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„ Anda vu morje vre vekivečno.
  Jedno nam leto kapnulo srečno!“
                                              (P. Stoss)

M I R A N ,  S P O K O J A N  I 
RADOSTAN BOŽIĆ! 

SRETNA I USPJEŠNA 2018. 
GODINA !
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OPĆINSKI VIJEĆNICI RADOBOJA PRIHVATILI IZMJENU PRORAČUNA ZA 2017. I USVOJILI PRORAČUN ZA 2018. GODINU

BEZ VEĆIH PRIMJEDBI I OPŠIRNE RASPRAVE
a sjednici Općinskog vijeća Općine NRadoboj, 8. prosinca 2017. našli su 

se financijski dokumenti vezani uz 
ostvarivanja prihoda i rashoda općinskog 
proračuna. Usvojena je tako odluka o 
drugoj izmjeni općinskog proračuna za 
2017. godinu, proračun za 2018. kao i 
odluka o izvršenju proračuna Općine 
Radoboj za 2018. godinu.
Prihvaćena je i analiza stanja sustava 
civilne zaštite na području Općine 
Radoboj za 2017. i donijet je Plan razvoja 

civilne zaštite za 2018. s predviđanjima 
potrebnih financijskih sredstava u iduće tri 
godine.
Kako je Općina Radoboj jedan od 
suvlasnika Krakoma Krapina, razmatrana 
je i usvojena odluka o davanju prethodne 
suglasnosti za pripajanje trgovačkog 
društva Krakom - gradnja, trgovačkom 
društvu Krakom Krapina.
Prihvaćen je financijski izvještaj DVD-a 
Radoboj za 2016. godinu, Odluka o 
izmjeni Odluke o porezima kojim se do 

daljnjeg stavlja van snage uvođenje 
poreza na nekretnine, a primjenjuje se 
odredba o plaćanju komunalne naknade 
kao i do sada.
Za građane je posebno važna Odluka o 
obračunu i naplati naknade za razvoj 
sustava vodoopskrbe i odvodnje, te 
davanje odobrenja na ekonomsku cijenu 
redovitog programa dječjeg vrtića u 
Radoboju.

PRORAČUN OPĆINE RADOBOJ ZA 2018. GODINU PRESKOČIO DVADESET MILIJUNA KUNA

Nakon što je na sjednici Općinskog 

vijeća Radoboj drugom izmjenom 

smanjen općinski proračun za 2017. 

godinu zbog neostvarivanja planiranih 

prihoda s naslova europskih fondova i 

državnog proračuna uslijedio je postupak 

donošenja proračuna za 2018. godinu. 

Općinski načelnik pripremio je prijedlog 

koji sadrži ukupne prihode u iznosu od 

22.139.295 kuna, 18.635.392 kune 

odnose se na prihode poslovanja, a 

3.503.903 na prihode od prodaje imovine. 

Od tog iznosa iz europskih bi fondova 

trebalo doći 8.102.500 kuna, te još 

4.467.130 kuna iz državnog i županijskog 

proračuna. Najznačajniji izravni prihod 

općine ostvaruje se od poreza na dohodak 

i to u iznosu od 4.420.000 kuna. Kako je 

došlo do odgode primjene zakona o 

porezu na imovinu ostaje komunalna 

naknada od koje općina planira prikupiti 

500.000 kuna. Tu su još prihodi od 

upravnih i administrativnih pristojbi, 

poreza na kuće za odmor, poreza na 

p o t r o š n j u ,  k o n c e s i j a ,  p r o d a j e 

građevinskog zemljišta u Zoni malog 

poduzetništva i drugih izvora koji 

pripadaju općini. Kada se sve to zbroji 

dođe se do planiranog iznosa od 

22.139.295 kuna.

Najviše za održavanje i izgradnju 

komunalne infrastrukture

Rashodi su planirani u iznosu od 

21.889.295 kuna od čega na rashode 

poslovanja otpada 7.085.000 kuna, a na 

financiranje kapitalnih objekata nabavu 

nefinancijske imovine i realizaciju 

pojedinih projekata 14.104.292 kuna.

Najviše, ukupno 9.366.500 kuna planira 

se utrošiti za održavanje i izgradnju 

komunalne infrastrukture. Tako će na 

rekonstrukciju postojeće nerazvrstane 

ceste  Brod - Kraljevec - Radobojski 

Bregi otići 7.534.000 kuna od čega 

najviše dolazi iz EU fonda. Za sanaciju 

klizišta na Bregima Radobojskim, kod 

Ivčeka i u Orehovcu Radobojskom 

odvojit će se 735.000 kuna. Za nabavu 

kamenog materijala, njegovu ugradnju i 

prijevoz na nerazvrstane ceste utrošit će 

se 900.000 kuna, dok je za asfaltiranje 

javnih putova i nogostupa  planirano 

187.000 kuna.

Za rekonstrukciju bivšeg lovačkog doma, 

kod Crneka, projekt „Hiža zagorskih 

štrukli“ i „Hižu vinove loze“ ukupno se 

odvaja 4.469.460 kuna, koje trebaju doći 

iz EU fonda, Ministarstva kulture i 

turizma, te iz Krapinsko - zagorske 

županije. „Hiža zagorskih štrukli“ uredit 

će se u staroj kući uz općinsku zgradu, a 

«Hiža vinove loze» u zgradi nekadašnjih 

učiteljskih stanova uz Muzej Radboa.

Javne potrebe u kulturi financirat će se s 

ukupno 1.299.000 kuna. Za uređenje 

prvog kata zavičajne zbirke, gdje bi 

trebala biti knjižnica i spomen soba Side 

Košutić predviđena su sredstva u iznosu 

od 773.891 kunu. Muzej Radboa ukupno 

može računati na nešto manje od 500.000 

kuna, a udruge građana u oblasti kulture 

na ukupno 30.000 kuna.

Po t r ebe  u  ob la s t i  p r edško l skog 

obrazovanja financirat će se 310.000, 

osnovno obrazovanje sa 335.000, tu je 

uključena i nabava školskih knjiga, a za 

pokriće dijela troškova prijevoza 

srednjoškolaca, smještaja u domove i 

studentske stipendije 170.000 kuna.

Program financiranja potreba u socijalnoj 

skrbi i zdravstvu ukupno dobiva 274.500 

kuna u što je uključeno i plaćanje školske 

kuhinje učenicima iz obitelji čiji mjesečni 

prihodi po članu obitelji ne prelaze 800 

kuna.

Vatrogastvo i sport u 2018. godini dobit 

će nešto manje nego u 2017., jer je 

otplaćeno vatrogasno vozilo DVD 

Radoboj i smanjen je iznos za uređenje 

sportskih terena. Ukupno će sport dobiti 

260.000, a vatrogastvo 146.000 kuna.

Za održavanje groblja i mrtvačnice 

odvaja se 327.000 kuna, a za razvoj 

gospodarstva   649.432 kuna

Troškovi funkcioniranja Općinskog 

vijeća i mjesne samouprave planiraju se s 

iznosom od 548.000 kuna, a troškovi 

Jedinstvenog upravnog odjela u čemu su i 

iznosi za plaće ukupno iznose 988.000 

kuna. Svemu tome treba dodati još i 

troškove zaštite okoliša u iznosu od 

161.500, uređenja prostora 197.000, 

opskrbu pitkom vodom sa 215.000 i 

troškove javne rasvjete od 300.000 kuna.

REKORDNI OPĆINSKI PRORAČUN

Konačno će na red doći i uređenje ove stare zgrade
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VEĆI RAČUNI ZA 
VODU

a području Općine Radoboj Npredviđeni su znatni radovi na 
poboljšanju sustava opskrbe vodom, od 
izgradnje novih vodosprema, preko 
uređenja izvora do rekonstrukcije 
postojeće mreže. Kako bi se mogla 
dobi t i  bespovra tna  s reds tva  od 
Hrvatskih voda, potrebno je osigurati 
dio od posebne naknade za razvoj. 
Predloženo je stoga da se uz sadašnju 
cijenu vode uvede naknada za razvoj 
sustava i to 2 kuna po kubnom metru 
potrošene vode. Ova će se sredstva 
voditi kao prihod javnog isporučitelja, 
koji će biti dužan Općinskom vijeću 
Radoboj jednom godišnje dostaviti 
izvještaj o prikupljenim i utrošenim 
sredstvima naknade, te o realizaciji 
P l a n a  g r a d n j e .  N a k n a d a  ć e  s e 
obračunavati na računu za vodu i bit će 
posebno iskazana. Naknada je javno 
davanje na koje se ne obračunava porez 
na dodanu vrijednost. Prema tome 
potrošači će ubuduće trebati izdvajati 
dvije kune po svakom isporučenom 
kubiku vode.

EKONOMSKA CIJENA DJEČJEG 
VRTIĆA 1.900 KUNA

Dječji vrtić „Škrinjica“ u Radoboju otvorit će svoja vrata za najmlađe 
stanovnike općine u siječnju 2018., predviđeno otvaranje je 15. siječnja. 

Vrtić je građen moderno i bogato je opremljen, a s djecom će raditi kvalificirani 
odgojitelji i stručni suradnici. Da bi vrtić mogao normalno funkcionirati 
predložena je ekonomska cijena od 1.900 kuna za mjesečni boravak djeteta u toj 
ustanovi. Kako je Općina Radoboj već ranije donijela Odluku da smještaj djece 
u vrtićima sufinancira s pedeset postotnim iznosima roditelji će plaćati polovicu 
ekonomske cijene, odnosno 950 kuna mjesečno.

Radobojski dječji vrtić je pred otvaranjem vrata za mališane

PRVA IZMJENA 
PRORAČUNA OPĆINE 

JESENJE

a svojoj 3. sjednici održanoj 13. studenog 2017. Ngod ine  Opć insko  v i j eće  Opć ine  Je sen je 
jednoglasnom je odlukom usvojilo I. izmjene i dopune 
proračuna za 2017. godinu. Prihodi proračuna u 
izmjenama su smanjeni za iznos od 447.331,91 a prema 
prihodima smanjeni su i rashodi. Izmjenama su 
obuhvaćene i neke stavke u proračunu koje su shodno 
potrebi povećane a neke koje predviđenim planom neće 
biti realizirane u planiranim iznosima su smanjene. 
Na prihodovnoj strani smanjenje je na kontu prihoda od 
pomoći iz državnog proračuna a one iznose od prvotno 
planiranih 1.220.000,00 kn ukupno 719.000,00 kn. 
Rashodi poslovanja smanjeni su sa prvotno planiranih 
3.255.025,00 kn na 3.087.390,00 što je smanjenje za 
167.635,00 kn. Po programima smanjenja su slijedeća; 
Zaštita okoliša iznos je smanjen za 14.600,00 kn. Izdaci za 
komunalne usluge povećani su; troškovi javne rasvjete sa 
168.000,00 kn na 198.000,00 kn, za vodoopskrbu 
planirani iznos od 366.000,00 kn uvećan je za 143.000.00 
kn što se uglavnom odnosi na radove rekonstrukcije i 
održavanja vodovodnih mreža. Za sanaciju nerazvrstanih 
cesta iznos je povećan sa planiranih 493.00,00 kn na 
615.000,00 kn. U programu rekreacije i kulture planirani 
iznos od 313.750,00 kn smanjen je na 248.750,00 kn, kao i 
stavke u Programu obrazovanja sa 471.00,00 kn 
planiranih smanjene su na iznos od 440.00,00 kn. Sredstva 
su smanjena i u programu socijalne zaštite sa planiranih 
447.700,00 kn na 388.100,00 kn što se uglavnom odnosi 
na naknade građanima i kućanstvima.
Ostale stavke u proračunu kao što su subvencije u 
poljoprivredi, donacije udrugama, sredstva za javni red i 
sigurnost nisu značajnije promijenjene.

