju nego do sada.
Nakon pozdravnih riječi ravnateljice škole Ljerke Malogorski Dragoslavić, pozdrave nam je uputio
i načelnik općine Gornje Jesenje
Ivan Maligec.
Cijelu školsku sportsku dvoranu ispunilo je veselje naših najmanjih mališana igrokazom
Naša Božićna priča. Mali i veliki,
u ulogama vilenjaka i sobova,
poštara i Djeda Božićnjaka te
kostimiranih anđela, razveseljavali su nas svojim prekrasnim

vokalnim šarenilom i zvucima
tamburaškog orkestra škole.
Čestitajući obiteljima Božić i
Novu 2016. godinu, naša Općina
Gornje Jesenje darivala je naše
najmlađe poklonima koje je donio Djed Božičnjak.
Naša Božićna čarolija završila je
u blagdanskom duhu, svi učenici,
grupno su, po razredima izrecitirali svoje čestitke s najljepšim
željama bakama i djedovima,
očevima i majkama, braći i sestrama, bolesnima i nemoćnima,
mladima…
Susretljivost naših marljivih
učiteljica i učitelja koji su zajedno sa učenicima i roditeljima od
prvog do osmog razreda osmislili i predstavili mali božićni sajam,
nastavila se u radosti nesebičnog
pomaganja jednih drugima.

Održan Božićni sajam
Prije
početka
priredbe
23.12.2015.
u
predvorju
sportske dvorane održan je
prigodni Božićni sajam. Posjetiteljima je omogućena kupnja
raznih kreativnih predmeta
koje su učenici izradili zajedno sa svojim učiteljima, ali i

one koji su izradili zajedno
sa članicama Udruge distrofičara Krapina. Zahvaljujemo
svima koji su svojim prilozima
potpomogli, jer sredstva prikupljena na sajmu bit će upotrijebljena za sufinanciranje
terenskih nastava.

Zahvala

Dragi roditelji, učenici i učitelji,
hvala Vam što ste sudjelovali u
humanitarnoj akciji u Tjednu solidarnosti za korisnike Socijalne
samoposluge HCK Krapina, koju
smo završili u petak, 18. prosinca 2015.
Darovali ste im preko 150

proizvoda živežnih namirnica
i higijenskih potrepština. Zahvaljujemo se i volonterima HCK
Krapina, te HCK Krapina.
Hvala Vam svima što ste i ove
godine otvorili svoja srca za najpotrebitije.
OŠ Gornje Jesenje
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TRADICIONALNI DVORANSKI MALONOGOMETNI TURNIRI ZA REGISTRIRANE IGRAČE
ODIGRANI KRAJEM PROSINCA 2015. I POČETKOM SIJEČNJA 2016. GODINE

Radoboj ponovno prvak
Seniori Nogometnog kluba Radoboj još su jednom postali prvaci malonogometnog turnira za
registrirane igrače, dok su juniori
osvojili treće mjesto. U dvoranama Pregrade, Bedekovčine i
Krapine održani su turniri u malom nogometu na kojima je sudjelovalo i sedam ekipa Nogometnog kluba Radoboj. U Pregradi su
igrali «zagiči» i «limači», dječaci
rođeni 2005. do 2008. godine.
Najmlađi radobojski nogometaši
u svojoj su skupini imali za protivnike vršnjake iz Pregrade i Jedinstva. Poraženi su u oba susreta
od Pregrade 0:3, a od Jedinstva
0:2. Nešto stariji «Limači» izgubili
su od Pregrade 0:5 i od Mladosti
iz Marije Bistrice 0:6 pa se ni jedni ni drugi nisu plasirali u daljnje
natjecanje.
Bolje sreće nisu imali ni pioniri
koji su od Jedinstva izgubili 1:4,
a od Ivančice 3:5. Mlađi pioniri su
pobijedili u skupini Oroslavje 1:0
i Rudar iz Dubrave Zabočke 2:0,
da bi u četvrtfinalu izgubili od
Klanjca 0:4.
Juniori su u skupini pobijedili
Schiedel 2:1 i Jedinstvo 3:0. Potom su u četvrtfinalu dobili Pregradu 2:1, ali su u polufinalu izgubili od Tondacha 0:2, pa su igrali
za treće mjesto, koje su i osvojili
pobjedom nad Stubicom 3:1.
Veterani su dobro krenuli. Pobijedili su Desinić 5:0, Inkop 7:0 i M.
Gubec 3:1, ali su zapeli u četvrtfinalu gdje su izgubili od Krapinski
Toplica 1:2.
Seniori su u grupi «B» za pro-

