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Došli smo do kraja još jedne godine, po čemu će te 
Vi najviše pamtiti 2022. godinu? 
Još uvijek tekuću 2022. obilježile su proraču-

nom definirane investicije i projekti. Od značaj-
nijih bih izdvojio asfaltiranja, izgradnju pješačke 
i biciklističke staze, sanacije društvenih domova, 
izgradnju dječjeg igrališta, ali i nove aktivnosti u 
poduzetničkoj zoni. Isto tako, isplaćena su plani-
rana sredstva svim udrugama, poljoprivrednici i 
dalje dobivaju subvencije kroz direktne potpore 
za nabavku opreme i mehanizacije, osiguravamo 
sredstva za sugrađane u socijalnoj potrebi, do-
djeljujemo stipendije, sufinanciramo udžbenike 
za učenike, a ne smijemo zaboraviti ni borbu za 
opstanak gimnazije u Križu. Moram također na-
pomenuti da je suradnja sa svim ustanovama i 
tvrtkama u vlasništvu i suvlasništvu Općine Križ 
zadovoljavajuća.

Nažalost obilježile su nas i manje pozitivne 
stvari, a to je odlazak banke i FINA-e iz Križa. In-
flacija i podizanje cijena na svim nivoima reflekti-
ra se i na povećane troškove, a to dovodi ponekad 
i opravdano u preispitivanje daljnjih ulaganja jer 
su cijene na tržištu enormno nerealne i visoke. 
U svakom slučaju, bila je ovo izazovna godina s 
kojom možemo biti zadovoljni uzevši u obzir sve 
što se događalo. I dalje smo stabilni i solventni po 
pitanju financija te sve planirane obaveze podmi-
rujemo u zadanim i ugovorenim rokovima.

Kako je uopće došlo do zatvaranja FINA i PBZ po-
slovnice?
I jedni i drugi zatvaraju svoje poslovnice di-

ljem zemlje. PBZ je tijekom ove godine krenuo u 
zatvaranje 40 poslovnica od kojih smo nažalost i 
mi bili na popisu. Banke općenito zatvaraju po-
slovnice koje smatraju neprofitabilnim, odnosno 
one u kojima imaju veće troškove od prihoda. S 
obzirom da sam i sam bio dio tog sektora, znam 
da svaka komercijalna banka gleda profitabilnost 
poslovnice za sebe. One koje ne funkcioniraju i 
koje ne ostvaruju dovoljno prometa, zatvaraju se. 
Percepcija naših ljudi je da jedina poslovnica ban-
ke u Križu nema konkurenciju i kako to da nije 
isplativa. Dakle, banke ne žive od uplata i isplata, 
one žive od kredita i proizvoda i tu je njihova pra-
va zarada. Unaprjeđenjem poslovanja, razvojem 
internet bankarstva i plaćanjem putem mobitela 
dolazimo sve više u situaciju da banke ne trebaju 
poslovnice kao fizička mjesta i samim time sve se 
centralizira. Nije ova odluka o gašenju poslovnica 

diljem zemlje došla preko noći i doista vjerujem 
da ćemo za 5 do 10 godina biti primorani svi po-
slovati putem interneta. To je budućnost koja se 
već počela dešavati. Naravno, u tom nazovimo ga 
prijelaznom periodu i adaptaciji na nešto drugači-
je, najviše trpe naši umirovljenici i tu ih apsolutno 
razumijem. Ista stvar je s poslovnicom FINA-e.

Volio bi da bude sasvim jasno da Općinski na-
čelnik i Općina doista nisu mogli utjecati na od-
luke spomenutih poslovnih subjekata. U prvim 
najavama gašenja, razgovarao sam u nekoliko 
navrata s rukovodećim ljudima tih institucija i re-
čeno mi je da ne postoji apsolutno nikakav razlog 
niti model opstanka kako u Križu, tako i u drugim  
općinama i gradovima u RH. I jedna i druga od-
luka su donesene na razini Uprave društva i to je 
bilo to. Nikakve pogodnosti s naše strane, pogo-
tovo apeli za naše umirovljenike nisu urodili plo-
dom. FINA, niti PBZ nisu društveno vlasništvo i 
niti jedan načelnik, gradonačelnik niti politička 
opcija ne može spasiti stvar. Ovo je najočigledniji 
primjer privatnog biznisa i kapitalizma koji funk-
cionira po principu ako nemate računicu stavljate 
ključ u bravu. Njihov kapital, njihova odluka, ko-
liko god se mi ljutili i koliko god nam bilo krivo. 

Godina je bila radna, nastavljena su brojna ula-
ganja, u svemu tome imali ste i podršku Ministar-
stava, Zagrebačke županije i EU fondova. Jeste li 
zadovoljni intenzitetom potpora koje ostvarujete 
za projekte koje prijavljujete?
Ostvarili smo značajna sredstva iz svih izvora 

koje ste nabrojili. Iza toga stoji rad stručnih služ-
bi, odnosno praćenje natječaja na svim nivoima, 
ali i prethodno planiranje u proračunu. Iskreno, 
neke stvari rješava i politika, kada imate već godi-
na iskustva onda imate i drugačiji status prilikom 
traženja, lobiranja i otvaranja vrata. Prošao sam 
ovu priču od početka i sad znam kako to funkcio-
nira. Pragmatika na prvom mjestu i sve u interesu 
općine, sve ostalo su priče.

Konkretno o brojkama, u 2022. od Zagrebačke 
županije smo dobili preko 900 tisuća kuna za uku-
pno 11 projekata, od razno raznih ministarstava 
preko 560 tisuća kuna za 2 projekta, EU fondovi 
-2 projekta ukupne vrijednosti preko 7,7 milijuna 
kuna. U iščekivanju smo ishoda još nekih natječa-
ja do kraja ove ili početkom iduće godine. Svaka 
sufinancirana kuna iz drugog izvora je ušteda u 
vlastitom proračunu. To u ovom slučaju znači da 
smo Općini Križ uštedjeli preko 9 milijuna kuna i 

većinu tih projekata ne bi mogli samostalno zapo-
četi niti realizirati da nismo prošli na tim natječa-
jima i javnim pozivima.

Dakle da se vratimo na pitanje, mogu biti za-
dovoljan, a vjerujem da su i građani što na ovakav 
način štedimo i njihov novac.

Kao načelnika, zasigurno Vas veseli sve veća gos-
podarska aktivnost u Poduzetničkoj zoni, gdje je 
u tijeku investicija Lidla, a uskoro se očekuje još 
jedna velika i značajna investicija?
Veseli činjenica da će iduće godine započeti 

još jedna velika, nova investicija u zoni. Radi se o 
udruživanju proizvođača i prerađivača jabuka koji 
pokrivaju najveći dio Hrvatskog tržišta i svojim 
proizvodima pune sve najveće trgovačke lance. 
Investiciju od 16 tisuća kvadrata čini objekat koji 
podrazumijeva hladnjaču, sortirnicu, pakirnicu i 
kalibrirnicu. U pitanju je najmodernija tehnolo-
gija s obnovljivim izvorima energije, a cjelokupni 
projekt iznosi oko 23 milijuna eura od čega im 
ministarstvo poljoprivrede sufinancira 70% sred-
stava iz EU fondova. Što se zapošljavanja tiče, u 
pitanju je oko 60 do 70 radnih mjesta. Naravno, 
kao i u slučaju LIDL-a, to sve skupa predstavlja, 
osim zapošljavanja i veće prihode proračuna kroz 
komunalnu naknadu, prirez, porez na dohodak i 
tako dalje.

Vjerujem da će do kraja ovog mandata ovakvih 
vijesti biti još, jer sve se više potencijalnih ulagača 
raspituje za našu zonu. Na dobrom smo putu da 
upravo do kraja ovog mandata postignemo naš 

INTERVJU / NAČELNIK MARKO MAGDIĆ 

Promjene su evidentne 
iz godine u godinu
Marko Magdić ušao je u povijest Općine Križ kao prvi načelnik koji je dobio povjerenje da vodi općinu u tri uzastopna mandata, 
posljednji mandat osvojio je u svibnju prošle godine. Sljedeće godine napunit će se tako deset godina otkako vodi Općinu Križ, 
koja je doživjela brojne promjene. Kako gleda na to razdoblje, da li je zadovoljan postignutim u 2022., ali i kakvi su planovi za 
narednu godinu doznajemo u razgovoru s načelnikom Markom Magdićem 

””
U svakom slučaju, bila 
je ovo izazovna godina 
s kojom možemo biti 
zadovoljni uzevši u obzir 
sve što se događalo. I dalje 
smo stabilni i solventni 
po pitanju financija te 
sve planirane obaveze 
podmirujemo u zadanim i 
ugovorenim rokovima“ u 
osvrtu na 2022. će načel-
nik Marko Magdić 
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cilj, a to je minimalna stopa nezaposlenosti.
Sljedeće godine obilježit će se 10 godina otkako ste 
preuzeli upravljanje Općinom Križ, jeste li zado-
voljni promjenama koje ste napravili? 
Promjene su evidentne iz godine u godinu. Sva-

ke godine ulažu se značajna sredstva u komunal-
nu, ali i ostalu infrastrukturu. Teško je sažeti 10 
godina u jedan odgovor ili intervju. Uvijek može 
bolje, ali vjerujte da se prihodi proračuna utroše 
svake godine i nikad nam nije dosta za sve što pla-
niramo. Kada netko kaže da nešto nismo napra-
vili, to ne znači da mi to ne želimo napraviti već 
je uvijek stvar imamo li kapaciteta za to. Tu prije 
svega mislim na financije. Nebrojeno puta sam 
pojašnjavao da nije stvar volje i želje već je stvar 
mogućnosti. Ajmo biti iskreni pa reći zašto bi neki 
načelnik ako i malo razumije politiku i potrebe 
ljudi zakidao sebe i pilio si granu na kojoj sjedi. 
Osobno, imam u svojoj glavi razrađeno sve za idu-
ćih nekoliko godina što bih htio i na koji način. 
Jednog dana, ako ostvarim većinu toga što sam 
zacrtao, onda drage volje se zahvaljujem na po-
vjerenju i prepuštam  ovaj posao nekom drugom. 

U svome tome imali ste i podršku svojih suradni-
ka, kao i Općinskog  vijeća, a na kraju su to uvijek 
znali honorirati i vaši mještani, koji su vas tri puta 
birali za načelnika, posljednji puta u svibnju 2021. 
Hvala im na povjerenju treći puta zaredom. 

Doista, koliko je čast toliko je i obaveza opravda-
ti isto. Do sada nitko u povijesti naše Općine nije 
bio toliko puta biran tako da sam stvarno poča-
šćen. Iz svega što ovaj posao predstavljajoš uvijek 
pronalazim zadovoljštinu i smisao u tome. Istina, 
dužnost je takva da 24 sata predstavljate funkciju, 
ne možete reći da ste načelnik od 7 do 15 sati pa 

nakon toga niste. U toj mjeri je specifičan posao 
i zna ponekad biti i naporan te itekako izazovan 
ali kao što rekoh, dok god me veseli, raditi ću ga 
i dalje. Prema mandatu dakle, najmanje do 2025. 

Između ostaloga, Vi ste i vijećnik u Skupštini Za-
grebačke županije, kako gledate na rad u predstav-
ničkom tijelu Zagrebačke županije?
Pored toga što sam vijećnik u Skupštini, ujed-

no sam i predsjednik Kluba stranke Fokus. Ima 
nas ukupno 6 vijećnika i predstavljamo oporbu 
međutim pokušavamo biti konstruktivna oporba 
i nismo pošto poto protiv. U svim aktivnostima 
i inicijativama što provodi vlast u Zagrebačkoj 
županiji za dobrobit svih žitelja, dajemo podrš-
ku. Ponosan sam jer naš tim čine svi mladi ljudi 
koji su dokazani u svojim poslovima i sredinama 
i imaju što za reći u kreiranju županijske politike. 
U sastavu Zagrebačke županije postoje 34 jedinice 
lokalne samouprave, odnosno 9 gradova i 25 op-
ćina i Zagrebačka županija po fiskalnim kapacite-
tima, ali i indexu razvijenosti spada u vrh županija 
Republike Hrvatske.