Načelnik Andrija Ranogajec posjetio Općinu 
Pušća

Na č e l n i k  o p ć i n e 

J e s e n j e  A n d r i j a 

Ranogajec, u cilju izgradnje 

pr i ja te l j sk ih  odnosa  i 

razmjene iskustava u radu 

JLS-a, boravio je u Općini 

Pušća gdje je prisustvovao 

o t v o r e n j u  1 4 . 

Poljoprivredno-božićnog 

sajma. Općina Pušća jedna 

je od svjetlijih primjera u 

Zagrebačkoj županiji u koju 

se u posljednje vrijeme 

doseljava sve više mladih obitelji. Prema stupnju razvijenosti Pušća spada u IV. skupinu po 

razvijenosti a 2012. godine u izboru najboljih i najperspektivnijih gradova i općina u Hrvatskoj, 

prema kriterijima Forbesovog Instituta, za dobar i kvalitetan život stanovnika zauzela je 26. mjesto 

od 100 najboljih. U tijeku druženja načelnica Anđela Cirkveni upoznala je gosta s aktivnostima i 

planovima razvoja ove srednje po veličini ali po mnogočemu napredne općine. Ovaj susret i 

razmjena iskustava dvaju čelnika općina koje u mnogome imaju sličnosti dobro će doći u 

planiranju i provođenju aktivnosti usmjerenih snažnijem zamahu razvoja njihovih sredina.
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Na svečanoj sjednici Gospodarskog 

vijeća održanoj povodom Dana 

Hrvatske gospodarske komore 

Župan i j ske  komore  Krap ina , 

najboljim trgovačkim društvima 

dodi je l jene su Zlatne plakete 

Hrvatske gospodarske komore 

Županijske komore Krapina za 2016. 

g o d i n u .  M e đ u  n a j u s p j e š n i j a 

trgovačka društva u 2016. godini 

svrstala se i tvrtka Kamenolom 

Gorjak iz Gornjeg Jesenja kojoj je 

pripala Zlatna kuna za najbolje malo 

trgovačko društvo za 2016. godinu. 

Kamenolom Gorjak d.o.o. djeluje 

unutar Lapor grupe a Kamenolomu 

Gorjak pripojena je betonara u 

Velikoj Vesi čime je zaokružen 

cjelokupan proizvodni proces te 

osigurana kvalitetna opskrba tržišta 

Krapinsko-zagorske, Međimurske, 

Varaždinske, Karlovačke, Sisačko-

moslavačke i Zagrebačke županije te 

Grada Zagreba. Ulaganje vlasnika 

t v r t k e  u  p o s l o v n o -  t e h n o l o š k u 

o p r e m l j e n o s t  i  m o d e r n i z a c i j u 

proizvodnog procesa garancija su 

nastavka uspješnog poslovanja ove 

tvrtke. Čestitku vlasniku tvrtke uputio je 

načelnik Općine Jesenje Andri ja 

Ranogajec na čijem području tvrtka 

djeluje.

Zlatna kuna u kategoriji velikih tvrtki 

pripala je Vetropack Straži d.d., a ZMH 

Horvat d.o.o. u kategoriji srednjih 

poduzeća. OMCO-u Croatia d.o.o. 

pripala je Kristalnu plaketa kao tvrtci 

kojoj je tri godine za redom pripala zlatna 

kuna.

Nagrađenima je čestitao i župan Željko 

Kolar koji je u svom govoru među 

ostalim istaknuo izvrsne rezultate u 

gospodarstvu na području Krapinsko-

zagorske županije. Rast gospodarstva 

izvoza i dobiti - sve su to sjajni rezultati i 

prema svim pokazateljima, 2017. godina 

će biti još bolja. Svi nagrađeni na prvo su 

mjesto stavili čovjeka, mi smo sebi na 

prvo mjesto stavili obrazovanje, to je 

kompatibilno jedno s drugim i vjerujem 

da svi zajedno možemo napraviti još veći 

iskorak – naglasio je župan Kolar.

Predsjednica Županijske skupštine 

Vlasta Hubicki čestitala je dobitnicima 

priznanja Hrvatske gospodarske komore, 

Županijske komore Krapina te zaželjela 

nastavak izvrsnih gospodarskih rezultata 

i u sljedećoj godini.

Okupljenima se obratio i predsjednik 

HGK, Županijske komore Krapina Josip 

Grilec te potpredsjednik Hrvatske 

gospodarske komore Ivan  Škorić. 

Svečanosti je nazočio i potpredsjednik 

Obrtničke komore KZŽ Tomica Jurinjak 

te velik broj zagorskih gradonačelnika i 

načelnika.

Kamenolomu Gorjak pripala Zlatna kuna

a temelju odluke Općinskog vijeća proveden je postupak izbora Nčlanova Savjeta mladih Općine Jesenje. Pravo predlaganja kandidata 
za članove Savjeta i njihove zamjenike imale su udruge koje su, sukladno 
statutu, ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za 
mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka i 
neformalne skupine mladih od najmanje 10 članova. Uvjet za kandidaturu 
je da su kandidati osobe s prebivalištem na području općine Jesenje, u dobi 
od 15 do 30 godina života, a Savjet broji 5 članova, uključujući predsjednika 
i zamjenika. Kao savjetodavno tijelo Općinskog vijeća Savjet mladih 
promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih s ciljem njihovog 
sudjelovanja u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i 
značaja za mlade, predlaže donošenje odluka i mjera, daje mišljenja, potiče 
aktivno uključivanje mladih u javni život te informiranje i savjetovanje 
mladih.

U Savjet mladih Općine Jesenje izabrani su: Bosak Matija - član, za 
zamjenika Robert Kranjčec, Draganić Ivan - član, za zamjenika Draganić 
Hrvoje, Gašparić Sara - članica, za zamjenicu Klasić Petra, Habjanec Matija 
- član, za zamjenika Bosak Martin, Ranogajec Mario - član, za zamjenika 
Ranogajec Josip.
Savjet mladih svojim djelovanjem, prijedlozima i mišljenjima ima utjecaj na 
pripremu, donošenje i provedbu odluka Općinskog vijeća koje su od interesa 
za mlade, a samim time i na njihov bolji položaj u lokalnoj sredini.

IZABRANI ČLANOVI SAVJETA 

MLADIH OPĆINE JESENJE

Je d a n  o d 

n a j t u ž n i j i h 

datuma u novijoj 

h r v a t s k o j 

povijesti je 18. 

studenoga koji je 

proglašen Danom 

sjećanja na žrtve 

Vukovara .  Taj 

dan diljem naše domovine na dostojanstven i primjeren način 

odajemo počast svim braniteljima i civilima poginulim u 

obrani Vukovara. Grad Vukovar simbol je herojske obrane i 

žrtve branitelja i civila od kojih su mnogi dali živote braneći 

svoj grad ali i suverenitet naše domovine. U Općini Jesenje 

taj dan prigodno je obilježen u petak, 17. studenoga 2017. 

godine paljenjem svijeća na balkonu Doma kulture u 

Gornjem Jesenju. 

Paljenjem svijeća obilježen Dan 
sjećanja na žrtve Vukovara
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Zakon o održivom gospodarenju 

otpadom između ostalog dao je 

obavezu jedinicama lokalne uprave i 

samouprave da izrade Plan gospodarenja 

otpadom, te da organiziraju odvojeno 

prikupljanje otpada. Općina Radoboj 

već je na tom planu učinila više, nego 

mnoge druge  s redine .  Svako 

domaćinstvo i drugi subjekti imaju 

na raspolaganju dvije kante radi 

odvajanja otpada, a na području 

općine postavljeno je 8 eko - otoka s 

četiri  kontejnera za odvojeno 

prikupljanje otpada. S Gradom 

Krapinom i susjednim općinama 

realiziran je projekt Reciklažno 

dvorište, a tijekom godine organizira 

se odvoz glomaznog otpada. Sada je 

u pripremi Plan gospodarenja 

otpadom za razdoblje do 2022. godine. 

Ispunjavanje je to obveza iz Zakona o 

održivom gospodarenju otpadom i 

pretpostavka za još bolju organizaciju 

razvrstavanja i zbrinjavanja otpada. 

Organizirano sakupljanje i odvoz otpada 

koji nastaje u domaćinstvima na području 

Radoboja obavlja komunalno poduzeće 

„Krakom“. Sakupljeni otpad odvozi se na 

odlagalište otpada „Gorjak“ koje se 

n a l a z i  n a  p o d r u č j u  J e s e n j a . 

Domaćinstvima su podijeljene „zelene“ i 

„plave“ posude radi odvajanja papira, 

plastike i kartona od ostalog komunalnog 

otpada. Odvoz je organiziran jednom 

tjedno kada se radi o kanalnom otpadu, a 

jednom mjesečno u slučaju papira i 

plastike. Postavljeno je 8 eko otoka s po 4 

kontejnera u koje se odlaže staklo, tekstil, 

papir i plastika, a tu su i spremnici za 

otpadne baterije čime su zadovoljeni 

p o s t a v l j e n i  z a h t j e v i  i z  P l a n a 

gospodarenja otpadom.

Pored toga organizira se dvaput godišnje 

odvoz krupnog otpada kao i otpada u 

posebnim kontejnerima s groblja i iz onih 

zaselka kuda ne može doći kamion koji 

redovito odvozi kućanski otpad. 

Domaćinstvima se pored toga pruža 

mogućnost odlaganja komunalnog 

otpada u reciklažno dvorište koje je 

o t v o r e n o  u  K r a p i n i ,  t e  o d v o z 

elektroničnog otpada, azbesta, tonera i 

drugih opasnih otpada putem za to 

ovlaštenih sakupljača. Odvoz ovog 

o t p a d a  j e  z a  d o m a ć i n s t v a 

besplatan, dužnost im je jedino 

obavijestiti ovlaštenog sakupljača 

o tome što treba zbrinuti.