Seniori NK Radoboj još su jednom na zimskom dvoranskom prvenstvu osvojili prvo mjesto.
Nastupili su: Nikola Antolić, Marko Pastorčić, Ivan Medved, Jurica Cigula, Marko Krkalo,
Ivica Hrvoj, Josip Smrečki, Karlo Oraić, Nikola Korenić, Dražen Kranjčec, Mihael Kralj

Ivan Medved iz NK Radoboj,
proglašen je za najboljeg igrača
turnira, a najbolji vratar na
turniru bio je Dražen Kranjčec iz
radobojske momčadi

Juniori Radoboja osvojili su treće mjesto na zimskom dvoranskom prvenstvu za registrirane igrače Krapinsko-zagorske županije. Nastupali su: Petar Tepuš, Josip Habjanec, Josip Smrečki, Mario Vuzem, Ivica Slivnjak,
Božidar Dunaj, Milan Varjačić, Tomislav Sajko, Ivan Grobotek, Nikola Topolovec, Martin Bosek

tivnike imali Oštrc, Denisić i
Melengrad. Kako su tu prepreku
uspješno preskočili u osmini finala pobijedili su Mladost iz Marije
Bistrice 3:1, uslijedila je pobjeda
u četvrtini finala protiv Stubice
3:0 pa u polufinalu protiv Klanjca
3:1 da bi pobjednički niz završili
pobjedom u finalu protiv Rudara
iz Dubrave Zabočke rezultatom
3:1.
Pobjedničkom slavlju Radoboja najveći su doprinos dali Ivan
Medved i Dražen Kranjčec koji
su proglašeni za najboljeg igrača,
odnosno za najboljeg vratara
turnira. (vir)

U RADOBOJSKOM UGLJENOKOPU MIRNA U MJESECU PROSINCU 1938. GODINE ZBOG NELJUDSKIH
ODNOSA POSLODAVACA PREMA RUDARIMA ORGANIZIRAN JE ŠTRAJK TIJEKOM KOJEG JE VEĆI
BROJ RUDARA POD ZEMLJOM PROVEO TRIDESETAK DANA.