S obzirom da smo pratili lokalne izbore 2021. kako 
za općine i gradove tako i za županiju, da li je isti-
na da ste bili opcija za predsjednika Županijske 
skupštine?
Očito imate dobre informacije i odgovor je 

potvrdan. Naime nitko nije imao većinu nakon 
izbora i trebala se formirati na konstituirajućoj 
skupštini. Prva i druga su neslavno propale u po-
kušaju konstituiranja. Ostala je treća i posljednja 
nakon koje po zakonu ako se ne konstituira i ne 
izabere predsjednik skupštine, idu ponovljeni iz-
bori. Tada se formirala većina iz oporbenih redo-
va, dakle stranke Fokus, Domovinski pokret, SDP, 

Most i HSS. Te sve stranke su bile spremne podr-
žati mene za predsjednika Skupštine Zagrebač-
ke županije i manje, više je sve bilo dogovoreno. 
Kako to u politici često biva, dogovor je izvrgnuo 
HSS koji se priklonio danas vladajućima i njihova 
kandidatkinja iz redova vijećnika izglasana je za 
predsjednicu Skupštine. Da smo ostali pri dogo-
voru, danas bi Općina Križ imala drugog čovjeka 
županije. Bilo je blizu.

Kakvi su planovi za godinu koja nam dolazi? 
Planova je jako puno, nadam se da ćemo ostva-

riti većinu od planiranog. Asfaltiranje cesta, iz-
gradnja i sanacija nogostupa i biciklističkih staza, 
sanacije društvenih domova, izgradnja dječjih 
igrališta, sanacije klizišta, uređenje parkova i zele-
nih površina, prolazak na EU fondovima za neke 
projekte, priprema projektno tehničke dokumen-
tacije za 2024. godinu. Godina će biti poprilično 
dinamična i izazovna, nadamo se samo da će se 
stanje na tržištu općenito normalizirati jer smo 
svjedoci nebrojenih globalnih faktora na koje ne 
možete utjecati, a direktno utječu na poslovanje.

Da odmah i iskoristim nešto što se mojih osob-
nih planova tiče. Naime, Marko Magdić ne ide za 
direktora u LIDL niti za direktora banke. Ovakvih 
dezinformacija i spinova ima svakodnevno pa je 
ovo možda dobra prilika da demantiram i ovu. 
Dakle, nemam takvih ambicija i želja, niti me je 
itko to tražio, niti sam se ja nudio. Uostalom, tko 
ne vjeruje neka zapamti ovo pa će se uvjeriti i sam 
kada dođe vrijeme. Također, zamolio bih sve bez 
obzira jesu li u pitanju samo dušebrižnici ili poje-
dinci iz oporbe da se ne bave plasiranjem takvih 
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dezinformacija jer ću biti primoran potražiti prav-
nu pomoć u okviru zakonskih mogućnosti za što 
vjerujem da nikome ne treba. Ovo je kao što sam 
već rekao postalo učestalo i pretjerano pa se na-
dam da će i prestati, a građani će nadam se nakon 
već nebrojenih takvih dezinformacija shvatiti što 
sam i ja naučio -nije bitno što se priča nego tko 
priča. 

Posljednjih godinu dana sve se više govori o spaja-
nju pa čak i ukidanju općina, kakav je Vaš stav po 
tom pitanju?
Kao prvo, smatram da su zakonodavac i Vlada 

RH napravili kozmetičke i populističke promje-
ne u vidu nekakvih reformi lokalne samouprave. 
Prema mojim informacijama, Europska unija nas 
pomalo prisiljava na navedeno i usput nam nudi 
neka sredstva za to, međutim do prave reforme još 
nije došlo. Ukinuti nekom broj vijećnika i zamje-
nika u svim općinama te nekim manjim gradovi-
ma ne znači ništa. Ovako ionako naknada vijeć-
nicima kao i do jučer plaća zamjenika ide na teret 
lokalnih proračuna, a ne države. Istovremeno, za 
iste te vijećnike, a pogotovo zamjenike, plaća se i 
neki bruto iznos, a taj bruto iznos pripada državi i 
slijeva se u državni proračun. Prema tome u tom 
pogledu, država samu sebe zakida, a govori o ne-
koj reformi.

Što se tiče spajanja odnosno ukidanja općina i 
gradova, moje mišljenje je da se one jedinice lo-
kalne samouprave koje nisu održive, treba zaista 
teritorijalno pripojiti jer ovako nemaju smisla. 
Općina Križ prema dodijeljenom indeksu razvi-
jenosti kao i proračunu, odnosno financijskim ka-
pacitetima sigurno ne spada u tu kategoriju. Uz-
mimo samo za primjer našu Zagrebačku županiju 
koja broji 25 općina. Unutar nje, Općina Križ  spa-
da u sam vrh i po broju stanovnika, broju naselja, 
prihodima proračuna, broju kilometara i kvadrata 
infrastrukture i tako dalje. Imate zaista veliki broj 
općina po Slavoniji, Lici, Dalmaciji i otocima koji 
ne uspijevaju pokriti ni hladni pogon. To vam je 
statistika koja je provjerljiva.

Također, kada nam se svima desi slučaj FINA 
i PBZ, onda ljudi krenu s pričama da smo zadnja 
rupa na sviralu, da nas treba ukinuti i sve slično na 
tu temu. Pored podataka koje sam naveo, imam 
potrebu upitati sve nas da li stvarno mislimo da 
će našim prihodima netko treći upravljati marom 
dobroga gospodara. Da li mi sami želimo da nam 
cijene komunalne naknade i doprinosa, cijenu 
vrtića, prireza i ostalih poreza, održavanja cesta, 
društvenih domova i općenito život kreira netko 
treći. Jesmo li voljni riskirati da nam sva ta pitanja 
netko drugi rješava. Da li će netko iz nekog sela 
u Općini Križ moći doći kod nekog službenika i 
gradonačelnika nekog grada kojem se pripojimo, 
da mu se uopće požali na problem u tamo nekom 
Johovcu, Bunjanima, Obedišću ili bilo kojem dru-
gom naselju? Pazite, vama s ukidanjem nečega i 
pripajanjem nekoj drugoj lokalnoj samoupravi ne 
prestaju problemi niti se ukida teritorij koji postoji 
sada. Što ima veze kako se ta lokalna samoupra-
va sada zove, a sutra će potpasti pod neku drugu. 
Ovako barem kada smo „svoji“ imamo priliku 
između sebe birati one za koje smatramo da nas 
mogu voditi i predstavljati. Osobno smatram da 
i nisam načelnik općine ne želim pomisliti da na 

idućim lokalnim izborima biram osobu iz neke 
druge sredine, a koja će svima nama ovdje krojiti 
sudbinu i trošiti naš novac negdje drugdje. Da li 
smo imali prije 30 i više godina primjer gdje smo 
bili pod bivšom Općinom Ivanić.? Želimo li po-
novo tako pa da za svaku sitnicu moramo nekoga 
tamo pitati i moliti? Ja ne bih. Kada nam nešto nije 
po volji, a ne možemo utjecati na to, onda reagira-
mo impulzivno. I za kraj ove teme, a čitatelju na 

razmišljanje, evo najbolji primjer spomenutog. 
Sada nam se u poduzetničkoj zoni dešava inve-
sticija od skoro 100 milijuna eura. Općini Križ 
nakon završetka izgradnje sjeda od komunalnog 
doprinosa preko 11 milijuna kuna na žiro račun. 
Što ako se pripojimo nekome jer nas ne treba, tko 
je taj tko će tim sredstvima raspolagati i gdje će na 
kraju biti utrošen taj novac. Možda nijedna kuna, 
odnosno euro neće biti uložena na području naše 
zajednice i nijedan naš stanovnik neće od toga 
imati koristi. Iskreno, koliko god i meni bilo krivo 
zbog zatvaranja navedenih poslovnica, ja bih radi-
je ipak još dva Lidla s ukupno 200 radnih mjesta 
i 20 milijuna od komunalnog doprinosa nego još 
jednu Finu ili banku. To je moj zaključak na ovu 
temu.

Budući da smo u blagdanskom ozračju, zasigurno 
želite uputiti i čestitku svim mještanima povodom 
božićnih i novogodišnjih blagdana.
Prije svega zahvala svima, svim fizičkim i prav-

nim osobama, poljoprivrednicima, predstavnici-
ma udruga, ustanova, tvrtkamana suradnji tije-
kom 2022. godine.

Svim svojim sumještanima i njihovim obitelji-
ma u ime službenika i namještenika Općine Križ 
i svoje osobno ime želim svako dobro, čestit i bla-
goslovljen Božić i sretnu i uspješnu Novu godinu. 
Neka nas optimizam i nada vodi u bolje sutra i sve 
što je bilo dobro neka tako ostane i dalje.  

””
Vjerujem da će do kraja 
ovog mandata biti još lije-
pih vijesti o investicijama 
u Poduzetničkoj zoni, jer 
sve se više potencijalnih 
ulagača raspituje za našu 
zonu. Na dobrom smo 
putu da upravo do kraja 
ovog mandata postigne-
mo naš cilj, a to je mini-
malna stopa nezaposle-
nosti“ naglasio je načelnik 
Magdić 
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PREDSTAVLJAMO PRORAČUN ZA 2023.

Općinski proračun iznosi 
6.731.041,00 eura ””

Svaka kuna koju dobijemo 
iz drugog izvora je ušteđe-
na kuna našem proračunu, 
a u 2022. godini tu smo 
bili vrlo uspješni, naglasio 
je načelnik Marko Magdić

Ukupni prihodi i rashodi Općine 
Križ za 2023. planirani su u iznosu 
od 6.731.041,00 eura. Kako je ista-
knuto u obrazloženju proračuna 

plan je i u 2023. izdvojiti dio sredstava za gra-
đenje i održavanje građevina i uređaja komu-
nalne infrastrukture, pa se tako nastavlja briga 
o čistoći javnih i zelenih površina, održavanju 
javne rasvjete, nerazvrstanih cesta i građevina 
javne odvodnje oborinskih voda. Planira se i 
izgradnja kanalizacijske mreže u ulici Stjepana 
Matkovića i u ulici Kriške Republike u Križu, 
obnova i izgradnja pješačkih i biciklističkih 
staza, sanacija stare vojne zgrade u Križu te 
rekonstrukcija i opremanje društvenih i vatro-
gasnih domova. Općina između ostaloga na-
stavlja ulagati i u uređenje i dovršetak Selske 
ulice u Novoselcu, Moslavačke ulice te odvoj-
ka ceste u Gornjem Prnjarovcu. 
Za sanaciju klizišta osigurana EU 
sredstva u iznosu od 1.000.000,00 eura

U planu su i veliki projekti poput uređe-
nja Društvenog doma u Križu, izgradnja 
komunalnog dvorišta na lokaciji sajmišta u 
Križu, rekonstrukcija i opremanje objekta 
na Sportskom parku u Križu, uređenje zgra-
de Galerije u Križu, kao i uređenje parka u 
Novoselcu, a u planu je i sanacija klizišta u 
Križu, za što je osigurano 1.000.000,00 EU 
sredstava, što uključuje sanaciju nekoliko 
cesta. 

-Sve to planira se realizirati u cilju podiza-
nja kvalitete života naših stanovnika- ističe 
načelnik Marko Magdić. 

Poticanje poljoprivrede, 
gospodarstva i poduzetništva

I u ovoj godini Općina fokus zadržava na 
poticanju daljnjeg razvoja poljoprivrede, 
gospodarstva i poduzetništva kroz subven-
cije za poljoprivrednike, uređenje ruralnog 
prostora te kroz subvencije trgovačkim 

društvima u vlasništvu i suvlasništvu Opći-
ne Križ. 

Proračunom se također, osiguravaju sred-
stva za rad Vatrogasne zajednice Općine 
Križ, Javne vatrogasne postrojbe Grada Iva-
nić-Grada te za redovnu djelatnost Crvenog 
križa.Isto tako, proračunom se potiče rad 
udruga u kulturi, tehničkoj kulturi, brani-
teljske udruge i udruge koje djeluju u soci-
jali i preventivi.