OVLAŠTENI SAKUPLJAČI 

OPASNOG OTPADA

Elektronički i električni uređaji, 

azbestne ploče, tiskarski toneri, 

boje i druge kemikalije smatraju se 

opasnim otpadom i ne smiju se 

miješati s ostalim komunalnim 

otpadom. Za zbrinjavanje tih vrsta 

otpada ovlašteni su posebni 

sakupljači .  Tako je  najbl iž i 

sakupljač električnog i elektroničkog 

otpada AUDIO - TV - VIDEO SERVIS 

„JURINJAK“ Krapina, tel. 371-396 ili e-

mail: jurinjak.servis@gmail.com.

Između ostalog odvoze: velike i male 

kućanske aparate, informatičku opremu, 

TV aparate, električne aparate, rasvjetu 

opremu i dječje elektroničke igračke.

Građevinski otpad koji sadrži azbest, kao 

što su azbestne ploče za krovove, 

besplatno odvozi  C.I .A.K, a sve 

informacije mogu se dobiti putem 

telefona: 0800 0003 ili 01/3794-451.

ISPRED MNOGIH DRUGIH

OPĆINA RADOBOJ DONOSI PLAN GOSPODARENJA OTPADOM ZA RAZDOBLJE OD 2017. 
DO 2022. GODINE

Na području Općine Radoboj uz organizirani odvoz otpada 
postavljeno je i 8 eko otoka

ČUVANJE TRADICIJE RUDARSTVA

MUZEJ RADBOA PARTNER U PROJEKTU KREATIVNA EUROPA

U okviru Europske godine kulturne baštine 2018. godine 

Muzej Radboa izabran je kao partner u Projektu Kreativne 

Europe, Potprogram Kultura, Projekt europske suradnje.

Projekt je nazvan „Mine in Mind“ (Mine d'informations) i vodit 

će ga francusko kazalište Dynamo Théâtre. Projekt se temelji na 

znanstveno - istraživačkom radu utemeljenom na sjećanju na 

rudarsku industriju na prijelaznim migracijskim putevima i 

protocima kulture u Europi. Projektom se želi podržati aktivnu i 

modernu viziju materijalne i nematerijalne baštine industrijskog rudarstva u Europi.  

Projekt se temelji na interaktivnim aktivnostima raspoređenim u nekoliko regija u Europi (Francuska, 

Belgija, Poljska, Rumunjska, Hrvatska i dr.). Aktivnosti se temelje na istraživanju, očuvanju baštine, 

umjetnosti, digitalnom izdanju, turizmu i gospodarstvu.

Kako je Radoboj poznato rudarsko mjesto kako po rudniku sumpora tako i ugljenokopu, moći će dati 

značajan doprinos ovom europskom projektu i za buduće generacije sačuvati saznanja o značaju 

rudarstva za ovaj kraj.

SANACIJA KLIZIŠTA

lizišta na području Općine KRadoboj nisu rijetkost. Jedno 

od većih koje čeka sanaciju je u 

Orehovcu Radobojskom kod 

Kiseljaka. Zahvaljujući sredstvima 

iz Krapinsko -zagorske županije 

može se očekivati njegova sanacija. 

I z  ž u p a n i j s k o g  p r o r a č u n a 

dodijeljeno je Općini Radoboj 

17.500 kuna za izradu projektno - 

tehničke dokumentacije što znači da 

se pripremaju uvjeti za obavljanje 

potrebnih radova, koji će iziskivati 

daleko veći iznos sredstava od 

ovoga koji dolazi iz županije.
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Dragi čitatelji, posebice mještani Općine Jesenje,

 bliži nam se kraj godine pa 

da se ukratko osvrnemo na 

godinu iza nas.

Bila je to izvorna godina… 

S obzirom da se vlast 

promijenila na polovici 

godine napravit ću kratki 

osvrt  na zadnjih šest 

mjeseci.

Naslijediti proračun od 

svojeg  pre thodnika  i 

uspješno privesti godinu 

kraju bio je primarni cilj. 

Zauzeti mjesto čelnog 

čovjeka općine 15 dana prije najvećeg i najbitnijeg dana u godini za 

našu općinu nije nimalo bilo lako, kada saznate da za Dane Općine 

nije organizirana i pripremljena nijedna stvar. Uz pomoć svih 

dobrih ljudi uspjeli smo organizirati kvalitetniji program i na 

dostojanstven način proslaviti dvadeseti rođendan naše Općine. 

Tijekom četverodnevne proslave Dana općine zadržali smo sva 

naša tradicijska događanja, a novost je ove godine bio dječji dan, 

tijekom kojeg su mladi Jesejanci i njihovi roditelji mogli uživati u 

brojnim sadržajima. Hvala svima!

Općina Jesenje je i ove školske godine nabavila školske knjige i 

radne bilježnice za sve učenike osnovne škole Gornje Jesenje 

prema popisu knjiga dostavljenom od strane škole.

Na sastanku sa županom Željkom Kolarom istaknuo sam kako su 

prioriteti Općine u narednom razdoblju usmjeriti se na ljude, 

socijalu, pomoć mladima, poljoprivrednicima, a drugi fokus bit će 

razvoj turizma.

Udruga vinogradara, podrumara i prijatelja dobrog vina Sv. Martin 

iz Jesenja nastavila je tradiciju podizanja klopotca. Općina Jesenje 

uz pomoć Centra za socijalnu skrb, Gradskog društva Crvenog 

križa Krapina i Krapinsko zagorske županije na razne načine 

pomaže mještanima lošeg socijalnog stanja kako bi lakše prebrodili 

tešku materijalnu situaciju.

Održana je sada već tradicionalno četvrta po redu Kestenijada. Na 

parkiralištu ispred Doma kulture u Gornjem Jesenju okupilo se 

preko dvjesto sudionika na manifestaciji koju organiziraju 

Jesejanski kuburaši uz sudjelovanje ovdašnjih udruga i pod 

pokroviteljstvom Općine Jesenje. Dva mikroskopa kupljena su 

sredstvima prikupljenim na ovogodišnjoj Kestenijadi za potrebe 

naše škole.

Nastavljamo s radovima na rekonstrukciji vodovodne mreže u 

naselju Gornje Jesenje, radovi na izradi priključaka u zaselku 

Malogorski, izgrađena je nova mreža i kućni priključci u zaselku 

Maligci kojom se opskrbljuje dvadesetak domaćinstava. Tijekom 

mjeseca studenog sanirana su oštećenja na cesti prema Lužanima, 

proširen zavoj kod Cerovačkih, saniran dio ceste prema 

Zagoršakima, sanirana oštećenja prema Strmečkima i prema 

Šaškima te proširenje zavoja na Brdu. Također je sanirano jedno 

klizište na cesti prema Šaškima.

Da ulažemo u mlade dokazali smo dodjelom tridesetak studentskih 

stipendija u vrijednosti od 500 kn mjesečno te desetak učeničkih sa 

po 300 kn mjesečno. Općina Jesenje provodi anketu s ciljem 

pružanja pomoći obiteljima s malom djecom kako bi dobili uvid za 

potrebe čuvanja djece koja nisu polaznici vrtićkog programa.

U tijeku je javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora 

sukladno „Programu potpora u poljoprivredi na području Općine 

Jesenje“. Moja želja je da svoj život provedem u svojoj Općini 

zajedno sa svim svojim prijateljima, ostvarimo san da Jesenje 

postane poželjno mjesto za život svih nas i onih koji nam se žele 

pridružiti.

Radili smo planove za novi proračun i on bi, kada uključimo velike 

projekte za koje računamo na sufinanciranje, trebao iznositi oko 6 

milijuna kuna. Inače, proračun je iznosio oko 3,5 milijuna kuna što 

je jako malo. Kada sve platimo i riješimo obaveze koje imamo, onaj 

ostatak novaca ja sam usmjerio na izradu projektne dokumentacije 

i rješavanje imovinsko pravnih odnosa kako bismo projekte mogli 

prijavljivati na fondove EU. Dječji vrtić je prioritetna stavka u 

našoj budućnosti, a drugi fokus je svakako na razvoju naših OPG-

ova te njihovo objedinjavanje kroz razvoj turizma.

Na kraju svim čitateljima i svim ljudima dobre volje želim čestit i 

blagoslovljen Božić te uspješnu 2018. godinu.

Načelnik Općine Jesenje

Andrija Ranogajec, mag.ing.mech.

Andrija Ranogajec, mag.ing.mech. načelnik Općine Jesenje

Osvrt na 2017. u Općini Jesenje

Sanirana oštećenja na nerazvrstanim cestama

Općina Jesenje skrbi o gotovo 42 kilometra nerazvrstanih cesta na svojem području. 

Iako su u proteklom periodu gotovo sve dionice asfaltirane, potrebno je voditi 

svakodnevnu brigu o sigurnosti sudionika koji ih koriste. Složena konfiguracija terena, 

slojevita tla i trusna područja kojima ceste prolaze često uzrokuju oštećenja koja ugrožavaju 

sigurnost prometa na njima; posebno se to odnosi na zimski period. U svrhu poboljšanja 

uvjeta ovih su dana vršeni popravci oštećenja na cestama, a sanirano je jedno klizište koje se 

pojavilo na cesti u Brdu Jesenjskom prema zaselku Šaški. Zbog ograničenih financijskih 

sredstava ovim su radovima bila obuhvaćena samo veća oštećenja na cestama kako bi se u 

nadolazećim, zimskim uvjetima olakšalo njihovo održavanje. Uza spomenuto klizište na 

cesti prema Šaškima sanirana su i ulegnuća i oštećenja u Cerju prema zaselku Strmečki, na 

cesti prema Gornjim Lužanima te prema Zagoršakima. Ukupna vrijednost svih radova 

iznosit će cca 120.000,00 kuna, a izvođač je bio Krakom Krapina. 
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a temelju statutarnih odredbi, koje predviđaju da se Nnakon lokalnih izbora u podružnicama Hrvatske narodne 

stranke održe izborne skupštine svoju su obavezu odradili i 

članovi HNS-a u Općini Radoboj. U petak 24. studenoga 

okupili su se da bi razmotrili izvještaj o dosadašnjem radu 

podružnice i da bi izabrali predsjednika i članove ostalih tijela 

koja će voditi stranku do slijedećih izbora.

Predsjednik podružnice HNS-a Radoboj, Robert Mikša, u 

svom se uvodnom izlaganju o aktivnostima rukovodstva i 

članstva osvrnuo na provođenje izbora za načelnika, župana i 

članove općinskog vijeća i županijske skupštine. Naglasio je 

kako su zahvaljujući ostvarenim rezultatima u prošlom 

razdoblju kandidati HNS-a sa svojim partnerima, SDP-om i 

umirovljenicima na ovogodišnjim izborima u Radoboju 

ostvarili najbolje rezultate od ponovnog osnivanja Općine 

Radoboj. HNS sa svojim partnerima u Općinskom vijeću ima 9 

od 13 vijećnika, ima načelnika i zamjenika načelnika Općine i 

sve preduvjete da i iduće četiri godine pridonosi poboljšanju 

svih uvjeta života na ovom području.