Štrajk radobojskih rudara
Ovih se dana navršava sedamdeset sedam godina od održavanja
najvećeg radničkog prosvjeda na
našem području. U ugljenokopu
Mirna krajem 1938. godine radilo je
oko 500 rudara. Uvjeti rada i odnos
prema radnicima bili su nesnosni,
nadnice su bile vrlo niske i rudari
više nisu mogli izdržati. Prvog prosinca stupili su u štrajk. Štrajk već u
samom početku nije bio dobro organiziran, jer su se sukobili interesi
različitih sindikalnih čelnika. Tako
su predstavnici tadašnjeg URS-a bili
za, a HRS-a protiv štrajka. Zanimljivo je da su ondašnje općinske vlasti
stale na stranu rudara, dok su sreski načelnik, žandari i predstavnik
HRS-a bili protiv.
Sreski načelnik iz Krapine tako šalje
izvještaj nadležnima u Zagreb u kojem između ostalog navodi: - Na 3.
prosinca o.g. izvidio sam predmet
na licu mjesta i preduzeo intervenciju razloživši radničkim predstavnicima da je eminentna potreba
da prekinu s mjesta ilegalno stanje
u koje su zašli ovim štrajkom te da
prijave sukobe i iznesu zahtjeve
na koje će se moći provesti postupak pomirenja. U tom nastojanju
pokušali su i delegati Hrv. Radničkog saveza iz Zagreba, ali radništvo
nije popustilo te je ostalo u štrajku i dalje unatoč toga što je na 3.
prosinca o.g. izgledalo da će u toku
nedjelje pristati da pođu na posao
od ponedjeljka. Na kraju izvještaja
sreski načelnik u Krapini traži pojačanje od dvadeset žandara.
S druge strane Općinska uprava
Radoboj šalje Kraljevskoj banskoj
upravi Savske banovine slijedeće izvješće: - Ova općinska uprava podnosi naslovu Mirne, uglenokopa
d.d. ugljenika u Radoboju i protiv
njihovih predpostavljenih slijedeću
prijavu:
1. Radi zla postupka sa rudarskim
radnicima, neki Brandes je naperio
repetirku na rudarskog radnika Pospiš Dragutina i vodili su rudarske
radnike u pisarnu na čuškanje
Košutić Stjepana, Poljak Josipa i
Košutić Stjepana iz Bregi i druge...
natjerali su radnike na 2 sata duljeg
rada, a ako to nije izvršeno uzeta
im je cijela dnevnica, pa je radi
samovoljnog snižavanja plaće, to
jest radi kršenja važećeg i na snagi
stojećeg kolektivnog ugovora iz
ovih razloga obustavljen rad dana
1. prosinca 1938.
21. i 22. prosinca 1938. zatrpani su
svi t.zv. Ljuhtšahti, a u rovu nalazi
se 250 radnika, a pred rovom su
oružnici zapalili vatru sa ugljenom i
bacili su u vatru stare krpe i naperili