 Briga o djeci i mladima
-Kako bi naši mladi usavršavali svoje ta-

lente i imali poticaj da ne odustaju od zdra-
vijih životnih navika, nastavljamo ulagati u 
javne potrebe u sportu i u djelatnosti sport-
skih klubova- naglašava Magdić.

 -Želimo omogućiti svim mladima jednake 
uvjete za obrazovanje i potaknuti ih na što 
veći trud i zalaganje, zato nastavljamo i sa 
sufinanciranjem osnovnog i srednjeg obrazo-
vanja te sa stipendiranjem i sufinanciranjem 
prijevoza studenata, sufinanciramo i nabavu 
udžbenika za učenike te osiguravanjem pro-
grama produženog boravka u Osnovnoj ško-

li- otkriva nam načelnik i nastavlja; 
-Demografskim mjerama na području 

Općine Križ nastojimo pomoći roditeljima 
i našim najmlađima te osigurati preduvjete 
za potrebiti demografski rast. Roditeljima 
novorođene djece i iduće godine osigurava 
se jednokratna novčana pomoć- poručio je 
Magdić.

Kroz socijalni program Općina nastavlja s 
brigom i zadovoljavanjem osnovnih potreba 
svih skupina građana. Stanovnicima slabijeg 
imovinskog stanja proračunom se osigura-
va isplata jednokratnih novčanih pomoći, 
dok će se korisnicima zajamčene minimal-
ne naknade podmiriti troškovi stanovanja. 
Umirovljenici i nezaposlene osobe i nadalje 
mogu računati na prigodnu jednokratnu 
novčanu pomoć.

Održavanjem raznih manifestacija Općina 
se trudi očuvati kulturnu baštinu i pružiti što 
atraktivniji i zabavniji sadržaj za sve građa-
ne. Isto tako, značajna sredstva osiguravaju 
se i za rad Ustanova, proračunskih korisnika 
Općine Križ i to Dječjeg vrtića Križić-kružić 
te Knjižnice i čitaonice Križ.

Na posljednjoj, 16. sjednici Općin-
skog vijeća usvojen je proračun, 
koji je po prvi puta iskazan u novoj 
valuti, euru
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Općina Križ do jučer je mogla samo sanjati 
ovakve investicije, koje su postale stvar-
nost. Za Općinu je to višestruki benefit jer 
osim velikog broja zapošljavanja ljudi, u 
proračun će se sliti budući prihodi s osno-
va komunalne naknade

L idl Hrvatska iskazao je još 2020. godi-
ne namjeru gradnje građevine u Po-
duzetničkoj zoni Križ i to logističko 
distributivnog centra-skladišta robe. 

Razgovori s Lidlom trajali su gotovo godinu 
dana, a tom je prilikom utvrđena obveza upla-
te 18.500.000,00 kuna komunalnog doprinosa, 
koji će LIDL platiti Općini Križ u dva dijela. 
Od toga iznosa 7.500.000,00 kuna uplaćeno je, 
dok će drugi dio od 11.000.000,00 kuna biti 
plaćen sukladno rješenju o komunalnom do-
prinosu. 

Ukupna vrijednost investicije je 75 miliju-
na eura, a radi se o objektu koji ima 60 tisuća 
kvadrata, duljine 4,5 i širine 1,5 nogometnog 

igrališta, dok je visina objekta u rangu osme-
rokatnice. Takvih objekata u vidu skladišnih 
prostora u Hrvatskoj gotova da nema, tako da 
je dolazak ove investicije na područje Križa ve-
liki uspjeh općinske vlasti, koja je pokazala ve-
liko umijeće prilikom pregovora s investitori-
ma. Radovi napreduju planiranom dinamikom 
te su konture novog objekta, koji bi trebao biti 
završen krajem  2023., već vidljive.

KONTURE NOVOG OBJEKTA VEĆ SU VIDLJIVE

Lidl u Poduzetničkoj 
zoni gradi logističko
-distributivni centar    

””
Logističko-distributivni 
centar Lidla u Poduzet-
ničkoj zoni Križ objekt je 
koji ima 60 tisuća kvadra-
ta, duljinu 4,5 i širinu 1,5 
nogometnog igrališta, 
dok je visina objekta u 
rangu osmerokatnice



Općina Križ postaje sve privlačnija 
za investitore. Nakon što je LIDL u 
tamošnjoj Poduzetničkoj zoni zapo-
čeo s izgradnjom logističkog distri-

butivnog centra, uskoro bi trebala krenuti još 
jedna investicija. Naime, Jabuka LDC u planu 
ima izgradnju logističkog distributivnog centra, 
koji će obuhvaćati hladnjaču, sortirnicu, pakir-
nicu i kalibrirnicu, čime će se otvoriti preko 
šezdeset novih radnih mjesta.

Novu investiciju vijećnicima je predstavio 
Luka Cvitan, koji je istaknuo kako je tvrtka Ja-

buka LDC d.o.o. najveća proizvođačka organi-
zacija samostalnih udruženih voćara u Republi-
ci Hrvatskoj koja lokalne proizvode plasira na 
domaće i inozemno tržište.

-Ovo je jedan impozantan projekt koji će se 
prostirati na 16 tisuća kvadrata, te će biti jedan 
od najvećih distributivnih centara u Hrvatskoj- 
naglasio je Cvitan, poručivši kako će završet-
kom investicije novo zaposlenje pronaći više od  
60 osoba. 

Vrijednost projekta je oko 23 milijuna Eura 
i projekt je uvršten i u strateški plan Vlade RH.

KrižinfoKrižinfo7

””
Ovo je jedan impozantan 
projekt koji će se prostirati 
na 16 tisuća kvadrata, te 
će biti jedan od najvećih 
distributivnih centara u 
Hrvatskoj“ naglasio je 
Luka Cvitan, poručivši 
kako će završetkom in-
vesticije novo zaposlenje 
pronaći više od 60 osoba

JABUKA LCD KREĆE U IZGRADNJU DISTRIBUTIVNOG CENTRA

Nova velika investicija u 
Poduzetničkoj zoni Križ!
Jabuka LDC u planu ima izgradnju logističkog distributivnog centra, koji će obuhvaćati 
hladnjaču, sortirnicu, pakirnicu i kalibrirnicu, čime će se otvoriti preko šezdeset radnih 
mjesta

Tehnološke i funkcionalne 
cjeline distributivnog centra
ULO-DCA postrojenje 
Dostava i zaprimanje robe 
Uredski prostor 
Zona predsortiranja 
Zona pakiranja 
Manipulativne komore 
Zona ekspozita 



Završena je investicija Vodoopskrbe i od-
vodnje Zagrebačke županije započeta u ruj-
nu protekle godine, a riječ je o izvanrednom 
održavanju kanalizacije u naselju Novoselec, 
u Moslavačkoj ulici. U sklopu radova sanirana 
je i postojeća pješačka staza te su uređeni 
prilazi kućama na dionici dugoj oko 450 me-
tara. Investicija je to vrijedna oko 800.000,00 
kuna od čega je sanacija kanalizacije stajala 
oko 500.000,00 kuna, dok je sanacija pješač-
ke staze koju je financirala Općina Križ izno-
sila oko 300.000,00 kuna.

Završeni radovi na 
izvanrednom 
održavanju 
kanalizacije u 
Moslavačkoj ulici 

MOSLAVAČKA 
ULICA U NOVOSELCU 
DOBILA NOVI IZGLED 

U sklopu izvedenih radova sanirana 
je i postojeća pješačka staza te su 
uređeni prilazi kućama na dionici 
dugoj oko 450 metara
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Vrijednost radova bila je oko 500 tisuća 
kuna, pri čemu je Općina Križ ostvarila 
potporu Ministarstva regionalnog ra-
zvoja i fondova Europske unije u visini 
200.000,00 kuna

Nerazvrstane ceste u naselju Donji Pr-
njarovec, koje obuhvaćaju dionicu od 
Društvenog doma u Donjem Prnja-
rovcu prema rijeci Česmi te od Druš-

tvenog doma u smjeru naselja Šušnjari, sveuku-
pne duljine 1100 metara, presvučene su novim 
slojem asfalta. Spomenutim radovima izvršeno 
je frezanje postojećeg oštećenog sloja asfalta, 
izravnanje površine kolnika, izrada novog ha-
bajućeg sloja te uređenje bankina.

-Mi se unazad nekoliko godina trudimo ob-
navljati ceste koje imaju nekoliko desetljeća, 
odnosno na njih je asfalt postavljen prije če-

trdesetak i više godina. Za mještane ovo znači 
jako puno- poručio je načelnik Marko Magdić.

Općina Križ je za spomenute radove u okviru 
Programa podrške Regionalnom razvoju, ostva-
rila potporu Ministarstva regionalnog razvoja 
i fondova Europske unije u visini 200.000,00 
kuna, a ukupna procijenjena vrijednost radova 
bila je oko 500.000,00 kuna.

NOVI ASFALT KROZ DONJI PRNJAROVEC
1100 metara nerazvrstanih 
cesta kroz Donji Prnjarovec 
presvučeno novim slojem 
asfalta Zagrebačka županija 

osigurala 250 tisuća
 kuna za asfaltiranja
 Od strane Zagrebačke županije ostvareno 
je sufinanciranje u iznosu 250.000,00 kuna 
za asfaltiranja cesta Bunjani-Šumećani i 
ulice Ignaca Vešligaja u ukupnoj dužini od 
oko 1 kilometar. Vrijednost radova procje-
njuje se na oko 400.000,00 kuna.
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Završeni su i radovi na asfaltiranju dionice 
lokalne ceste LC 31178, Deanovec-Širi-
nec-Križ u duljini od oko 1000 metara. 

Izvedenim radovima ugrađen je novi asfaltira-
ni kolnik u dva sloja na nosivoj stabilizirajućoj 
podlozi, a uređene su i bankine. Ovdje se radi 
o županijskoj cesti i radove je izvela Županijska 
uprava za ceste Zagrebačke županije.

Vrijednost izvedenih radova je 
580.000,00 kuna, od čaga je 200.000,00 
kuna sufinancirala Zagrebačka županija

Završeni su radovi izgradnje pješačke i 
biciklističke staze u Industrijskoj cesti 
u Križu. Radovi su obuhvatili dionicu 
u duljini od oko 500 metara i to od ra-

skrižja Industrijske ceste sa Žutičkom ulicom 
do raskrižja Industrijske ceste i Ulice braće 
Radić. Vrijednost izvedenih radova bila je 
580.000,00 kuna, od čaga je 200.000,00 kuna 
sufinancirala Zagrebačka županija. Radovi 
su obuhvatili zemljane iskope, nasipavanje 
kamena, postavljanje rubnjaka te asfaltiranje 
nove pješačke i biciklističke staze, kao i iscr-
tavanje horizontalne signalizacije.

Izgradnjom nogostupa u ovoj prvoj fazi 
uređenja Industrijske ceste znatno je pove-
ćana sigurnost prometovanja na toj dionici, 
a u narednom periodu planira se nastavak 
izgradnje nogostupa u smjeru naselja Novo-
selec. 