Zbog svega toga za predsjednika Podružnice HNS-a Radoboj 

ponovno  j e  j ednog lasno  i zab ran  Rober t  Mikša , 

potpredsjedničku će dužnost obavljati Alojz Sajko i Vesna 

Cerovec, uz pomoć još pet članova Predsjedništva. Pored tri 

člana Nadzornog odbora izabrano je 13 delegata za Županijsku 

skupštinu i 6 delegata za Sabor HNS-a.

U RADOBOJU ODRŽANA IZBORNA SKUPŠTINE 

PODRUŽNICE HRVATSKE NARODNE STRANKE

OPRAVDALI PONOVNI IZBOR

ODRŽANA IZBORNO IZVJEŠTAJNA SKUPŠTINA 

DOBROVOLJNOG VATROGASNOG DRUŠTVA RADOBOJ

ANĐELKO TOPOLOVEC NOVI 
PREDSJEDNIK DVD-a RADOBOJ

U prostorijama vatrogasnog doma u Radoboju 9. studenoga 2017. 

održana je izborno - izvještajna skupština Dobrovoljnog vatrogasnog 

društva Radoboj. Skupštinu je otvorio dosadašnji predsjednik DVD-a Josip 

Krleža koji je pozdravio prisutne i pozvao ih da minutom šutnje odaju 

počast preminulim članovima te predložio dnevni red. 

Nakon usvajanja dnevnog reda i izbora radnih tijela i poslovnika o radu 

predsjednik i zapovjednik Društva upoznali su prisutne članove s 

aktivnostima u 2016. godini. U izvještajima su istaknute aktivnosti i 

iznijeto stanje u operativnom, tehničkom i financijskom smislu i 

djelovanju. Podnijet je i izvještaj nadzornog odbora u kojem nije bilo 

nikakvih primjedbi na poslovanje Društva. Nakon izvještaja za 2016. 

godinu prezentirani su ukratko plan rada i financijski izvještaj za 2018. 

godinu. 

Uslijedio je  potom izvještaj kandidacijskog povjerenstva i izbor novog 

vodstva. Za predsjednika Društva izabran je Anđelko Topolovec, a za 

njegovog zamjenika Zoran Pospiš. Za zapovjednika postrojbe izabran je 

Zlatko Pospiš, dok je njegov zamjenik Dejan Tušek. U Upravni odbor 

imenovani su Tihomir Mišak, Darko Strahinec, Kristina Hlebec, Branko 

Tušek, Anđelko Topolovec, Zlatko Pospiš, Zoran Pospiš, Dejan Tušek i 

Dragutin Slukan Dario . Za članove Nadzornog odbora imenovani su 

Potočki, Božidar Tušek, Davor Tušek. Po izboru u ime novoizabranih 

obratio se Anđelko Topolovec koji se zahvalio na izboru i ukazanom 

povjerenju. Također je zahvalio dosadašnjem vodstvu Društva uz nadu da 

će svi zajedno opravdati izbor, te doprinijeti daljnjem razvoju i dobrobiti 

Društva.

U Općinskoj organizaciji SDP-a Radoboj, održani su izbori za novo 
vodstvo. Za predsjednika je izabran Igor Cigula koji je tim povodom 

izjavio:

«Krajem studenog u skladu s internim pravilima stranke, održani su 
redoviti izbori u Općinskoj organizaciji SDP-a. Izabrano je osmeročlano 
Predsjedništvo u koje su uz mene kao predsjednika ušli: Stjepan Košutić, 
koji je ujedno i potpredsjednik te Martin Biškup, Goran Kiseljak, Kristina 
Kiseljak, Barica Smrečki, Mario Tušek i Dražena Voska kao članovi. Ovom 
prilikom zahvaljujem na podršci svim članovima Općinske organizacije te 
dosadašnjim članovima Predsjedništva na čelu s Dunjom Špoljar.
Ovom prilikom se s nekoliko riječi želim u ime novoizabranog 
Predsjedništva Općinske organizacije SDP-a obratiti svim mještankama i 
mještanima Radoboja. S obzirom da se radi o općinskoj razini, ovdje nema 
mjesta političkim porukama na kakve smo navikli na državnoj sceni. Ovdje 
moramo svi raditi za dobrobit našeg mjesta. Stoga ističem da se će 
radobojski SDP zalagati da naš Radoboj svakim danom bude što bolje 
mjesto za život. To znači da ćemo podržavati već započeti razvoj ili inicirati 
razvoj infrastrukture koja mora biti dostupna svim mještanima, od 
vodoopskrbe, uređenja prometnica i nogostupa, objekata javne uporabe pa 
do razvoja širokopojasnog pristupa internetu. Nadalje, zalagat ćemo se za 
nastavak dobre prakse financiranja udžbenika našim osnovnoškolcima te 
školskog prijevoza, ali ćemo se zalagati i za uvođenje stipendiranja naših 
učenika i studenata. Isto ćemo tako voditi brigu o potrebama socijalno 
ugroženih sumještana. Ukratko, kao što je uvodno rečeno, nastojat ćemo 
svojim djelovanjem doprinijeti što ugodnijem životu na području Općine, 
kako u ekonomskom, tako i u društvenom smislu.
Iskreno se nadam da ćemo uz Vašu podršku u tome i uspjeti.
Koristim priliku da svim stanovnicima Općine Radoboj čestitam Božić i 
zaželim sretnu i uspješnu Novu godinu.»

                                             Igor Cigula

NOVO VODSTVO SDP-a RADOBOJ
«Cvijeće od krep papira» naziv je izložbe koja je otvorena u 
Muzeju Radboa, a zainteresirani je mogu razgledati do 15. 
siječnja 2018. Cvijeće od papira izrađivale su naše bake za 
ukrušavanje Božićnog drvca, za 
ukrašavanje prostorija gdje su se 
održavale svadbe i druga prigodna 
slavlja te prilikom obilježavanja 
crkvenih blagdana. S vremenom je ta 
v j e š t i na  zaborav l j ena  pa  s amo 
zahvaljujući nekolicini žena koje se 
okupljaju na radionicama u Radoboju 
ponovno oživljava. Kakvi se sve ukrasi 
uz malo vještine mogu napraviti možete 
vidjeti na spomenutoj izložbi.
Kako bi se sačuvala tradicija ručne 
izrade Božićnih ukrasa u Muzeju 
Radboa održana je radionica za djecu koju je organizirala udruga 
„Smješak“, a izrađeni ukrasi krase božićni bor u Muzeju.

Uz ove i druge akcije i aktivnosti Muzej Radboa radi i na 
prikupljanju predmeta, dokumenata i slika povezanih uz 
povijest rudarstva i radobojskog područja općenito. Pozivamo 
stoga sve one koji na svojim tavanima, starim ladicama ili 
ormarima imaju bilo kakve stare knjige, isprave, dokumente, 
slike, rudarski alat ili pronađene okamine da ih poklone Muzeju, 
koji će ubuduće voditi računa o njihovoj zaštiti i čuvanju za 
buduće generacije. Sve što pronađete, a želite pokloniti možete 
to učiniti od utorka do petka u vremenu od 9 do 17 sati ili 
subotom od 10 do 14 te nedjeljom od 13 do 17 sati u Muzeju 
Radboa. ( I. Hazulin)

 IZLOŽBA U MUZEJU RADBOA
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OSVRT NAČELNIKA OPĆINE RADOBOJ, ANĐELKA TOPOLOVCA, NA DOGAĐANJA U OPĆINI RADOBOJ 

TIJEKOM 2017. GODINE

MOŽEMO BITI ZADOVOLJNI

Kraj godine uobičajeno je vrijeme 

kada podvlačimo crtu i zbrajamo 

račune. Koliko smo bili uspješni i koliko je 

2017. godina bila dobra za općinu 

Radoboj, najbolje govore brojni projekti i 

događanja koji su realizirani u godini na 

izmaku.

Kontinuirano se tijekom godine radilo na 

u r e đ e n j u  p r o m e t n e  i  k o m u n a l n e 

infrastrukture. Uređene su nerazvrstane 

ceste, pa je dio cesta presvučen novim 

asfaltnim slojem čija je ukupna vrijednost 

iznosila 480.081,66 kuna. U suradnji s 

Gradom Krapinom izvršeni su radovi na 

uređenju nerazvrstane ceste Polje 

Krapinsko - zaseok Rim - spojna cesta 

prema Orehovcu Radobojskom, ukupne 

dužine 940 metara. 

Zajedničkom suradnjom općina Radoboj, 

Đurmanec, Jesenje, Petrovsko i Grada 

Krapine u siječnju ove godine otvoreno je 

zajedničko reciklažno dvorište na području 

industrijske zone Krapina Nova. Prema 

broju stanovnika Općina Radoboj dužna je 

osigurati 13,93% vrijednosti investicije, 

odnosno 102.430,78 kuna.

Na mjesnom groblju Radoboj uređena je i 

asfaltirana pristupna prometnica u dužni od 

150 metara koja je omogućila lakši pristup 

samom prostoru groblja.

Ispred mrtvačnice uređena je nadstrešnica i 

saniran krov na samoj mrtvačnici, uređene 

su prilazne stepenice groblju te su 

postavljeni rukohvati  za sigurnije 

korištenje istih. Ukupna vrijednost 

navedenih radova iznosila je 262.974,50 

kuna.

Ove godine modernizirali smo i dio sustava 

javne rasvjete. Tako su uz županijsku cestu 

2122 na relaciji Radoboj - Gornja Šemnica 

- Brod i na dijelu županijske ceste 2123 na 

relaciji Radoboj - Jazvine – Marof, 

postojeće svjetiljke zamijenjene novim led 

s v j e t i l j k a m a .  Z a m j e n o m  s t a r i h 

neadekvatnih svjetiljki sa novim led 

svjetiljkama doprinijeli smo uštedi 

električne energije i povećanju same 

učinkovitosti javne rasvjete. Vrijednost 

izvedenih radova iznosila je 192.938,75 

kuna. Također postavljena je javna rasvjeta 

prema naselju Malogorski gdje do sad sam 

sustav nije postojao, kao i prema naselju 

Košutići.

Izgradnjom potpornog zida u vrijednosti 

od 40.250,00 kuna sanirano je klizište uz 

našu nerazvrstanu cestu u Orehovcu 

Radobojskom.

Općina Radoboj i ove je godine nastavila s 

p r o v o đ e n j e m  m j e r a  e n e r g e t s k e 

učinkovitosti i zaštite okoliša. Nakon što su 

proteklih godina obnovljene javne zgrade 

po principima energetske učinkovitosti, 

instalirani fotonaponski i solarni toplinski 

sustavi te nabavljeno električno vozilo, ove 

je godine realiziran projekt brze punionice 

za električna vozila. Vrijednost radova 

iznosila je 189.000,00 kuna.