Slika rudara iz prošlog broja: Ovu smo fotografiju objavili u prošlom broju Radobojsko-Jesejanskog lista i zamolili
čitatelje da nam jave prepoznaju li nekog od rudara na njoj. Do sada smo dobili slijedeće informacije: U prvom redu
drugi s lijeve strane je VIKTOR CEROVEČKI, peti u istom redu sa šeširom je PETAR SLIVNJAK, a do njega VIKTOR
MURAJA. Molimo ponovno čitatelje da nam jave prepoznaju li na ovoj slici nekog od svojih djedova, očeva ili susjeda
kako bi mogli identificirati što veći broj osoba.
U
potpisu
ovog
izvještaja
su:
Mijo dari dobrovoljno izvukli iz rova koji
su u rov dim, te ove dane uskratili
su radnicima u rovu hranu, i oružni- Pospiš, Milan Rihtar, Dragutin se već počeo zarušavati, govori o
ci su tukli one žene koje su donos- Jurinjak i Julijus Tušek kao općinski nekom ilegalnom štrajku, o discipliile hranu i tjerali su ih više od pol odbornici, te Stjepan Petrić u funk- ni prema poslodavcima i da moraju
izvršavati sve naredbe, a tek onda
kilometra, a po selima su ih oružni- ciji predsjednika Općine Radoboj.
ci i tražili kamo su se žene sakrile. Pedesetak dana nakon početka štra- imaju pravo da traže pravednu najka i trideset dana provedenih pod platu svojeg rada.
To je bio nepristojni teror.
2. Rudarski radnici nalaziju se u zemljom rudari su prekinuli štra- Jedan od rudara koji je sudjelovao
rovu a oružnici strogo postupa- jk. Sredinom siječnja 1939. sreski u štrajku, Ljudevit Broz, jednom je
ju, nedaju izmjene, a u rovu se načelnik svoje predpostavljene izv- prilikom za emisiju Radio stanice
pojavila i bolest, koja može biti ještava: Rudari, koji su se još nala- Hrvatsko zagorje Krapina između
zarazna i prenositi se dalje, od zili u rovu izašli su na intervenciju ostalog rekao: Uvjeti rada i odnos
čega prijeti velika opasnost, a nji- predsjednika Hrvatskog radničkog prema radnicima bili su nesnosni.
hov poslodavac inžinjer Aleksander saveza g. Pečnika uz prisustvo potpi- Za najmanju sitnicu rudari su ostaiz Zagreba ne pristaje na nikakav sanog načelnika dobrovoljno iz rud- jali bez nadnica iako su radili puno
prijedlog od strane radnika, a ova ničkog rova koji se počeo zarušavati radno vrijeme. Nadnice smo se da
općinska uprava sama posvjedoča- tako da je za njihov izlazak trebalo će nam u našim nastojanjima pova, da ovi radnici nisu krivi i da su zakrčeni izlaz najprije raskopati. Po- moći HRS u kojeg smo bili učlanjenedužni, a ovakovo zlo dalje trpjeti tom je održana unaprijed odobrena ni, ali su se naša nadanja iznevjerila.
skupština cjelokupnog rudarskog Umjesto očekivane pomoći predne mogu.
Iz navedenih razloga, a pošto nji- radništva, na kojoj je spomenuti stavnici HRS-a naš su štrajk osudili
hov poslodavac inžinjer Aleksand- predsjednik HRS-a iz Zagreba izlo- i mnogi smo nakon njega ostali bez
er ne pristaje na nikakav prijedlog žio radnicima da su pogriješili i da posla. Ja i desetak drugih rudara
već tako dugo vremena, moli se Kr. radnička borba za njihova prava tre- morali smo nakon toga posao poBanska uprava Savske banovine, da ba da bude organizirana i da stoga tražiti u Bosanskim rudnicima.
bi blagoizvolila oružničku stražu svi treba da postanu članovi HRS-a, U toku štrajka postupak žandara
ispred rova (jame) odstraniti, da se jer će se putem Saveza moći njihove prema radnicima bio je neljudski.
možeju radnici izmjenjivati, poš- zahtjeve pomagati na uspješan Onemogućavali su da nas se u jamu
to su radnici u mirnom stanju, a način, a da ne dođe više do ovakvog donosi hrana, tukli su žene koje su
mjesto oružnicima jest kod pisarne ilegalnog štrajka, koji je nanio veli- nam pokušale dostaviti jelo, palili
su vatru na ulazu i dim usmjeravai upravitelja rudnika. Oružnici pak ku štetu i radnicima i poduzeću.
nalaze se na drugoj strani u rovu u Naglasio je da radnici moraju da li u rov, hvatali pojedince koji su
jami 150 metara sa oružjem, puška- budu disciplinovani spram svojeg nam dostavljali pomoć koju su nam
ma bajunetama, što rudarski zakon Saveza i spram poslodavca i da u pružali pojedini obrtnici, čak nam
nikako ne dopušta i nedonaša, pa određenom redovnom vremenu je pek Poslončec iz Krapine slao
iz ovog razloga umoljava općinska moraju učiniti što se od njih traži u vreće kruha. Na sve moguće načine
uprava Kraljevsku bansku upravu punom opsegu i da tek onda ima- otežavali su nam dane provedene u
savske banovine, da blagoizvoli ju pravo da traže pravednu naplatu štrajku.
O štrajku radobojskih rudara sačudonijeti hitno rješenje na ovu pri- svojega rada.
javu i provesti dati strogu istragu Općinska uprava, dakle konstatira vana su i druga sjećanja koja bi
o zlom postupku sa radnicima, teror i veoma teške uvjete rada, te valjalo prikupiti i priložiti materijalite ustanoviti krivca ove obustave se naivno nada da će Banska uprava ma u Zavičajnoj zbirci koji govore
rada, kojeg treba podvrći zakonskoj hitno i energično uredovati, Pečnik o tradiciji rudarstva na području
drži govor radnicima koje su žan- Općine Radoboj. (vir)
odgovornosti