ASFALTIRANA JE DIONICA CESTE DEANOVEC-ŠIRINEC-KRIŽ

Asfaltirano 
kilometar ceste 
u Širincu 

INDUSTRIJSKA CESTA U KRIŽU

Završena izgradnja pješačke 
i biciklističke staze

Općini 100 tisuća kuna za II. 
fazu biciklističke i pješačke 
staze u Industrijskoj ulici
 Nakon što je na 12. sjednici Općinskog 
vijeća Općine Križ donesen Zaključak o 
izdvajanju novčanih sredstava u iznosu 
od 147.500,00 kuna za izradu glavnog 
projekta trgovačkom društvu Promet-
nice Zagreb d.o.o. Zagreb, za izgradnju 
oborinske odvodnje i pješačke i bicikli-
stičke staze u Poduzetničkoj zoni Križ II., 
iz Zagrebačke je županije stigla je odlična 
vijest da je ostvareno sufinanciranje 
za izradu projektne dokumentacije u 
iznosu 100.000,00 kuna. Riječ je o II. fazi 
izgradnje biciklističke i pješačke staze 
u Industrijskoj cesti i to od Žutičke ulice 
do Ulice hrvatske mladeži u Novoselcu. 
Slijedi geodetska izmjera i sve pripremne 
radnje, a plan je tijekom 2023. krenuti u 
realizaciju ove investicije.
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Do sada je izvedeno 
oko 3 kilometra 
malih uličnih 
vodovoda

NASTAVLJENA 
IZGRADNJA MALIH 

ULIČNIH VODOVODA

Općina Križ u suradnji s trgovačkim 
društvom Poduzetnička zona Križ d.o.o. i 
Vodoopskrbom i odvodnjom Zagrebačke 
županije d.o.o. nastavila je izgradnju ma-
lih uličnih vodovoda po općini. Naime, u 
sklopu EU projekta Regionalni vodoopskrb-
ni sustav Zagrebačke županije te izgradnje 
magistralnog vodovoda, svim građanima 
koji su podnijeli zahtjeve za besplatne pri-
ključke vode, omogućeno je da se priključe 
na vodovod. No, da bi se priključci izveli, 
odnosno omogućili i onima koji su na ve-
ćoj udaljenosti od glavnog vodovodnog 
pravca, bilo je potrebno, o trošku Općine, 
izgraditi male ulične vodovode jer taj dio 
nije predviđen za financiranje u sklopu na-
vedenog EU projekta.

Do sada je izvedeno oko 3 kilometra ma-
lih uličnih vodovoda, a u narednom perio-
du očekuje se priključenje svih onih koji su 
podnijeli zahtjeve za besplatan priključak, 
a ne nalaze se blizu glavnog vodovoda.

Općina Križ je kroz nabavu koju je pro-
veo Fond za zaštitu okoliša i energetsku 
učinkovitost, svim korisnicima usluge 

prikupljanja komunalnog otpada podijelila više 
od 3900 spremnika za odvojeno prikupljanje 
otpada – žutih i plavih kanti za prikupljanje 

otpadne plastike i papira. Podijeljeno je i do-
datnih sedamdesetak kanti koje su nedostajale 
po prvotnoj podjeli te sada sva kućanstva na 
području Općine Križ koja koriste usluge orga-
niziranog prikupljanja otpada imaju plave, žute 
i zelene kante.

PODIJELJENE SVE KANTE 

Sva kućanstva imaju 
plave, žute i zelene kante

Investitor Vodoopskrba i od-
vodnja Zagrebačke županije 
izvodila je radove izgradnje 

vodovoda u Maksimirskoj ulici u 
Križu i nastavku spomenute uli-
ce u Donjem Prnjarovcu. Riječ 
je o 1400 metara novog cjevovo-
da. Vrijednost radova bila je oko 
550.000,00 kuna, a isti su se finan-
cirali iz naknade za razvoj koju 
prikuplja Vodoopskrba i odvodnja 
Zagrebačke županije te iz sredstava 
Hrvatskih voda.

MAKSIMIRSKA ULICA U KRIŽU

Završila izgradnja vodovoda 
vrijedna 550 tisuća kuna

Na području općine u tijeku je veliki EU projekt 
„Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebač-
ke županije – Zagreb Istok”. Radovi vrijedni 
90.174.969,23 kuna započeli su 4. srpnja 2019. i 
zaključno s listopadom 2022. godine realizirano 
je 80.115.014,90 kuna (88,84%). Ugovor uklju-
čuje rekonstrukciju 45,6 kilometara cjevovoda 
od čega na Općinu Križ otpada 8,9 kilometara, 
izgradnju 2,7 kilometara novih cjevovoda, iz-

gradnju jedne crpne stanice te izgradnju 1.895 
kućnih priključaka od čega na području Križa 
840. Zaključno s listopadom 2022. izvedeno 
je 43,9 kilometara rekonstrukcije cjevovoda 
(od čega 8,9 km u Općini Križ), 2,5 kilometara 
novih cjevovoda, 1.788 novih kućnih priključaka 
(od čega 486 u Općini Križ). Predano je 2273 
zahtjeva koji ispunjavaju uvjete za dobivanje 
besplatnog priključka na vodoopskrbu.

RVS Zagrebačke županije-Zagreb Istok na području Općine Križ

EU PROJEKT

EU PROJEKT

EU PROJEKT
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Projekt sanacije klizišta podrazumijeva 
izradu projektne dokumentacije i izvo-
đenje radova sanacije te stručni nadzor 
za klizišta u Zagrebačkoj ulici, Ulici Milke 
Trnine i na Trgu Sv. Križa u Križu

Općina Križ prijavila je na natječaj Mi-
nistarstva gospodarstva i održivog 
razvoja za dodjelu financijske pot-
pore iz EU fondova, projekt sanacije 

klizišta na području općine te ostvarila potporu 
u iznosu od 7,5 milijuna kuna EU sredstava. 
Projekt sanacije klizišta podrazumijeva izradu 
projektne dokumentacije i izvođenje radova sa-
nacije te stručni nadzor za klizišta u Zagrebač-

koj ulici, Ulici Milke Trnine i na Trgu Sv. Križa 
u Križu. Ministarstvo gospodarstva i održivog 
razvoja donijelo je Odluku o dodjeli 100 po-
stotnog iznosa traženih sredstava Općini Križ, 
odnosno 7,5 milijuna kuna za navedenu sana-
ciju klizišta te se u narednom periodu očekuje 
potpisivanje Ugovora o dodjeli sredstava.

Riječ je o sredstvima koje je Ministarstvo 
dobilo od Europske unije za hitno obnavljanje 
pogođenih prirodnih područja kako bi se izbje-
gli neposredni učinci erozije tla na području 
Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, 
Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke žu-
panije, Karlovačke županije, Varaždinske župa-
nije, Međimurske županije, Brodsko-posavske 
županije, Koprivničko-križevačke županije i 
Bjelovarsko-bilogorske županije. Svrha sufi-

nanciranja je obnavljanje prirodnih područja 
pogođenih potresom od 28. i 29. prosinca 2020. 
kako bi se izbjegli neposredni učinci erozije tla, 
daljnja urušavanja te kako bi se zaštitili ljudi, 
građevine, infrastruktura i okoliš. 

USPJEŠNE PRIJAVE NA NATJEČAJE

Za sanaciju klizišta 
odobrena EU potpora 
od 7,5 milijuna kuna

Na području Općine Križ s uspjehom je 
proveden projekt "Zaželi, radi, pomaži!" 
koji je u potpunosti financiran europ-
skim sredstvima

Početkom ljeta završio je s provedbom 
EU projekt "Zaželi, radi, pomaži!" za 
koji je Općina Križ ostvarila sredstva 

iz EU Socijalnog fonda, a u kojem je zajedno 
s Općinom Kloštar Ivanić, Centrom za soci-
jalnu skrb Ivanić-Grad te Hrvatskim zavo-
dom za zapošljavanje bila partner Gradu Iva-
nić-Gradu u provedbi projekta koji je imao 
za cilj pomoći osobama treće životne dobi. 
Između ostaloga, ovim se projektom pomo-
glo ženama koje su u nepovoljnom položaju 
na tržištu rada. Ukupna vrijednost projekta 
bila je 3.110.593,20 kuna i u potpunosti je bio 

financiran iz Europskog socijalnog fonda. Na 
području Općine Križ kroz dvije su godine 
bile zaposlene četiri žene; Vesna Koščević, 

Zdenka Baričević, Tanja Vitez i Snježana Ke-
zerić koje su skrbile o tridesetak korisnika s 
područja općine.

ZAVRŠIO PROJEKT ZAŽELI, RADI, POMAŽI

Četiri žene skrbile su za tridesetak korisnika

Općina uspješna u 
privlačenju sredstava 
iz drugih izvora
 Na javnom pozivu Zagrebačke županije 
za financiranje troškova saniranja šteta i 
obnove zgrada javne namjene oštećenih 
potresom na području Zagrebačke županije 
ostvareno je 100 postotno sufinanciranje za 
obnovu konstrukcije zgrade Galerije u Križu 
u iznosu od 270.040,63 kuna. Isto tako, 
na javnom pozivu Zagrebačke županije za 
sufinanciranje izrade projektne dokumen-
tacije u 2022. godini za projekte koji će se 
financirati iz ESI fondova, programa EU i 
ostalih izvora ostvarena je potpora u iznosu 
od 52.650,00 kuna za izradu projektne do-
kumentacije za rekonstrukciju i opremanje 
vatrogasnog doma Bunjani.
U proteklom periodi Općina je intenzivno 
radila i na novim prijavama za razne natje-
čaje. Na javni poziv Ministarstva kulture 
za predlaganje javnih potreba u kulturi za 
2023. prijavljen je projekt sanacija stare 
vojne zgrade u Parku u Križu vrijednosti 
399.750,00 kuna. Na javni poziv za finan-
ciranje javnih potreba u kulturi Zagre-
bačke županije u 2023. Općina je prijavila 
arheološka istraživanja na Sipčini, dok je 
Knjižnica i čitaonica Križ prijavila nabavu 
knjiga i dva kulturna događaja.

EU PROJEKT

EU PROJEKT
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Projekt rekonstrukcije doma u Obedišću 
uspješno je prijavljen na natječaj LAG-a 
Moslavina, gdje je ostvarena potpora od 
255 tisuća kuna 

Na prvoj sjednici Općinskog vijeća Križ 
u 2022. vijećnici su jednoglasno doni-
jelo Odluku o davanju suglasnosti za 

provedbu ulaganja za projekt rekonstrukcije 
društvenog doma u Obedišću. Riječ je o pro-
jektu vrijednom oko 320.000,00 kuna, a od-
nosi se na radove izmjene instalacija, izolaci-
je objekta, izmjenu sustava grijanja te ostale 
završne radove na domu. Spomenuti projekt 

prijavljen je na natječaj LAG-a Moslavina 
unutar mjere 2.1. potpora razvoju društvene 
i rekreacijske infrastruktura iz Programa Ru-
ralnog Razvoja RH za razdoblje 2014-2020, te 
je ostvarena potpora od 255.000,00 kuna što 
je 90% vrijednosti cjelokupnog projekta koji 
obuhvaća unutarnje uređenje cijelog društve-
nog doma.

U tijeku je I. faza obnove društvenog 
i vatrogasnog doma u Bunjanima 
koja uključuje sanaciju krovišta 
i stropa doma. Radovi su vrijed-

ni oko 400.000,00 kuna, a za iste je ostvareno 
sufinanciranje Zagrebačke županije u iznosu 

100.000,00 kuna. S obzirom na to da su pri-
premljeni troškovnici, u daljnjem periodu, 
ovisno o mogućnostima proračuna, planira se 
nastavak obnove i sanacije ovog objekta koji 
uključuje unutarnje uređenje, izmjenu stolarije 
i vanjske ovojnice zgrade.

OBNAVLJA SE DOM U BUNJANIMA

Prva faza uključuje sanaciju 
krovišta i stropa doma

DRUŠTVENI DOM OBEDIŠĆE 

Dom u Obedišću čeka unutarnje uređenje

Radovi su vrijedni oko 400.000,00 kuna, a za iste je ostvareno sufinanciranje Zagre-
bačke županije u iznosu 100.000,00 kuna

Novo ruho vatrogasnog 
spremišta u Obedišću
 Završeni su radovi na uređenju vatroga-
snog spremišta u Obedišću
Za novo ruho vatrogasnog spremišta 
DVD-a Obedišće Općina Križ izdvojila je 
100.000,00 kuna od čega je nešto manje 
od 40.000,00 kuna sufinancirano od strane 
Zagrebačke županije. Radovi su obuhva-
tili uređenje vanjske ovojnice, odnosno 
fasade te izmjenu stolarije. 

Tunel
-garaža u 
Johovcu 
Općina Križ finan-
cirala je izgradnju 
montažne garaže 
za vozila i opremu 
DVD-a Johovec uz 
Društveni i vatroga-
sni dom u Johovcu. 
Vrijednost navede-
nih radova je oko 
80.000,00 kuna.