Kako bi našu Općinu i život u njoj učinili 

što kvalitetnijim i ljepšim, tijekom godine 

provedeno je niz komunalnih akcija, pa je 

tako na dijelu kućica na autobusnim 

stajalištima izvršena rekonstrukcija drvene 

građe ,  koja  je  us l i jed  d je lovanja 

v r e m e n s k i h  p r i l i k a  o š t e ć e n a ,  a 

istovremeno su obojane sve kućice, kako bi 

iste i dalje mogle služiti našim mještanima 

kao zaštita od vremenskih neprilika, 

postavljena su prometna ogledala na 

nepreglednim mjestima na našim cestama, 

uređivane bankine uz nerazvrstane ceste.

Općina Radoboj i ove je godine opravdala 

svoj status Općine prijatelja djece. U 

naselju Miljani uređeno je dječje igralište. 

Dio potrebnih sredstava za uređenje novog 

igrališta osiguralo je Društvo „Naša djeca“ 

Radoboj prijavom projekta na natječaje 

Krapinsko-zagorske županije i Hrvatske 

elektroprivrede d.d., dok je preostali dio 

sredstava osigurala Općina Radoboj. Za 

potrebe naše djece od ove godine Općina 

Radoboj u suradnji s Gradom Krapinom i 

okolnim općinama organizi ra  rad 

logopeda.

Osim za naše najmlađe, Općina vodi brigu i 

o mještanima starije životne dobi, pa je 

tako Kulturno umjetničkom društvu 

„Zagorec“ Radoboj odobreno financiranje 

projekta dnevnih aktivnosti za starije 

osobe. Projekt financira Ministarstvo za 

demografiju, obitelj, mlade i socijalnu 

politiku. Financijska podrška ministarstva 

iznosi 52.000 kuna, a aktivnosti se provode 

od 1. lipnja do 31. prosinaca ove godine.

Tijekom godine nisu izostala ni brojna 

društvena i kulturna događanja. Među 

značajnijima, svakako je važno spomenuti 

tradicionalnu manifestaciju Noć muzeja 

koju organizira Hrvatsko muzejsko 

društvo. Ove godine po prvi put u istoj je 

sudjelovao i Muzej Radboa. Dvanaesta 

Noć muzeja koja se održala 27. siječnja 

2017. od 18.00 do 01.00 sat iza ponoći, bila 
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je prilika da se posjetitelji upoznaju sa 

stalnim postavom muzeja koji uključuje 

arheološku, geološku i rudarsku zbirku.

Već tradicionalno i ove godine u suradnji 

s Javnom ustanovom za upravljanje 

z a š t i ć e n i m  d i j e l o v i m a  p r i r o d e 

Krapinsko-zagorske županije održana je 

manifestacija Dani Orhideja, dok je u 

mjesecu rujnu i listopadu ususret proslavi 

Dana Općine Radoboj i Osnovne škole 

održana X. po redu biciklistička utrka 

Rimska cesta, X. maraton Radobojska 

uspinjača i jubilarni X. dječji festival 

Vnučekove popevke. Ove godine XI. put 

u nizu održana je i Likovna kolonija na 

kojoj je nastalo više od 20-tak djela s 

radobojskim motivima. 

Otvaranjem Muzeja Radboa u Radoboju 

su po prvi puta održana i Radobojska 

ljetna događanja u sklopu kojih su 

održane kulturne večeri za odrasle i 

brojne radionice za djecu, a veliki broj 

posjetitelja na ljetnim događanjima dokaz 

je da je Muzej Radboa već u početku svog 

djelovanja opravdao svoje otvaranje. 

 

Da Radoboj treba biti iznimno ponosan na 

svoju povijest pokazuju i najnovija 

arheološka istraživanja tijekom kolovoza 

ove godine na lokalitetu Plat. Istraženo je 

nekoliko lokacija na krajnjem zapadnom 

dijelu Plata pri čemu su otkriveni vrijedni 

a r h e o l o š k i  n a l a z i  i z  r a z d o b l j a 

prapovijesti.

Unatoč tome što općinski proračun 

unatrag tri godine bilježi pad od 45%, mi 

smo se svim snagama trudili da naši 

mještani to ne osjete. Tako su se i u 2017. 

godini isplaćivale pomoći svima koji su 

podnijeli zahtjeve, podijeljena su 

p l a n i r a n a  s r e d s t v a  z a  o g r j e v, 

umirovljenicima su podijeljeni poklon 

paketi, pomoć za novorođenčad je 

povećana s 1.000,00 na 2.000,00 kuna, i 

dalje smo nastavili sufinanciranje 

smještaja u učeničkim domovima te 

sufinanciranje prijevoza učenika srednjih 

škola dok naši učenici OŠ Side Košutić 

Radoboj već četvrtu godinu za redom 

imaju besplatne udžbenike.

VELIKI PROJEKTI I U 2018. 

GODINI

Općina Radoboj kontinuirano radi na 

p r i p r e m i  p r o j e k t n o - t e h n i č k e 

dokumentacije te sukladno objavi i 

otvaranju javnih poziva i natječaja isto 

prijavljuje s ciljem realizacije planiranih 

projekata.Tako je pripremljena ili je u 

pripremi slijedeća dokumentacija za 

projekte koji će se nadamo realizirati u 

narednom periodu. Prije svega riječ je o 

rekonstrukciji postojeće nerazvrstane 

ceste NC-KŠ Brod – D35 na području 

Općine Radoboj. Vrijednost investicije 

i z n o s i  5 . 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0  k n  + P D V, 

rekonstrukciji Lovačkog doma, odnosno 

dogradnja i prenamjena u planinarski 

dom, čija vrijednost investicije iznosi 

3.552.556,40 kn +PDV, Kulturni centar 

Sida Košutić Radoboj – prijavitelj KOD 

Sida Košutić Radoboj – vrijednost 

investicije 5.834.171,70 kn + PDV, Hiža 

vinove loze – 2.052.800,00 kn + PDV, 

Hiža zagorski štrukli – 1.667.407,02 + 

PDV, Dogradnja osnovne škole i 

uvođenje jedno smjenske nastave (u 

suradnji sa Županijom), Izgradnje 

š i r o k o p o j a s n e  o p t i č k e  m r e ž e , 

Modernizacija postojećeg sustava javna 

rasvjete – u sklopu projekta NeWlight“…

Kad se podvuče crta ispod 2017. godine, u 

Radoboju možemo biti zadovoljni. 

U č i n i l o  s e  m n o g o ,  p o s e b n o  n a 

poboljšanju javne infrastrukture, jačanju 

s t a n d a r d a  i  k v a l i t e t e  ž i v o t a  t e 

obogaćivanju društvenih i kulturnih 

zbivanja. 

No isto tako, još je mnogo nezavršenih 

poslova pred nama i mnogo projekta i 

planova koje moramo realizirati, kako bi 

nam Radoboj bio još ljepše i ugodnije 

mjesto za život i rad.

Vjerujemo da će godina pred nama 

donijeti mogućnosti da realiziramo ono 

što smo i zacrtali i da ćemo i dalje radom i 

zajedništvom svakodnevicu u našem 

Radoboju učiniti boljom. 

Čestit Božić te sretnu i uspješnu 2018. godinu svim stanovnicima 
općine Radoboj, poslovnim partnerima i svim ljudima dobre volje 

žele: 
Načelnik općine Radoboj: Anđelko Topolovec, zamjenik Načelnika: Stjepan Sirovec, predsjednik 

Općinskog vijeća: Igor Cigula, članovi Općinskog vijeća te djelatnice i djelatnici Jedinstvenog 

upravnog odjela Općine Radoboj

mailto:radobojski.list@radoboj.hr
mailto:jesenje2@jesenje.hr
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ŠKOLA RADOBOJ

Priprema i uređuje Jasenka Marmelić

DAN SJEĆANJA NA 
VUKOVAR

U  
petak 17. studenog obilježili smo Dan sjećanja na žrtvu 

Vukovara. U predvorju škole održana je prezentacija u spomen 
na Bitku za Vukovar i poginulog vukovarskog branitelja, 
rodom iz Radoboja, Vjekoslava Cerovečkog. Učiteljica 
povijesti Magdalena Želimorski učenicima je održala kratko 
predavanje, a predstavnici razreda zapalili su svijeće ispred 
ulaza u dvorište OŠ Side Košutić Radoboj. Učenici koji 
pohađaju dodatnu nastavu iz povijesti su posjetili grob 
Vjekoslava Cerovečkog i odali mu počast paljenjem lampiona.

Magdalena Želimorski

OBILJEŽEN EUROPSKI TJEDAN 
PROGRAMIRANJA

U sklopu INA informatike, info kockica, učenici 8.b razreda, Monika 
Cerovski, Matija Vidović i Filip Borovečki održali su sat upoznavanja 

s mikrobitom. Micro:bit je uzbudljiva nova tehnologija koju su razvili 
BBC, Microsoft i drugi partneri s ciljem masovne uključenosti u osnovnim 
školama. 

 Programiranje micro:bit-a uvršteno je i u INA nastavu informatike kako bi 
unaprijedili nastavni proces te zainteresirali učenike za programiranje.

Učenici su otkrili razne načine za upravljanje mikrobitom. Izradili su LED 
projekcije: ''smajlića'', srce, riječ informatika. Obogaćeni novim iskustvom 
voljni su prenijeti svoje znanje ostalim učenicima. Stoga je 3. studenog 
održana radionica programiranja i digitalne pismenosti sa učenicima 6.a. 
Na radionici su polaznici osim uobičajenih ''smajlića'' i ostalih LED prikaza 
na micro:bitu radili i pogađanje brojeva i mjerače temperature. Mentori su i 
ovaj put bili učenici 8.b razreda Monika Cerovski, Matija Vidović i Filip 
Borovečki. Vrlo strpljivo pomagali su grupi učenika koja je sudjelovala na 
radionici i bili su zadovoljni svojim mentorima kao i novim vještinama i 
znanjem koje su usvojili.

 Ivanka Švaljek

PROJEKT ŠAFRAN

Učenici osmog razreda su u petak 3. studenog 2017. godine zajedno sa 
učiteljicom Magdalenom Želimorski posadili lukovice žutog šafrana u 

gredicu ispred ulaza u školu u Radoboju. Lukovice šafrana su sadili u sklopu 
međunarodnog projekta Crocus/Šafran koji provodi irska organizacija 
HetiIreland. Cilj projekta je osvještavanje učenika o događajima u 
Holokaustu.

Svrha sadnje šafrana je simbolička jer šafrani cvjetaju najbliže Danu sjećanja 
na holokaust koji se obilježava 27. siječnja. Ovim projektom se obilježava 
stradavanje 1,5 milijuna židovske djece u Holokaustu. Učenici će u sklopu 
projekta također slušati predavanje kao i čitati knjige vezane uz Holokaust.

Magdalena Želimorski, učiteljica povijesti

RITAM TAM: BAJKA O 
RITMU

U sklopu projekta „Ruksak (pun) kulture“ u našoj je školi, 
6. studenog izvedena plesna predstava ''Ritam Tam: 

bajka o ritmu“.

Z a  u č e n i k e 
razredne nastave 
matične škole i 
p o d r u č n i h 
razrednih odjela, 
članovi Studija za 
suvremeni  ples 
izveli su predstavu 
o dječaku Tamu i 
n j e g o v o m 
č a r o b n o m 
putovanju kroz 
sv i je t  r i tmova . 

Glazbom, pokretom i pjesmom, umjetnici su pokazali kako 
nastaje ritam. Učenici su pažljivo pratili predstavu, a osobito 
ih se dojmila zanimljiva scenografija napravljena od kutija. 
Glumci su koristili neobične improvizirane instrumente 
pomoću kojih su dočaravali razne ritmove oko nas (u šumi, 
autobusu, gradu, svemiru). Nakon predstave sa manjom 
skupinom učenika glumci su održali radionicu u kojoj su 
učenici tjelesnim pokretima istraživali ritam. Na kraju susreta 
su i porazgovarali s glumcima o predstavi i njihovom poslu.

Ovo gostovanje razveselilo je učenike razredne nastave i 
zadovoljni smo što je naša škola odabrana za izvođenje 
projekta Ruksak (pun) kulture. Nadamo se da ćemo opet 
ugostiti zanimljive umjetnike te i dalje njegovati usvajanje 
ljepota umjetnosti i kulture.

 Jasenka Marmilić
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SURADNJA S PARTNERSKOM 
ŠKOLOM HAJDINA U 
SLOVENIJI

Naša partnerska škola Hajdina obilježila je u četvrtak, 26. listopada 
(vinotoka!) 120. obljetnicu organiziranog školstva u općini 

Hajdina i Dan škole. Velikoj proslavi pridružili su se i učenici naše 

škole, PRO G. Šemnica, koji su svojim igrokazom Kak sme se vučili 
oduševili sve prisutne i zadobili brojne pohvale za svoj nastup.

Tema Dana škole bila je Škola nekad i škola danas te je čitav program 
bio u skladu s tragom promjena koje vrijeme ostavlja i u školstvu. Osim 
brojnih zapaženih učeničkih nastupa, osobito je dojmljiva bila točka 
djelatnika Slovenskog šolskog muzeja iz Ljubljane koji su sve prisutne 
nasmijali prikazom sata čitanja i lijepog ponašanja iz 19. stoljeća te u 
jednoj od učionica postavili izložbu školskog namještaja i opreme iz 
istog vremena.

Posjet Sloveniji ponovili smo 17. studenog kad su naši učenici i učitelji 
posjetili Ptuj, razgledali njegove znamenitosti te se družili s prijateljima 
u školi Hajdina.

Vesna Horvat

OBILJEŽAVANJE 
HALLOWEENA

Halloween (Noć vještica) obilježen je 31. listopada 2017. 
tijekom nastave engleskoga jezika te pod prvim velikim 

odmorom kao dio kulture zemalja engleskoga govornog područja 
koji potječe od 2000 godina starog keltskog obilježavanja kraja 
žetve, odnosno početka zime.

 Kao i prošle godine, u prikladno uređenom prostoru školske 
knjižnice za sve učenike prikazan je kratak video o povijesti 
Halloween-a. Nakon toga reproducirana je prikladna glazba uz 
grupno izvođenje koreografije prikazane u videu i plesanje plesa 
„Limbo“. Uslijedila je i igra crtanja bundeva a obilježavanje se 
nastavilo i tijekom nastave engleskog jezika.

                                                                                                                                           
Maja Koren, učiteljica eng.jezika

Čestit Božić i 
sretnu novu 2018. 

godinu 
žele Vam učenici i 

zaposlenici OŠ 
Side Košutić 

Radoboj 

Ravnateljica: 

Milena Veseljak 

PROJEKT PROMICRO - 
DOLAZAK MICRO:BITOVA

CARNet, Institut za Razvoj i Inovativnost Mladih - IRIM i 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja predstavili su veliki 

projekt ProMikro kojemu je cilj uvođenje digitalne pismenosti u 

različite nastavne predmete i izvannastavne aktivnosti 

uporabom mikroračunala. 

OŠ Gornje Jesenje javila se na poziv na uključenje u taj projekt i 

28.11.2017. u našu školu stigla je pošiljka micro:bitova za 

učenike 6. razreda koji su ih dobili na korištenje do kraja 

nastavne godine. Učenici će se prvo upoznati s osnovama rada na 

satovima informatike, a potom slijedi implemetacija rada 

micro:bitovima u ostale nastavne predmete.

(etv)
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ŠKOLA JESENJE
Priprema i uređuje Erika Tušek Vrhovec

Ove godine Osnovna škola Gornje Jesenje obilježava 160. godišnjicu 
osnivanja. Povodom tog okruglog jubileja razgovarali smo s našom 

ravnateljicom Ljerkom Malogorski Dragoslavić i saznali o samim 
temeljima razvoja školstva u Jesenju, ali i o aktualnom trenutku.

Prvi počeci obrazovanja u 
ovom kraju kojega danas 
poistovjećujemo s područjem 
općine Jesenje, ostali su 
zapisani u školskoj spomenici. 
Tako je učitelj Fran Fristatski 
zapisao da se nastava do 
1882./83. odvijala u Župnom 
dvoru, a od iduće školske 
godine  u  kuć i  S t jepana 
Jedvaja. U početku škola je 
imala tri razreda i pohađalo ju 
je 60 učenika. Nastava se prvi 
put u vlastitoj zgradi odvija 

1905. Pet godina kasnije škola ima 155 polaznika. Nastava u sadašnjoj 
školskoj zgradi odvija se od 25. studenog 1976. Danas školu pohađa 100 
učenika. Gdje su ona vremena, kada su, prije 60 godina u šest razreda bila 
402 učenika.
Ove školske godine školu pohađa od 1-8. razreda točno 100 učenika i to 50 
dječaka i 50 djevojčica. Slijedeće školske godine očekujemo barem 5 
učenika više što bi bilo znakovito da nećemo pasti ispod 100 polaznika.
Škola ima 100% stručnu zastupljenost nastave, a sa djecom radi tim od 18 
učitelja koji putuju iz različitih destinacija od Varaždina, Krapine, Stubice i 
rade na još 1 ili 2 škole.
Već drugu godinu u školi imamo e-dnevnik tako da roditelji mogu 
svakodnevno pratiti događanja vezano uz učenje i uspjeh svoje djece. 
Mnogo bi vremena oduzelo nabrajanje naših uspjeha iz različitih područja 
o čemu redovito izvještavamo javnost putem web stranice škole, možda je 
ipak najbolje da o nama govore drugi i naša djela.

160. godišnjica 
školstva u Gornjem 
Jesenju

Ov e  g o d i n e  z a p o č e l a  s  r a d o m 
01.10.2017. Polaznici predškole su 

Lucija Ded, Ivona Draganić, Jana Kučko, 
Katarina Cvrtila, Martin Osredečki, Katja 
Katalenić, Franka Kranjčec, David 
Kovačec, Luka Cvrtila, Sara Forjan, 
Ema Osredečki. Voditeljica programa 
predškole: TEA FEREK JAMBREK.

Što  djeca  kažu o  predškol i , 
igračkama, prijateljima….

LUCIJA: „U predškoli mi je super. 
Lijepo se osjećam i volim se igrati.“

IVONA: „Najbolja prijateljica u 
predškoli mi je Franka.“

JANA: „U predškoli najviše volim 
slagati drvene kocke.“

KATARINA: „U predškoli mi je lijepo, a 
najviše se volim igrati slaganja slike s 
pikicama.“

MARTIN: „David mi je najbolji prijatelj u 
predškoli. Najviše se volimo igrati lego 
kockama i autićima.“

KATJA: „U predškoli se volim igrati lego 

kockama.“

FRANKA: „Ivona i Sara su mi najbolje 
prijateljice iz predškole. U školi mi je 

odlično.“

DAVID: „U predškoli volim crtati kamione 
i aute.“

LUKA: „U predškoli se volim igrati lego 
kockama i autićima.“

SARA: „U predškoli se volim igrati s 
Frankom i Ivonom.“

EMA: „U predškoli mi je ljepše jer nas 
je manje.“ (Ema ide i u vrtić. Ima 
poludnevni boravak pa nakon vrtića 
dolazi u predškolu.)

Što djeca kažu o voditeljici programa 
predškole….

FRANKA: „Imamo najbolju tetu jer 
brine za nas i uči nas.“

JANA: „Jako je dobra jer nas odvede u 
drugu učionicu.“

IVONA: „Pusti nas da se malo poigramo.“

Predškola 2017./2018. - Mala škola u velikoj školi

Martinje  i Dan ljubaznosti

Martinstag und Tag der 
Freundlichkeit (Day of 

kindness)

Ove godine smo na isti dan, 13.11.2017. obilježili Martinje i 
Dan ljubaznosti. U 4. razredu tradicionalno izrađujemo 

lampione i pjevamo prigodne pjesme uz glazbenu pratnju u čast 
svetom Martinu te učenicima darujemo bombone jer je taj 
običaj proširen u Njemačkoj. Tamo se svetac osobito slavi zbog 
njegovog milosrdnog čina da svoj plašt podijeli s prosjakom. 

S takvom dobrotom nije bilo teško povezati Dan ljubaznosti. 
Učenici su na satu hrvatskog jezika trebali osmisliti niz dobrih 
djela i predstaviti ih. U holu škole su se pak učenicima dijelile 
kartice s trojezičnim savjetima kako da na taj dan budu ljubazni 
jedni prema drugima. Učenici su te male sugestije trebali i 
izvršiti. Na licima učenika bilo je vidljivo iznenađenje jer se 
činovi ljubaznosti i bontona često zaboravljaju ili uzimaju 
zdravo za gotovo. Današnji dan bio je mali podsjetnik kako biti 
bolji!

Alexandra Krklec, prof.
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OSVOJENO 2. MJESTO NA 
MEĐUNARODNOM NATJECANJU 
IZ NJEMAČKOG JEZIKA

U Zadru je 12. studenog 2017. održano finale Međunarodnog 
natjecanja u čitanju na njemačkom jeziku osnovnih škola 

2 0 1 7 .  u  o r g a n i z a c i j i 
S r e d i š n j e g  u r e d a  z a 
školstvo u inozemstvu 
I n t e r n a t i o n a l e r 
L e s e w e t t b e w e r b  d e r 
Grundschulen 2017. 

Na njemu su sudjelovali 
kandidati  iz Hrvatske, 
Srbije, Slovenije, BiH, 
K o s o v a ,  C r n e  G o r e  i 
Rumunjske.  Učenik 8. 
razreda Petar Malogorski je 
u kategoriji 1. strani jezik 
osvojio 2. mjesto. Čestitke 
Petru na velikom uspjehu i 
mentorici Alexandri Krklec. 