Osigurana potpora od 140 
tisuća kuna za sanaciju 
krovišta doma u Razljevu 
 Od Zagrebačke županije osigurano je 
sufinanciranje u vrijednosti 140.000,00 
kn za sanaciju krova društvenog doma 
u Razljevu. Riječ je oko 50 posto vrijed-
nosti projekta. Inače, do sada je na tom 
društvenom domu izmijenjena stolarija i 
stavljena nova fasada, a sada je na redu 
krovište.

EU PROJEKT
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Ministarstvo turizma i sporta  za uređe-
nje prostora za teretanu odobrilo više od 
330 tisuća kuna

Općina Križ ostvarila je još jednu zna-
čajnu potporu u cilju unapređenja 
sportske i turističke infrastrukture 
na svom području, a čija su ciljana 

skupina sve dobne skupine građana. Odlukom 
o raspodjeli financijskih sredstava za sufinan-
ciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opre-
manja sportskih građevina u 2022., od strane 
Ministarstva turizma i sporta, Općini Križ 

dodijeljena su sredstva u iznosu od 337.986,18 
kuna za provedbu projekta uređenja prostora za 
teretanu u objektu na Sportskom parku u Križu.

-Nakon potpisivanje ugovora između Mini-
starstva turizma i sporta i Općine, slijedi po-
stupak odabira izvođača radova te sami radovi 
koji se predviđaju da će biti privedeni kraju do 
ožujka 2023.- poručuju iz Općine.

Inače, u proteklih pet godina u Sportski park 
u Križu uloženo je preko milijun kuna. Obnov-
ljena je fasada te krov objekta, a ugrađena su i 
nova vrata na glavni ulaz, odnosno svlačionice. 
Izgrađene su i montažne tribine na glavnom 

terenu na Sportskom parku koje sadrže gotovo 
200 sjedećih mjesta, a u sklopu tribina postav-
ljena je i montažna kućica. Osim toga, uređe-
no je asfaltno igralište, gdje je ugrađena trajna 
sportska podloga s iscrtavanjem nogometnog, 
rukometnog i košarkaškog igrališta na gumenu 
podlogu. Također, ugrađena je i umjetna trava 
za vanjske terene. U objektu na Sportskom par-
ku uređen je prostor za rad sportskih udruga te 
su uređene svlačionice, a opremanjem teretane 
nastavlja se ovaj niz ulaganja u objekte na Sport-
skom parku, koji je među najboljim sportskim 
sadržajima na području Zagrebačke županije.

Ukupna vrijednost svih radova  bila 
je oko 100.000,00 kuna od čega je 
20.000,00 osigurano sponzorstvom 
INA-e

Između glavnog travnatog terena i od-
bojkaškog terena na Sportskom parku u 
Križu završena je izgradnja street wor-

kout poligona. Riječ je o višenamjenskom 
rekreacijskom terenu, odnosno spravama s 
nekoliko postaja za vanjsko vježbanje koje će 
Sportskom parku, ali i svim sportašima i re-
kreativcima, zasigurno dati vrijednost više.

Ukupna vrijednost svih, kako zemljanih, 
tako i betonskih radova te nabava i postava 
sprava za poligon, iznosila je oko 100.000,00 
kuna od čega je 20.000,00 kuna osigurano 
sponzorstvom INA-e. INA, Općinu Križ 
vjerno prati u realizaciji projekata koji ima-
ju za cilj doprinijeti zdravlju i poboljšanju 
kvaliteta svih generacija stanovnika općine, 

a posebno onih najmlađih, što dokazuje i vi-
šegodišnja suradnja u sponzorstvu izgradnje 
dječjih igrališta.

SPORTAŠI I REKREATIVCI DOBILI VANJSKO VJEŽBALIŠTE

ULAGANJE U SPORTSKU INFRASTRUKTURU

Daljnja ulaganja u 
Sportski park u Križu

Izgrađen street workout poligon

Sportski park u Križu 
turistički potencijal 
U tijeku je izrada prijave odnosno potreb-
ne dokumentacije na natječaj Ministar-
stva turizma i sporta, a kojom bi Sportski 
park u Križu postao atraktivan turistički 
potencijal Općine Križ i Zagrebačke 
županije. Cilj prijave je nadogradnja i 
opremanje Sportskog parka, a to obuhva-
ća uređenje rekreacijskih staza s javnom 
i parkovnom infrastrukturom, uređenje 
nadstrešnice kod odbojkaškog igrališta, 
izgradnju bungalova za smještaj sportaša, 
uređenje sanitarnog čvora, izgradnju nat-
krivene tribine za osobe s invaliditetom, 
parkiralište, dječje igralište, nabavu dr-
venih kućica za prigodnu prodaju, poligon 
za pse, ogradu oko pomoćnog igrališta i 
pripremu sportskih svlačionica za korište-
nje obnovljivih izvora energije.
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Trgovačko društvo Poduzetnička zona 
Križ d.o.o. u 100% je vlasništvu Općine 
Križ te je registrirano za širok spektar 
djelatnosti, a primarne djelatnosti su 
razvoj poduzetništva, izgradnja i uprav-
ljanje komunalnom infrastrukturom, 
objektima i Poduzetničkom zonom

Sve što se stavi pred njih, vrijedni dje-
latnici Poduzetničke zone Križ odrade 
bez greške. Direktor Društva, Stevo 
Turčinović upoznao nas je kako je 

Društvo prema popisu djelatnosti u moguć-
nosti obavljati širok spektar djelatnosti. Naj-
zastupljenije u ovoj godini bile su; održavanje 
javnih zelenih površina, pješačkih staza, pje-
šačkih zona, otvorenih odvodnih kanala, trgo-
va, parkova, dječjih igrališta i javnih prometnih 
površina te dijelova javnih cesta koje se koriste 
za promet po bilo kojoj osnovi i koje su pristu-
pačne većem broju korisnika, održavanje svih 

javnih objekata u vlasništvu Općine kao i čišće-
nje sportske dvorane u vrijeme kada dvoranu 
koriste sportske udruge. 

-Isto tako, Poduzetnička zona Križ preko 
sebe ima upravljanje općinskim grobljima što 
podrazumijeva i  održavanje groblja i kremato-
rija te prijevoz pokojnika, kao i pružanje usluga 
ukopa i ispraćaja. Društvo je na raspolaganju i 
za sve ostale radove po nalogu Općine u skladu 
s operativnim mogućnostima- ističe direktor 
Stevo Turčinović, kojeg naročito raduje što se 
Društvo u nazad nekoliko godina pozitivno ra-
zvija i raste. 

-Intenzivno smo krenuli na tržište te smo i 
ove godine nastavili obavljati i poslove van gra-
nica naše općine. I u 2023. nastavit ćemo istim 
tempom- naglašava Turčinović. 

Poduzetnička zona Križ prošle je godine 
nabavila profesionalnu kosilicu kako bi druš-
tvo bilo još efikasnije i brže u izvršenju svojih 
radnih zadataka i procesa, a s nabavkom opre-
me nastavljeno je i ove godine tijekom koje je 
nabavljeno nekoliko novih ručnih kosilica, dok 
su sva vozila opremljena zakonski propisanom 
prometnom signalizacijom. 

-Posebno smo ponosni na nabavku kamiona 
nosivosti do 7 tona vrijednog 189.000,00 kuna 
te novim traktorom vrijednim nešto manje od 
200.000,00 kuna s ciljem efikasnijeg obavlja-
nja radova te uštedom na nafti i mehaničkim 
popravcima- govori nam direktor Turčinović, 
koji se ovim putem zahvalio svim radnicima na 
radu, trudu i zalaganju. 

-Društvo će kao i prethodnih godina i ovu 
poslovnu godinu završiti s pozitivnim isho-
dom. Unatoč vremenima inflacije i divljanju 
cijena, materijala i naftnih derivata, u nadola-
zećoj godini postavili smo si nekolicinu ciljeva 
kao što su izrada novih i popravak postojećih 
staza na centralnom groblju u Križu te uz po-
moć vlasnika Općine Križ izgradnja komunal-
nog dvorišta- zaključio je razgovor direktor Po-
duzetničke zone Križ, Stevo Turčinović. 

””
Društvo će kao i pret-
hodnih godina i ovu 
poslovnu godinu završiti 
s pozitivnim ishodom. 
Unatoč vremenima in-
flacije i divljanju cijena, 
materijala i naftnih 
derivata, u nadolazećoj 
godini postavili smo si 
nekolicinu ciljeva kao što 
su izrada novih i popra-
vak postojećih staza na 
centralnom groblju u 
Križu te uz pomoć vlasni-
ka Općine Križ izgradnja 
komunalnog dvorišta“ o 
planovima Poduzetničke 
zone Križ za 2023. će 
direktor Stevo Turčinović

PODUZETNIČKA ZONA KRIŽ D.O.O.

Poduzetnička zona Križ 
d.o.o pozitivno 
se razvija i raste
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ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA U OKEŠINCU

Istraživanja na Sipčini započela su 
2012., nakon što je nalazište šezdesetak 
godina bilo zaboravljeno

Nakon četiri tjedna ovogodišnjih istraži-
vanja, načelnik Marko Magdić obišao je 
lokaciju arheološkog nalazišta Sipčina, 
gdje je u razgovoru s voditeljicom istra-

živanja arheologinjom Leom Čataj doznao sve o re-
zultatima ovogodišnjih iskapanja. Inače, istraživa-
nja na Sipčini u Okešincu započela su 2012., nakon 
što je nalazište šezdesetak godina bilo zaboravljeno.

-Nalazište je otkriveno 1964., kada su obavljena 
manja istraživanja, da bi nas to zaintrigiralo i zapo-
čeli smo s istraživanjima. Ovdje se radi o iznimnom 
i poprilično velikom arheološkom nalazištu. Kada 
smo započeli s iskopima, uvidjeli smo da se radi o 
antičkom nalazištu- rekla nam je Lea Čataj, otkriv-
ši kako je do sada istraženo 1500 kvadra zemljišta, 
dok je površina nalazišta oko 2 hektara.

-Do sada smo otkrili dva objekta, pri čemu su na 
jednom objektu započeli konzervatorsko-restaura-
torski radovi, zbog prezentacijske svrhe. Drugi će 
objekt vjerujem biti istražen sljedeće godine. Ove 
smo godine otvorili oko 240 kvadrata i naišli smo 
na krajnje zidove objekta- otkrila nam je arheologi-

nja Lea Čataj, pohvalivši podršku Općine u cijelom 
ovom projektu.

-Naše su dugoročne ideje da ovdje napravimo 
turističko-gospodarski i edukativni kompleks- po-
ručio je načelnik Magdić istaknuvši kako je Općina 
u proračunu osigurala 100 tisuća kuna za istraži-
vanja, koliko je osiguralo i Ministarstvo kulture i 
medija.

Na području Općine Križ održava se uku-
pno 57 kilometara nerazvrstanih cesta 
te 8000 m2 pješačkih staza i drugih pro-
metnih površina

Zimsku službu, u periodu od 15. studenog 
do 15. travnja 2023. sukladno Odluci o 
komunalnim djelatnostima na području 

Općine Križ provodit će trgovačko društvo Po-
duzetnička zona Križ d.o.o. u suradnji s podi-
zvođačem, Resman d.o.o.. Zimska služba sadrži 
šest vozila namijenjenih posipavanju i čišćenju 

kolnika i pješačkih površina, a koji u potpunosti 
zadovoljava potrebe provedbe spomenutih po-
slova na području općine.

-Svi strojevi potrebni za održavanje promet-
nica kao i pješačkih površina, registrirani su, 
operativni i zadovoljavaju uvjete prometovanja- 
istaknuo je tijekom smotre direktor Poduzet-
ničke zone Križ d.o.o. Stevo Turčinović.