 U našoj školi unatrag 

nekoliko godina učenici na 

natjecanjima iz njemačkog 

jezika postižu odlične rezultate, a ove godine sudjelovanje i 

osvojeno 2. mjesto na međunarodnom natjecanju je izuzetno veliki 

uspjeh. 

OBILJEŽEN MEĐUNARODNI 
DAN DJETETA

Svake se godine 20. 
s t u d e n o g a 

o b i l j e ž a v a 
M e đ u n a r o d n i  d a n 
djeteta, budući da su 
upravo toga datuma 
1 9 8 9 .  g o d i n e 
Ujed in jen i  na rod i 
donijeli Konvenciju o 
p r a v i m a  d j e t e t a . 
Konvencija nije samo 
popis dječjih prava, 
nego predstavlja popis 
obveza koje roditelji, 

odrasli i različiti društveni čimbenici moraju ispunjavati prema djeci, 
kako bi im se osiguralo sve što je potrebno za optimalan rast i razvoj. 
To je ujedno i prvi dokument kojem se djetetu pristupa kao subjektu s 
pravima koji je sposoban aktivno sudjelovati u zajednici i ima pravo 
da se njegovo mišljenje u obzir.

I Vijeće učenika je u našoj školi upravo 20. studenoga 2017. obilježilo 
ovaj važan dan prigodnom radionicom uz vodstvo pedagoginje 
Manuele Kos.

Vrtim Zdravi film

Ove godine naša škola sudjeluje u projektu VRTIM ZDRAVI 
FILM koji je dio globalne Nestlé inicijative pod nazivom Nestlé 

Healthy Kids Global Programme. Projekt provodi Hrvatski školski 
sportski savez. Cilj projekta je educirati učenike o zdravim 
prehrambenim navikama i potaknuti ih na povećanje tjelesne 
aktivnosti. Ciljana skupina su učenici sedmih razreda jer na taj način 
poruke o pravilnoj prehrani i važnosti tjelesne aktivnosti dopiru do 
učenika u fazi u kojoj oni formiraju svoje stavove i ponašanja te im se 
pomaže da usvoje zdrave navike koje će biti dio njihovih života i u 
kasnijoj dobi.

Edukativni materijali kreirani su od 
strane stručnjaka nutricionizma i 
usklađeni s preporukama Hrvatskog 
zavoda  za  javno  zdravs tvo .  Uz 
edukativne materijale, učenicima su 
osigurani i ostali materijali potrebni za 
provedbu projekta: brošure, edukativna 
igra, anketni upitnici te majice. U ovoj 
školskoj godini u projektu sudjeluje 130 škola s ukupno 6383 učenika.

Tijekom studenog i prosinca provest će se edukativne radionice s 
učenicima sedmog razreda. Također, pomoću anketnog upitnika 
ispitat će se učenike o prehrambenim navikama i tjelesnim 
aktivnostima i to inicijalno, prije edukativnih aktivnosti te po 
završetku edukativnih aktivnosti.

Vijeće učenika u posjetu 
načelniku Općine Jesenje

U ponedjeljak, 6.11.2017., je načelnik Općine Jesenje, Andrija 
Ranogajec, primio 

predstavnike Vijeća učenika 
i  pedagoginju kako bi 
d o g o v o r i l i  k o r i š t e n j e 
školske sportske dvorane. 
Naime, Vijeće učenika je 
d a l o  p r i j e d l o g  o 
omogućavanju korištenja 
školske sportske dvorane 
jedanput tjedno za sportske 
aktivnosti učenicima škole. 
Ravnateljica je odobrila 
besplatno korištenje dvorane za učenike škole od 5. do 8. razreda, a 
općina i načelnik će osigurati trenera te potrebne rekvizite. Ovim 
putem zahvaljujemo!

Manuela Kos, pedagoginja

Obilježen Dan sjećanja na žrtvu 
Vukovara 

U našoj je školi 17.11. 
obilježen Dan sjećanja na 

Vukovar. U predvorju škole 
okupili su se svi prisutni učenici i 
djelatnici. Obilježavanje je 
počelo minutom šutnje za 
vukovarske  ž r tve .  Nakon 
uvodne riječi ravnateljice Ljerke 
Malogorski Dragoslavić, Melani 
Draganić je pročitala dvije 

pjesme posvećene Gradu Heroju, a Petar Malogorski prezentacijom je 
predočio bitne činjenice vezane uz opsadu i pad Vukovara. Zapaljene 
su svijeće u znak sjećanja na sve vukovarske žrtve. Učenici viših 
razreda u knjižnici škole pogledali su film „Vukovar 1991“. Nadamo 
se da će učenici razumjeti važnost poznavanja vukovarske žrtve i 
zauvijek cijeniti ono što u našoj Hrvatskoj imaju.

Mario Hranj, prof.



#

14

Radobojsko - Jesejanski list

U ZNAK SJEĆANJA

Nakon duge i teške bolesti umrla je Štefanija (Štefica) 

Potočki, rođena Gotlin. Kao i mnoga druga 

djeca radobojskog kraja, nakon završetka osnovne 

škole krenula je u krapinsku gimnaziju, te potom 

dobiva zaposlenje u Krapinskoj tekstilnoj industriji 

gdje radi do propasti te nekada najveće tvornice na 

području Krapine. Kao iskusna radnica u 

financijskim službama zapošljava se kod Presečki - 

grupe gdje radi do odlaska u mirovinu. Osnivanjem 

obitelji, kao i mnogi drugi mladi, radi na rješavanju 

stambenog pitanja, gradeći kuću i odgajajući djecu. 

Još kao gimnazijalka s mnogim drugim mladima u 

Radoboju sudjeluje u organiziranju kulturno - zabavnog života, a 

kasnije se pridružuje inicijativi za okupljanje žena i njihovo 

uključivanje u društveni život rodnog kraja. 

Među osnivačicama je Aktiva žena Radoboj, koji je 

temelj osnivanja Kulturno umjetničkog društva 

„Zagorec“ Radoboj.

Nakon odlaska u mirovinu aktivno se uključuje u rad 

Udruge umirovljenika, gdje svojim znanjem pomaže u 

samom radu i sudjeluje u gotovo svim aktivnostima. 

Posebno se  angaži ra  kao č lanica  Odbora  za 

međugeneracijsku solidarnost koji djeluje kod 

Općinskog vijeća Radoboj. Uz ostale članice i članove 

radi na pružanju pomoći starijim i nemoćnim osobama 

koje obilazi, pomaže im, donosi poklone, ohrabruje ih. 

Teška bolest sprečava je da sudjeluje u mnogim aktivnostima, ali 

u skladu sa zdravstvenim stanjem sudjeluje u druženjima i 

drugim aktivnostima gotovo do zadnjih dana svog života.

ŠTEFANIJA (ŠTEFICA) POTOČKI 1950. - 2017.

«Svira glazba bez kapelnika», narodna je 

izreka a na djelu se potvrdila ovih 

jesenskih dana točnije u sumraku 22. 

s tudenoga kada je  l imena glazba 

«Radobojska zvona» otpratila na vječni 

počinak svog osnivača, voditelja, učitelja i 

dirigenta Dragutina Crneka. Umro je 

nakon teške bolesti i ostavio iza sebe 

brojne glazbenike koje je učio svirati 

glazbene instrumente, a sam je svojom 

glazbenom nadarenošću u mnogo navrata 

doprinio uspješnim nastupima brojnih 

glazbenih orkestara.

Rođen u rudarsko - seljačkoj obitelji 

školovao se u Zagrebu, gdje je i neko 

vrijeme radio da bi svoj radni vijek 

nastavio u «Jedinstvu» Krapina, a završio 

kako stručni nastavnik u Srednjoj školi 

Krapina gdje je svoje znanje metalskog 

majstora prenosio na mlade naraštaje. Uz 

skrb o obitelji koju je osnovao u svojim 

dvadesetim godinama, slobodno je 

vrijeme poklonio glazbi. Svojim je 

klarinetom naslijedio oca u radobojskoj 

limenoj glazbi, a kao član limene glazbe 

«Mladi Radobojci» koja je osnovana 1962. 

godine svira na svadbama, zabavama i 

sprovodima. Sudjeluje u snimanju 

nekoliko pjesama, polki i valcera u studiju 

Radija Hrvatsko zagorje Krapina, a potom 

i  u  J u g o t o n u  p r i l i k o m  s n i m a n j a 

gramofonske ploče. Snimanje glazbe na 

nosač zvuka ostvario je i kao član limene 

glazbe «Radobojska zvona», koju je 

osnovao 1998. godine. Novo osnovanu 

limenu glazbu u kojoj okuplja prije svega 

mlade svirače vodi kao njen predsjednik i 

dirigent. Uvježbava one koji već znaju 

svirati i uči nove članove te nastupaju na 

mnogim svečanos t ima od  Tjedna 

kajkavske kulture Krapina do crkvenih 

blagdana i  društvenih okupljanja. 

Sudjeluje i u limenoj glazbi «Ilirci», a 

jedan je od inicijatora i  osnivača 

«Radobojskih mažoretkinja» s kojima 

nastupa u mnogim sredinama i u mnogim 

prilikama.

Krajem osamdesetih godina dolazi na 

mjesto predsjednika Mjesne zajednice 

Radoboj i aktivno radi na rješavanju 

p i t a n j a  o p s k r b e  v o d o m ,  g r a d n j i 

mrtvačnice i proširenju radobojskog 

groblja, a posebno je značajna akcija koju 

organizira, asfaltiranje ceste od Radoboja 

do zaselka Kamenečki. Nakon ponovnog 

utemeljenja Općine Radoboj sudjeluje u 

pojedinim komisijama Općinskog vijeća, a 

kad je došlo do osnivanja Mjesnih odbora 

uključuje se u njihov rad i provodi niz 

akcija, prije svega vezanih uz uređenje 

lokalnih prometnica. 

Uz aktivno bavljenje glazbom sudjeluje u 

organiziranju fašničkih priredbi u 

Radoboju i pokretanju humorističkog lista 

«Pikec». Uz sve to nekoliko godina 

obavlja i dužnost predsjednika Udruge 

umirovljenika Radoboj.

Svoje sklonosti prema glazbi prenosi i na 

sinove koji nastavljaju obiteljsku tradiciju 

svirajući u limenoj glazbi «Radobojska 

zvona». Bolest i smrt prekida ga u 

ostvarivanju planova koje je imao prije 

svega kao glazbenik, no svime što je 

ostvario za života zadužio je svoju rodnu 

sredinu i zahvaljujući tome ostat će 

upamćen kao jedan od zaslužnih ljudi 

radobojskog kraja.

DRAGUTIN CRNEK 1940. - 2017.

Otišlo još dvoje zaslužnih...

Z A H V A L A

Povodom smrti dragog nam supruga, oca, djeda 

i pradjeda DRAGUTINA CRNEKA najljepše 

zahvaljujemo svima koji su nam izrazili iskrenu 

sućut, donijeli vijence, cvijeće ili lampione, bili 

prisutni na pogrebu ili nam na bilo koji način 

pomogli u teškim trenucima.

Posebno zahvaljujemo predstavnicima Općine 

Radoboj, članovima limene glazbe „Radobojska 

zvona“, Radobojskim mažoretkinjama i njihovim 

voditelj icama, te pogrebnom poduzeću 

„Florjan“.

                                           Obitelj Crnek
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S P O R T

TABLICA PRVA ŽNL SENIORI:
1. TONDACH 13 10 2 1 35:9 32 

2. GOLUBOVEC 13 7 4 2 33:17 25 

3. OŠTRC 13 6 3 4 24:18 21 

4. STRAŽA 13 6 3 4 26:23 20 

5. OROSLAVJE 13 6 2 5 20:17 20 

6. INKOP 13 5 3 5 30:29 18 

7. STUBICA 13 5 3 5 26:25 18 

8. ZAGOREC (VT) 13 5 2 6 22:29 17 

9. RUDAR (DZ) 13 4 4 5 28:29 16 

10. RADOBOJ (-1) 13 4 3 6 17:22 14 

11. KLANJEC 13 4 2 7 16:21 14 

12. M. GUBEC 13 4 1 8 18:28 13 

13. RUDAR (M) 13 3 4 6 19:36 13 

14. MLADOST (MB) 13 3 3 7 12:18 12 

 

NOGOMETAŠI SE SELE U 
DVORANE

Natjecanja u okviru županijskih nogometnih liga za ovu su godinu 

završena. Nakon što je NK Radoboj u posljednjoj utakmici jesenskog 

dijela natjecanja izgubio od NK Straže 0:3, završio je na desetom mjestu, sa 

samo dva osvojena boda od posljednjeg četrnaestog na tablici.

Uz to što su već u prvom jesenskom kolu, zbog nastupa igrača pod 

suspenzijom, izgubili tri boda i kažnjeni s oduzimanjem još jednog, radobojski 

se nogometaši nisu proslavili ni sportskim ponašanjem na terenu. U 

polusezoni dobili su ukupno 32 opomene i 5 isključenja što im je na ljestvici 

fair playa donijelo čak 82 negativna boda i zauzeli su uvjerljivo posljednje 

mjesto. Nadajmo se boljem i ljepšem proljetnom dijelu natjecanja.

Kako je to već ustaljena praksa krajem jedne i početkom sljedeće godine u 

zagorskim se dvoranama održavaju malonogometni turniri za registrirane 

igrače. Nakon obavljenih prijava i odabranim mjesta natjecanja obavljeno je 

izvlačenje parova u pojedinim kategorijama. Tako će od radobojskih 

nogometaša prvi na teren „LIMAČI“ koji će u srijedu 27. prosinca igrati u 

Bedekovčini. Igraju protiv vršnjaka iz prve ekipe krapinskog Zagorca u 13,25 

sati, a u 14,15 protiv Jedinstva.

Sljedećeg dana, 28. prosinca također u Bedekovčini igrat će MLAĐI 

PIONIRI. Protivnici će im biti u 8,25 sati pioniri Zagorca iz Krapine, a u 8,50 

sati ekipa Pregrada.

U Pregradi će 29. prosinca igrati „ZAGIĆI“. Radoboj je prijavio dvije ekipe. 

Tako će u 8,25 sati druga radobojska ekipa igrati protiv Zagorca iz Krapine, a u 

8,50 sati protiv Tondacha. Prva ekipa radobojskih Zagića igrat će u 9,15 sati 

protiv druge ekipe Mladosti iz Zaboka, a u 9,40 sati protiv Stubice.

Već drugog dana nove godine u Krapini će nastupiti PIONIRI. U 12,10 sati 

protivnici će im biti ekipa Ivančice, a u 12,35 Straže.

Juniori će također igrati u 

Krapini i to 3. siječnja. U 

15,55 započinje susret 

Tondach -Radoboj ,  u 

16,20 Stubica - Radoboj i u 

17,35 Radoboj - Zagorec 

Krapina III.

Po dva prvo plasirana iz 

svake skupine ići će u 

daljnje natjecanje, koje će 

se  održavat i  t i j ekom 

siječnja.

J E S E J A N S K I 
V I N O G R A D A R I 
K R S T I L I  M O Š T

Jesejanski vinogradari i njihovi gosti Martinje su 

proslavili u subotu 11. studenoga u dvorani Doma 

kulture u Gornjem Jesenju. 

Ovaj, za vinogradare najveseliji blagdan, s domaćinima 

su došli proslaviti gosti iz Njemačke. Predvođeni 

Stjepanom Hercegom krstili su vinogradarima 

najdragocjenije piće koje razveseljava mnoga srca. U 

nadasve veseloj atmosferi i uz pratnju muzike, 

okupljeni u dvorani pljeskom su pozdravili ulazak 

biškupa i njegovih pomoćnika. Uza sve nabrojane 

nepodopštine koje je prije krštenja činio, mošt je nakon 

molitve da bi postao bolji i uveseljavao one koji ga budu 

pili, krstio i pretvorio u vino biškup Stjepan Herceg. 

Nakon krštenja mošta nastavilo se u istom raspoloženju 

zahvaljujući gosp. Hercegu i njegovim suradnicima iz 

Njemačke te Mix bandu koji su svirkom popratili cijeli 

ceremonijal. 

Najzaslužnijim vinogradarima gosp. Herceg podijelio 

je „Vinske doktorske diplome“ te „Vinske vozačke 

dozvole“ koji će primateljima služiti samo u 

slučajevima kada će konzumirati veće količine vina. 

Svim okupljenima, a posebno gostima, zahvalio je na 

odazivu predsjednik Franjo Cvrtila i pozvao ih na 

zajedničko druženje koje je potrajalo do ranih jutarnjih 

sati što govori da je Martinje jedan od najvažnijih ali i 

najveselijih vinskih blagdana koje jesejanski 

vinogradari rado slave.
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U prepunoj festivalskoj dvorani u 

Krapini 25. studenoga komedijom 

„Ona hoće on neće“ u izvedbi AKUD-a 

„Žensko kazal iš te“  Gornje  Jesenje 

obilježena je Europska noć kazališta. 

Autorica izvornog teksta, pokojna Anica 

Fotak Malogorski radnju ove predstave 

smjestila je u malu seosku obitelj u kojoj žive 

majka udovica i njezina kći Janica. Kako žive 

same, majka želi da se kćerka uda. Na 

njezinu žalost, Janica je zaljubljena u susjeda 

Iveka koji nikako da je zaprosi pa majka 

zatraži pomoć od susjede kako bi pomogla 

Janici pri njezinu odabiru. U međuvremenu 

dolazi teta iz Zagreba, profinjena gospođa 

koja vidi rješenje Janičinog problema putem 

oglasnika Ženidba i udaja. Na oglas se javlja 

šljaker iz Zagreba čija je namjera oženiti 

Janicu i uzeti njezin miraz kojeg će on nakon 

toga zajedno sa svojom majkom zapiti, 

utapajući tugu u alkoholu. Razočarana, 

Janica se vraća kući u svoje selo, a tu je 

dočekuje njezin Ivek koji je presretan zbog 

činjenice da se ona vratila i da će njih dvoje 

konačno biti zajedno. Ova komedija čiji su 

originalni tekst prilagodile Gordana 

Maligec, Silvija Bartol i Danijela Draganić, 

još jedna je u nizu uspješnica jesejanskih 

kazalištaraca koji su oduševili prepunu 

dvoranu. I ova izvedba jesejanskih amatera 

glumački je uvjerljiva, njihova je snaga 

upravo u jednostavnosti i neposrednosti, u 

ljubavi prema onom što rade i u povezanosti s 

publikom koja to već dulji niz godina 

prepoznaje i koja nikoga ne može ostaviti 

ravnodušnim.

Upravo iz toga proizlazi i moto pod kojim 

nastupaju „Bolje je ljude nasmijati nek 

rasplakati jer u ovoj tužnoj dolini suza plača 

je ionak preveč“; tim riječima i čestitkom 

Katarinama na njihovom imendanu zahvalio 

je publici na njihovoj podršci predsjednik 

Ivan Habjanec. Ravnateljica Pučkog 

otvorenog učilišta Krapina, Grozdana 

Pavlović, čestitala je glumcima, ženskoj 

vokalnoj skupini i muzičkom sastavu na 

uspješno uigranoj i izvedenoj predstavi te je 

zahvalila svim posjetiteljima na potpori 

amaterima koje su tijekom cijele predstave 

nagrađivali gromoglasnim pljeskom. 

Jesejanski amateri obilježili Europsku noć kazališta 

RADOBOJSKO MARTINJE U 
MARIJI BISTRICI

Napuštajući višegodišnju tradiciju 

„krštenja mošta“ u Radoboju 

povodom blagdana sv. Martina Udruga 

vinogradara i vinara „Radobojski 

pajdaši“ svoje je članove odvela na 

proslavu tradicionalnog pučkog običaja 

„krštenja vina“ u Mariju Bistricu. 

Četrdesetak članova radobojske 

Udruge s ostalim članovima iz nekoliko 

vinogradarskih i vinarskih udruga s 

područja Krapinsko - zagorske županije 

u autohtonom prostoru vinarije Micek i 

ugodnoj atmosferi proslavila je ovaj 

vinogradarsko - vinarski događaj. 

 OŠ Side Košutić Radoboj okupilo se 17 učenika i učenica osmog Urazreda generacije 1981./1982. da bi zajedno s njihovom 
razrednicom Josipom Miljan i svojim nastavnicima Magdicom 
Šalković i Blažem Tušek proslavili 35. godišnjicu završetka 
osnovnoškolskog obrazovanja. Polaznike tadašnjeg VIII.a razreda 
dočekala je ravnateljica škole s razrednicima i predala im popis učenika 
za prozivku. Nakon sat vremena provedenog u učionici uz prozivku i 
evociranje uspomena svi su krenuli na druženje koje je u lovačkom 
domu „Strahinjčica“ uz pjesmu i razgovore potrajalo do ranih jutarnjih 
sati. 

HVALA BOGU ZA PLODOVE 
ZEMLJE
               

 crkvi Presvetog Trojstva, 12. studenoga održana je misa Uzahvalnica, koju je predvodio vlč. Tomislav Novosel 

radobojski župnik. 

U svojoj je propovijedi, među ostalim, naglasio važnost 

zahvaljivanja ne samo na materijalnim dobrima već i onim 

duhovnim. Kao vjernicima, dužnost nam je da budemo milosrdni 

prema onima koji nemaju sve što bi im za normalni život trebalo. 

Kako je to uobičajeno na kraju sezone ubiranja plodova koje nam je 

zemlja tijekom godine darivala prilikom misnog slavlja pred oltar u 

Župnoj crkvi donijeti su plodovi zemlje, mladi folkloraši iz OŠ „Side 

Košutić“ pročitali su zahvalu Bogu na početku mise da bi na kraju 

svoje sudjelovanje završili pjesmom i plesom.

(D. Pospiš)
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