Na području Općine Križ održava se ukupno 
57 kilometara nerazvrstanih cesta te 8000 m2 
pješačkih staza i drugih prometnih površina, 
a prema potrebi, poslovi održavanja dodatno 
uključuju i održavanje pojedinih dionica župa-

nijskih cesta koje se nalaze na pravcima proho-
da. Izvedbeni program zimske službe predviđa 
opseg i dinamiku izvođenja poslova održavanja 
za prohodnost nužnih cesta i drugih prometnih 
površina u zimskim uvjetima, a provodi se u 
tri stupnja pripravnosti u ovisnosti o stvarnim 
uvjetima.

Zimska služba spremna za zimu

Radi što veće učinkovitosti zimske službe 
i prohodnosti cesta u razdoblju zimskih 
uvjeta, uspostavljen je HITNI BROJ TELE-
FONA ZIMSKE SLUŽBE: 091/2824501 na 
kojeg građani mogu dojaviti sve uočene 
potrebe vezano uz zimsku službu, a izvo-
đač radova svu eventualnu problematiku 
nastojat će riješiti u što kraćem roku.

Ustrojen hitni broj 
telefona zimske službe 

Osim potpore Ministarstva kulture i 
medija koje je osiguralo 100 tisuća kuna 
za arheološka istraživanja na Sipčini, 
Općina Križ potporu je ostvarila i od 
strane Zagrebačke županije. Kroz Javni 
poziv za predlaganje javnih potreba u 
kulturi za 2022. Općina je ostvarila 40 
tisuća kuna za tu namjenu.

Ostvarena i potpora 
Zagrebačke županije

Na Sipčini otkriveni do 
sada nezabilježeni objekti

ODRŽANA SMOTRA ZIMSKE SLUŽBE
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TABLICA PROJEKATA OPĆINE KRIŽ PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE / JAVNE 
POZIVE U 2022. GODINI TE OSTVARENIH SREDSTAVA
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Iza Općinskog vijeća je godinu i pol dana rada, 
kako ocjenjujete dosadašnji rad? 
Održali smo 16. sjednica, a naročito intenzivan 

rad imali smo u ovoj izazovnoj godini. Odradili 
smo više stotina točaka dnevnog reda koje su se 
ticale svakog dijela javnog i društvenog života na 
području naše općine. Vjerujem kako su sve od-
luke bile u duhu i interesu svakog našeg mještana. 

Koje odluke biste izdvojili kao najvažnije? 
Za svako Općinsko vijeće svakako je najvažnija 

odluka donošenje proračuna, koji određuje dalj-
nji rad i djelovanje. No, želim napomenuti kako 
je svaka odluka koju smo donijeli jednako važna, 
a donosili smo odluke koje su se odnosile na naš 
dječji vrtić, na izdvajanja za učenike i studente, kao 
i gospodarstvenike ili male poduzetnike. Naravno, 
da nismo u svemu tome zaboravili niti na naše 
umirovljenike, kojima smo ovih dana isplatili bo-
žićnicu od 200,00 kuna. Upravo zbog toga svaka je 
odluka jednako bitna bez obzira na koga se odnosi. 

Za svečane sjednice Općinskog vijeća istaknuli ste 
kako je cilj Općinskog vijeća da svojim odlukama 
doprinosi jednakom razvoju u svih 16 općinskih 
naselja. 
Mi smo predstavničko tijelo i predstavljamo sva-

kog našeg mještana bez obzira iz kojeg naselja do-

lazi. Koliko god je to moguće gledamo ravnomjer-
no razvijati i ostvarivati sve one uvjete kako bi svi 
što ugodnije i bolje živjeli. Naravno, da većinom 
u našim naseljima prevladavaju komunalni i in-
frastrukturni problemi, koje nastojimo postepeno 
rješavati. Svima se moraju pružiti jednaki uvjeti od 
asfalta, vode, kanalizacije pa do struje. 

Između ostaloga, svojim odlukama doprinosite i 
daljnjem širenju Poduzetničke zone, gdje su na vi-
diku i nove investicije. 
Hvala prethodnicima i svim vijećnicima koji su 

pridonijeli da smo poželjna destinacija za ulaganje. 
Lidl u našoj Zoni gradi jedan od najvećih takvih 
objekata na ovim prostorima, a uskoro će započeti 
i radovi na gradnji hladnjače našeg novog investi-
tora. Križ se nalazi na vrlo značajnom geografskom 
položaju kojim prolaze važni prometni koridori. U 
onom trenutku kada zaživi drugi željeznički kori-

dor, tada će i Križ postati ugodnije mjesto za život. 
Kakva je suradnja Vijeća i općinskog načelnika 
Marka Magdića? Na prvu se čini kako nema većih 
problema. 
Na zadnjim izborima koalicija HDZ-FOKUS 

osvojila je osam mandata. Imali smo suradnju i u 
prošlom mandatu, tako da smo i sada nastavili u 
istom smjeru. Mi kao vijećnici moramo gledati širu 
sliku, odnosno naše mještane, dok je izvršna vlast, 
odnosno načelnik taj koji predlaže i inicira projek-
te, koje mi onda u Vijeću podržavamo. Vrlo često, 
u tome sudjeluju i ostali vijećnici, tako da nerijetko 
donosimo i jednoglasne odluke, što me naročito 
raduje. 

Kakva su očekivanja od 2023. kada je posrijedi rad 
Općinskog vijeća?
Donijeli smo proračun u novoj valuti, euru, 

čime smo stvorili temelje za daljnji rad. Proračun je 
izdašan i bez obzira na izazove koji nas očekuju, ja 
vjerujem kako ćemo sve uspjeti nadvladati. Upravo 
iz tog razloga mi kao vijećnici trebamo nastaviti s 
dosadašnjim radom i donositi odluke kojima ćemo 
poboljšavati infrastrukturni standard, ali i biti 
uspješni u korištenju EU sredstava. Vjerujem kako 
ćemo nastaviti s dosadašnjim razvojem i iskoristiti 
sve one benefite koji nam se pružaju. Sljedeće go-
dine, Općina Križ obilježava 30 godina postojanja 
u ovom obliku i vjerujem kako smo kroz sve ove 
godine opravdali zašto smo općina. 

Nalazimo se u blagdanskom vremenu, zasigurno 
želite uputiti i prigodnu čestitku svim mještanima. 
Svima prvenstveno želim sretan i blagoslovljen 

Božić i mnogo uspjeha u 2023. Želim nam što više 
mira, a nakon toga što više sretnih i zadovoljnih 
trenutaka.

ZLATKO HRASTIĆ PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KRIŽ

Svaka nam je odluka jednako 
bitna bez obzira na koga se odnosi
Novi saziv Općinskog vijeća ima 13 vijeć-
nika, a za predsjednika je izabran Zlatko 
Hrastić, s kojim smo porazgovarali o radu 
Općinskog vijeća koje je do sada održa-
lo 16. sjednica s više od 100-tinu točaka 
dnevnog reda
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Ovogodišnje obilježavanje Dana Op-
ćine Križ i blagdana zaštitnika Župe 
Uzvišenja Sv. Križa, već tradicional-
no je održano 14. rujna, kada je odr-

žana i svečana sjednica Općinskog vijeća kojoj 
su nazočili izaslanik predsjednika Vlade RH i 
gradonačelnik Zaprešića Željko Turk, izaslanik 
predsjednika Zorana Milanovića i gradonačel-
nik Vrbovca Denis Kralj, zamjenik župana Za-
grebačke županije Damir Tomljenović, saborski 
zastupnici Dario Zurovec i Marijana Petir te na-
čelnici i gradonačelnici susjednih i prijateljskih 
gradova i općina.

-Donoseći odluke na Vijeću vodili smo se 
prioritetom bitnim za osnovne životne potre-
be svakog stanovnika, kao i ravnomjernim ra-
zvojem svih 16 naselja naše općine od razvoja 
infrastrukture, do stvaranja uvjeta za razvoj 
privatnog, društvenog i poslovnog života, kao 
i ulaganja u sustav predškolskog i školskog ob-
razovanja pa do razvoja poljoprivrede i pomoći 
svima koji su bili potrebiti- rekao je predsjed-
nik Općinskog vijeća Zlatko Hrastić, otvarajući 
sjednicu.

Investitori prepoznali dobru 
poduzetničku klimu

Uz sve one uobičajene mjere i aktivnosti koje 
provodi jedna jedinica lokalne samouprave od 
uređenja i asfaltiranja prometnica, podizanja 
komunalnog standarda, uređenja društvenih 

domova i dječjih igrališta, sufinanciranja broj-
nih programa, Općina je poseban naglasak sta-
vila na razvoj Poduzetničke zone Križ u kojoj 
Lidl gradi svoj distribucijsko-logistički centar 
vrijedan između 70 i 80 milijuna eura, a veliku 
investiciju najavila je i Jabuka LDC, koja ima 
gotov projekt izgradnje distributivnog centra 
vrijednog 23 milijuna eura.

SVEČANA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA POVODOM DANA OPĆINE

U tijeku investicije 
vrijedne gotovo 
milijardu kuna

Uz blagdan Uzvišenja svetog Križa, svečanom sjednicom Općinskog vijeća obilježen 
je Dan općine. Bila je to prilika da se podvuče crta na prošlogodišnje razdoblje, ali i 
najave nove investicije i projekti

””
Donoseći odluke na Vije-
ću vodili smo se priorite-
tom bitnim za osnovne 
životne potrebe svakog 
stanovnika, kao i rav-
nomjernim razvojem svih 
16 naselja naše općine od 
razvoja infrastrukture, 
do stvaranja uvjeta za ra-
zvoj privatnog, društve-
nog i poslovnog života“ 
istaknuo je predsjednik 
Općinskog vijeća Zlatko 
Hrastić 



KrižinfoKrižinfo19

-Za nama je dinamična i izazovna godina 
dana- započeo je svoj govor načelnik Marko 
Magdić, koji je naglasak svoga govora stavio 

upravo na razvoj Poduzetničke zone Križ.
-Svi vi koji ste došli autocestom vidjeli ste 

investiciju Lidla koja je u tijeku, dok bi nova 
investicija trebala krenuti krajem godine. To je 
ključna pretpostavka za daljnji razvoj općine, 
iako postoje i novi interesi investitora. Kada 
se u obzir uzmu bivše, ali i sadašnje investici-
je dolazimo do investicija od gotovo milijardu 
kuna na području Križa, što me čini sretnim i 
ponosnim- istaknuo je načelnik Magdić, koji 
se zahvalio svima koji su pomogli u realizaciji 
određenih projekata.

Općina Križ ima jasan smjer
Zagrebačka županija jedan je od tih “prija-

telja” Općine, koja sukladno svojim moguć-
nostima pomaže sufinancirajući niz općinskih 
projekata.

-Mi u Zagrebačkoj županiji ponosni smo na 
ono što se ovdje događa, jer Županija je prepo-

znala važnost ulaganja u poduzetničke zone, što 
u konačnici donosi cjelokupni razvoj. Općina 
Križ danas ide u smjeru kojim treba ići, a zaslu-
ga toga je rad načelnika i njegovog tima ljudi- 
rekao je zamjenik župana Damir Tomljenović.

U ime Vlade RH obratio se gradonačelnik 
Zaprešića Željko Turk, kojeg naročito raduju 
veliki brojevi koje je istaknuo načelnik Magdić.

-Nalazimo se u izazovnim vremenima u ko-
jima Vlada RH vodi brigu o svim svojim gra-
đanima. Pred nama je izazov EU fondova kako 
povući što više bespovratnih sredstava. To je 
prilika koju trebamo iskoristiti poručio je Turk, 
dok je izaslanik predsjednika Zorana Milanovi-
ća vrbovečki gradonačelnik Denis Kralj, pohva-
lio investicije i sve što Općina radi za podizanje 
kvalitete života.

-Ovo što smo danas čuli imponira i dokazuje 
kako ova općina ima dobro vodstvo koje služi 
svojim ljudima- zaključio je Kralj.

””
Kada se u obzir uzmu 
bivše, ali i sadašnje 
investicije dolazimo do 
investicija od gotovo mi-
lijardu kuna na području 
Križa, što me čini sretnim 
i ponosnim“ rekao je na 
svečanoj sjednici Op-
ćinskog vijeća načelnik 
Marko Magdić
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Nakon dvije pandemijske godine, 
proslava Dana općine vratila se u 
punom smislu te riječi, jer posljed-
nje kolovoške subote tijekom cije-

log dana održana su brojna društvena doga-
đanja, koja su okupila brojne mještane Križa 
i njihove goste. Sve je započelo obiteljskom 
biciklijadom, dok je u parku u centru Križa 
održan 10. Sajam obrta i rukotvorina, koji 
je podržala i Zagrebačka županija. Naravno, 
da nije izostala niti pjesma i ples, jer popod-
nevni su sati bili rezervirani za folklor uz 
KUD Graničar, pjesmu Udruge umirovlje-
nika, dok se vrhunac večeri i koncert Opće 
opasnosti iščekivao uz Tamburaški sastav 
Šegrti te Cocktail i DJ party.

-Ove smo godine sve koncentrirali u je-
dan dan i sretan sam što nas je poslužilo vri-
jeme. Izviđači, KUD, naše Udruge i brojni 

izlagači uključili su se u ovaj dan koji je bio 
pun pogodak. Hvala im svima- istaknuo je 
načelnik Marko Magdić, kojem je drago što 

su se svi mještani mogli zabaviti i malo po-
družiti.

-Ove smo godine osluškivali želje naših 
mještana koji su željeli koncert Opće opa-
snosti. Tako smo zajednički sukreirali ove 
Dane općine- kaže Magdić.

Obilježavanje Dana općine bila je i prilika 
za nastup KUD-a Graničar, čiji su folkloraši 
u protekle dvije i pol godine zbog epidemi-
je koronavirusa morali obustaviti svoj rad. 
Sada su opet aktivni i s nestrpljenjem očeku-
ju nove nastupe i folklorna druženja s prija-
teljskim KUD-ovima. 

”” Općina je ove godine osluški-
vala želje mještana, koji su bili 
sukreatori ovogodišnje prosla-
ve, jer su se u anketi odlučili za 
koncert Opće opasnosti

DANI OPĆINE KRIŽ

Već tradicionalno posljednjeg vikenda u 
kolovozu nizom događanja započelo je 
obilježavanje Dan općine

Brojnim sadržajima 
za sve generacije 
proslavljen Dan općine 
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Jubilarni Sajam obrta 
i rukotvorina 

Općina je povodom obilježavanja Dana 
Općine u parku u Križu organizirala i 10. 
Sajam obrta i rukotvorina. Sudjelovanje 
na sajmu bilo je besplatno, jer općinsko 
je vodstvo prepoznalo važnost u vrijeme 
korone pomoći malim izlagačima, koji 
su na Sajmu u Križu ponudili unikatnu 
ponudu rukotvorina, domaće likere, 
med, sir i ostale prerađevine od lavande, 
bučinog ulja te razne ručno rađene pred-
mete. Općina je za organizaciju Sajma 
obrta i rukotvorina ostvarila i potporu 
od strane Zagrebačke županije u iznosu 
od 20.000,00 kuna.

Brojnim sadržajima 
za sve generacije 
proslavljen Dan općine 
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Općina je za svakog prvašića pripremila 
i prigodni poklon

Prvi put u školske klupe Osnovne škole 
Milke Trnine sjela su 52 prvašića. Sve 
njih pozdravio je načelnik Marko Mag-
dić te im zajedno s ravnateljem škole 

Zlatkom Hasanom zaželio ugodne školske dane, 
a da bi im prvi dan bio što ljepši, Općina je za sva-
kog đaka prvaka pripremila prigodni poklon.

-Dobro došli u školu, čije postojanje seže u 
1790.. Ovdje su odgojene brojne generacije uče-
nika, kojima se ponosimo, kao i poviješću škole. 
Siguran sam kako će te i vi biti ponos naše škole- 
poručio je ravnatelj Zlatko Hasan, uz poruku;

-Škola nije bauk, škola je lijepa. Tu se igra, pje-
va, pleše, ali i uči.

Povodom početka nove pedagoške godine, na-
čelnik Magdić posjetio je i Dječji vrtić Križić-kru-
žić te djecu darivao slatkišima.

NOVA ŠKOLSKA GODINA

52 đaka prvaka sjela u klupe 
Osnovne škole Milke Trnine

Brojna ulaganja 
u školstvo

Općina Križ ove će školske godine za 
školstvo izdvojiti preko 400.000,00 kuna. 
Naime i ove godine s Osnovnom školom 
Milke Trnine Križ potpisan je Ugovor veza-
no uz sufinanciranje održavanja školske 
sportske dvorane u iznosu od 60.000,00 
kuna, Ugovor za sufinanciranje prehrane 
učenika slabog socijalnog statusa u izno-
su oko 70.000,00 kuna i za sufinanciranje 
programa produženog boravka za što se 
izdvaja oko 160.000,00 kuna. U ukupna 
izdvajanja za školstvo potrebno je pri-
brojiti i izdvajanje novčanih sredstava za 
sufinanciranje nabave obrazovnih ma-
terijala za učenike Osnovne škole Milke 
Trnine Križ u iznosu od 80.000,00 kuna i 
42.000,00 kuna za nabavu udžbenika za 
učenike prvog razreda Gimnazije u Križu.

-Na nama je da stvorimo uvjete za što 
bolje i kvalitetnije školovanje- poručio je 
načelnik Marko Magdić.
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Općina Križ u svom je proračunu osigu-
rala 42 tisuće kuna za nabavku udžbeni-
ka za sve učenike prvog razreda

S velikim veseljem i radošću prvi je 
dan nove školske godine dočekan u 
Gimnaziji u Križu, kojoj je proljetos 
prijetilo ukidanje. No, velikim zalaga-

njem općinskog vodstva i svima kojima je bilo 
stalo do škole do takvog scenarija nije došlo. 
Novim učenicima, a prvi je razred upisalo 19 
mladića i djevojaka, dobrodošlicu uz ravnatelji-
cu Srednje škole Ivan Švear Josipu Ilić, zaželio je 
i načelnik Marko Magdić.

-Imamo više upisanih učenika nego lani, što 
je za nas veliki uspjeh. Vjerujem kako će taj broj 
u narednim godinama rasti, jer ovdje graviti-
raju i učenici iz Ludine i Popovače, što je jako 
značajno, pogotovo za ova manja mjesta, bu-
dući da mnogi učenici nemaju mogućnosti na-
staviti školovanje u velikim gradovima- rekla je 
ravnateljica Srednje škole Ivan Švear Josipa Ilić, 
s kojom se slaže i načelnik Magdić.

-Više je razloga zbog čega nismo mogli do-
zvoliti ukidanje Gimnazije. Veliki broj učenika 

je prošao kroz ovu školu koji su danas uspješni 
na svojim područjima rada. Ovo je ujedno jedi-
na obrazovna ustanova na ovom području zbog 
čega nam je bitno da opstane. 19 novoupisanih 
učenika respektabilan je broj od maksimalnih 

26 koliko ih može ići u ovo odjeljenje- kazao je 
načelnik Marko Magdić.

Općina Križ u svom je proračunu osigurala 
42 tisuće kuna za nabavku udžbenika za sve 
učenike prvog razreda, a dodatno, učenici s pre-
bivalištem na području Općine Križ moći će se 
natjecati i za stipendije namijenjene učenicima 
prvog razreda Gimnazije u Križu. Naime, Op-
ćinsko vijeće je uvelo novu kategoriju stipendije 
i to stipendija za učenike prvog razreda Gimna-
zije Križ. Cilj ove stipendije je poticanje razvoja 
srednjoškolskog obrazovanja u Općini Križ, a 
pravo sudjelovanja na natječaju imaju učenici 
koji su upisali program Opće gimnazije u Križu.

GIMNAZIJA U KRIŽU JE SPAŠENA

19 novih učenika započelo 
srednjoškolsko obrazovanje

Nakon niza primjedbi na Odluku o upisu u srednje 
škole, koja je u e-savjetovanju bila od 14. travnja do 
14. svibnja, vraćeni su neki od prethodno ukinutih 
programa te je u odnosu na prvotni prijedlog pove-
ćan broj predviđenih upisnih mjesta u gotovo svim 
županijama. Konačnom Odlukom Srednjoj školi Ivan 
Švear u Ivanić - Gradu odobren je i jedan razredni 
odjel za program opće gimnazije koji se izvodi na 
izdvojenoj lokaciji u Križu, s mogućnošću upisa 26 
učenika. 

-Uspjeli smo! Kriška gimnazija ide dalje! Hvala 
svima potpisnicima peticije, saborskim zastupnici-
ma Ivani Posavec Krivec i Dariju Zurovcu, ravnateljici 

škole Josipi Ilić, profesoricama i vijećnicama Općine 
Križ Tini Matanić, Nataši Nižetić Šiletić i Danijeli Hu-
ljenić- poručio je načelnik Marko Magdić, dok je sa-
borska zastupnica Ivana Posavec Krivec putem Face-
booka poručila; „Uspjeli smo! Ostaje upis u gimnaziju 
u Križu. Hvala svima!“

Ne ukidanju Gimnazije u Križu, reklo je gotovo 
2200 ljudi, jer 1701 osoba fizički je potpisala peti-
ciju, dok je on line putem prikupljeno 437 potpisa. 
Tim činom svi oni pridonijeli su da Gimnazija koja 
ima tradiciju od šezdeset godina i koja je iznjedrila 
brojne generacije uspješnih pojedinaca na svjetskim 
i hrvatskim razmjerima ostane u Križu. 

””
Imamo više upisanih učenika 
nego lani, što je za nas veliki 
uspjeh. Vjerujem kako će taj 
broj u narednim godinama 
rasti, jer ovdje gravitiraju i 
učenici iz Ludine i Popovače, 
što je jako značajno, pogotovo 
za ova manja mjesta, budući 
da mnogi učenici nemaju mo-
gućnosti nastaviti školovanje 
u velikim gradovima“ rekla je 
ravnateljica Srednje škole Ivan 
Švear Josipa Ilić

Više od 2100 osoba potpisalo peticiju protiv ukidanja Gimnazije u Križu
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U konkurenciji 60 ekipa vatrogasci Raz-
ljeva potvrdili su epitet najbolje hrvat-
ske ekipe

Na Vatrogasnoj olimpijadi koja je ljetos odr-
žana u Celju među hrvatskim predstavni-
cima bili su i vatrogasci DVD-a Razljev, 

inače dvostruki prvaci Hrvatske, koji su još jednom 
opravdali svoj status ponajbolje ekipe u Hrvatskoj. 
U konkurenciji 60 ekipa iz cijelog svijeta, muška A 
ekipa DVD-a Razljev osvojila je peto mjesto, što je 
najbolji rezultat u povijesti hrvatskih ekipa. 

-Ostvaren je povijesni uspjeh u M/A kategoriji 
osvajanjem petog mjesta, čime smo popravili naj-
bolji plasman hrvatske reprezentacije za jedno mje-
sto. Takvo nešto bi zasigurno potpisali ujutro prije 
nastupa, međutim dva tjedna prije polaska ambicije 
su bile podosta veće. Jednostavno kada imamo situ-
aciju gdje je jedna trećina ekipa ozbiljno ozlijeđena, 
treba biti realan i proglasiti cijelo natjecanje jako 
uspješnim- poručili su vatrogasci Razljeva. 

Uz vatrogasce Razljeva, s područja Zagrebačke 
županije u konkurenciji A ekipa još su sudjelova-
li DVD Deanovec koji je zauzeo sedmo mjesto, te 
DVD Andrilovec koji je bio 42.

Općina je za rad udruge osigurala pro-
stor u Domu kulture Josip Badalić 

Početkom godine na području općine oku-
pili su se branitelji koji su osnovali Udrugu 
branitelja Općine Križ. Za predsjednika je 

izabran Željko Brincka. Uz okupljanje hrvatskih 
branitelja sudionika Domovinskog rata, djelova-
nje udruge usmjereno je na očuvanje uspomene 

i digniteta Domovinskog rata, kao i na pružanje 
pomoći socijalno ugroženim članovima udruge i 
članovima njihovih obitelji te organiziranje druš-
tvenih, kulturnih i športsko-rekreativnih aktivno-
sti svojih članova. Između ostaloga, članovi Udruge 
branitelja Općine Križ sudjeluju u obilježavanjima 
svih blagdana i važnijih datuma iz povijesti Re-
publike Hrvatske, a rado se odazivaju i na pozive 
prijateljskih udruga koje organiziraju društvena 
događanja. 

Vino obitelji 
Cerovečki proglašeno 
Milkinim vinom

Udruga vinogradara i vinara „Škaf“ Križ još 
jednom je sve posjetitelje oduševila vinima 
koja su mogli kušati na 11. Izložbi vina vino-
gradara i vinara. Ova vrijedna udruga orga-
nizira izložbu već jedanaest godina te svojim 
članovima tako daje priliku da pokažu svoj 
trud i rad te za isti budu nagrađeni. Ove go-
dine ocijenjeno je ukupno 96 uzoraka vina, 
a Milkinim vinom proglašeno je vino Lidač 
obitelji Cerovečki, kojoj je priznanje uručio 
općinski načelnik Marko Magdić.

VATROGASNA OLIMPIJADA

Peto mjesto DVD-a Razljev 
najbolji je rezultat u 
povijesti hrvatskih ekipa

BRANITELJI OKUPLJENI U NOVU UDRUGU

Osnovana Udruga branitelja 
Općine Križ

UDRUGA VINOGRADARA 
I VINARA ŠKAF 
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Za rad Vatrogasne zajednice u općin-
skom je proračunu osigurano 250 ti-
suća kuna, a Općina je poduprla i rad i 
djelovanje Javne vatrogasne postrojbe 
Grada Ivanić-Grada s 450 tisuća kuna

Vatrogasna zajednice Općine Križ ostvarila 
je 417.128,75 kuna bespovratnih sredstava 
iz Fonda solidarnosti Europske unije kroz 

natječaj Ministarstva unutarnjih poslova Republike 
Hrvatske. Tim povodom, čelni ljudi Vatrogasne za-
jednice potpisali su Ugovor o dodjeli bespovratnih 
financijskih sredstava za operacije koje se finan-
ciraju iz fondova solidarnosti Europske unije za 

izvanrednu nabavu nove vatrogasne opreme službi 
zaštite i spašavanja zbog zamjene uništene, ošteće-
ne ili rashodovane opreme na vatrogasnim inter-
vencijama nastalim iza 28. prosinca 2020. godine 
na intervencijama u Zagrebačkoj županiji i Sisač-
ko-moslavačkoj županiji.

Veliku podršku Vatrogasna zajednica ima i 
od Općine Križ, koja je i u proračunu za 2023. 
osigurala financijska sredstva u iznosu od 
250.000,00 kuna, a koje će Zajednica zatim te-
meljem sklopljenih ugovora s dobrovoljnim 
vatrogasnim društvima raspodijeliti za projekte 
i programe svojih članica. Između ostaloga, Op-
ćina je za rad i djelovanje Javne vatrogasne po-
strojbe Grada Ivanić-Grada osigurala sredstva u 
iznosu 450.000,00 kuna. 

Članovi kluba stekli 
nova znanja na 
svjetskom natjecanju

FIRST Global Challenge je svjetsko natjeca-
nje iz robotike za učenike srednjih škola, koje 
je održano u Ženevi. U natjecanju je ove go-
dine sudjelovalo 160 država svijeta iz ukupno 
261 tima. Svaku državu predstavlja ekipa od 
3-5 učenika i dva mentora. Tema natjecanja 
ove je godine bila „Carbon Capture“ gdje je 
svaka ekipa morala sastaviti i programirati 
robota koji će uhvatiti i pohraniti ugljik i tako 
pokazati zajednički napor potreban za zašti-
tu atmosfere.

Ovogodišnji tim Hrvatske činili su polaznici 
Robotičko-informatičkog kluba Križ; Gloria 
Petrlić (4. razred, Srednja škola Ivan Švear 
Ivanić-Grad, odjeljenje Gimnazija Križ), Lucija 
Uroić i Roko Vulinec (4. razred, Tehnička škola 
Ruđer Bošković, Zagreb) te Viktorija Vulinec 
(3. razred, Prirodoslovna škola Vladimira Pre-
loga, Zagreb). 

Premda je u konačnici ekipa završila u sre-
dišnjem dijelu poretka, ovo natjecanje im je 
omogućilo upoznavanje kultura gotovo svih 
zemalja svijeta. Općina Križ izuzetno je po-
nosna na postignute rezultate, kao i to što je 
svojom financijskom podrškom mogla podr-
žati mlade robotičare.

VATROGASTVO

VZO Križ ostvarila 
potporu od gotovo 
420 tisuća kuna iz 
Fonda solidarnosti

Javna vatrogasna postrojba 
Grada Ivanić-Grada i Dobrovoljno 
vatrogasno društvo Križ na loka-
ciji Osnovne škole Milke Trnine, 
održali su zajedničku pokaznu 
vatrogasnu vježbu evakuaci-
je. Na radost učenika, posebno 
onih mlađih, vježba je uspješno 
odrađena, a učenici i učitelji po-
kazali su spremnost reagiranja u 
kriznim situacijama. Uz odlično 
odrađen postupak od vatrogasne 
dojave, evakuacije te gašenja 
požara i spašavanja, odnosno 
evakuacije ljestvama, učenici su 
educirani i kako ugasiti požar.

Održana vježba evakuacije u Osnovnoj školi Milke Trnine

ROBOTIČKO
-INFORMATIVNI KLUB KRIŽ 

EU PROJEKT
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Osim piva okupljeni posjetitelji mogli su 
uživati i u delicijama s roštilja Food by 
Dino, ali se i okušati u zabavnim pivskim 
natjecateljskim igrama

Općina Križ u suradnji s Križevačkom 
udrugom pivara uspješno je organi-
zirala 3. po redu Krigl fest – Craft & 
grill & rock fest u centru Križa. Svo-

je pive na kriškom festivalu posvećenom pivi 
predstavila je Križevačka udruga pivara kao 
partner Općine Križ u organizaciji ovog doga-
đaja, Crafter’s, Križevačka pivovara i mlada do-
maća pivovara Pivski mudraci.

Osim piva, okupljeni posjetitelji mogli su uži-
vati i u delicijama s roštilja Food by Dino, ali 
se i okušati u zabavnim pivskim natjecateljskim 
igrama.

-Ova se manifestacija prometnula u perjani-
cu naših manifestacija. Ljudi vole zabavu, popi-
ti dobro pivo i zabaviti se uz rokersku muziku. 
Veselim se što je još jedan Krigl fest održan u 
Križu, koji ćemo vjerujem u godinama pred 
nama dizati na razinu više- rekao je načelnik 
Marko Magdić.

Yellow submarine zadužen je bio za sjajnu 
atmosferu, koju su svojim vođenjem dodatno 
podgrijavala dobro znana lica Večernje škole, 
Denis i Blaž.

KRIGL FEST

U Križ se u velikom stilu 
vratio Krigl fest 
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Općina svake godine izdvaja oko 140 tisu-
ća kuna za jednokratnu novčanu pomoć 
roditeljima prilikom rođenja djeteta, a 
najviše veseli upravo ovo darivanje za 
Svetog Nikolu

Povodom Svetog Nikole, Općina Križ 
nastavila je lijepu tradiciju darivanja 
beba. Ovogodišnji susret bio je po-
sebno veseo, jer u Općinskoj vijećnici 

roditelji te njihova novorođena djeca, kao i op-
ćinsko vodstvo okupili su se nakon dvije godine 
strogih epidemioloških mjera. Vrijedne poklon 
pakete Općine Križ i sponzora podijelili su na-
čelnik Marko Magdić i predsjednik Općinskog 
vijeća Zlatko Hrastić.

-Meni osobno ovo je najdraži događaj, pogo-
tovo sada u prosincu kada je vrijeme darivanja- 
naglasio je načelnik Marko Magdić, istaknuvši 
kako Općina svake godine izdvaja oko 140 ti-
suća kuna za jednokratnu novčanu pomoć ro-
diteljima prilikom rođenja djeteta. -Kao i svake 
godine do sada uz pomoć sponzora kojima se 
zahvaljujem pripremili smo bogate poklon pa-
kete, koji će zasigurno dobro doći svim rodite-
ljima- kazao je načelnik.

Rođeno 50 beba
Inače, Sveti Nikola daruje bebe u evidenci-

ji Općine Križ, odnosno one koje su rođene u 
proteklih godinu dana, a čiji su roditelji predali 
zahtjev i ostvarili pravo na jednokratnu novča-
nu pomoć Općine prilikom rođenja djeteta u 
periodu od sredine studenog 2021. do sredine 
studenog ove godine. U tom periodu u Općini 
Križ rođena su čak 24 dječaka i 26 djevojčica. 
Od tog broja pet je beba treće dijete u obitelji, 
osamnaest je drugo, a dvadeset i sedam prvo 
dijete u obitelji.

Korisne potrebštine u poklon paketu
U daru za Svetog Nikolu nalaze se korisne 

potrepštine za bebe; flašice, krema, vlažne ma-

ramice i slično. Članice udruge Ženske ruke iz 
Križa za sve su bebe i ove godine napravile ruč-
no rađene balavce. Poklone su uz Općinu Križ 
osigurali vjerni sponzori tvrtka Savina d.o.o. 
Zagreb, ljekarna Katice Bertović iz Križa, Ledo 
koji je darivao svoje Ledo medvjediće i Dukat 
koji je donirao čokoladno mlijeko, a darivanju 
se pridružilo i Gradsko društvo Crvenog križa 
Ivanić-Grad paketom Hipp hrane.

TRADICIONALNO DARIVANJE NAJMLAĐIH

Sveti Nikola darivao bebe

Slatki paketi za 
sve vrtićance 

Općina Križ nije zaboravila niti na pola-
znike Dječjeg vrtića Križić-kružić, gdje su 
sva djeca darivana slatkim poklon paketi-
ma. Darivanju tu nije bio kraj, jer Gradsko 
društvo Crvenog križa Ivanić-Grad podi-
jelilo je 120 paketa osobama u socijalnoj 
potrebi, za što je iz općinskog proračuna 
isplaćeno 12 tisuća kuna. 

Općina Križ i ove je godine povodom bo-
žićnih blagdana podijelila jednokratnu nov-
čanu pomoć sukladno Odlukama načelnika 
Marka Magdića od 2. studenoga. Božićnicu 
od 200 kuna primili su tako svi umirovljeni-
ci s mirovinom do 2.000,00 kuna, a isti iznos 
primile su i osobe koje primaju nacionalnu 

naknadu za starije osobe. Isto tako, pravo 
na dodjelu novčane pomoći u iznosu od 200 
kuna ostvarile su i sve nezaposlene osobe s 
prebivalištem na području Općine Križ, a 
koje se vode u evidenciji Hrvatskog zavoda 
za zapošljavanje, Područne službe Zagreb, Is-
postave Ivanić-Grad.

ISPLAĆENA  JEDNOKRATNA NOVČANA POMOĆ POVODOM BOŽIĆNIH BLAGDANA 

Umirovljenicima i nezaposlenim osobama 
BOŽIĆNICA OD 200 KUNA
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Plaketa Josip Badalić ove je godine 
uručena Antoniju Milovini, najboljem 
studentu ruskog jezika i književnosti

U prekrasnom ambijentu stoljetnog par-
ka u Križu, ispred crkve Uzvišenja Sv. Križa, 
održani su 32. Badalićevi dani u organiza-
ciji Općine Križ te Knjižnice i čitaonice Križ 
te je dodijeljena Plaketa Josip Badalić. Na 
prijedlog Filozofskog fakulteta Sveučilišta 
u Zagrebu, Odlukom Općinskog vijeća Opći-
ne Križ, ove je godine Plaketa dodijeljena 
Antoniju Milovini, najboljem studentu ru-
skog jezika i književnosti. Nakon dodjele 
Plakete, večer je nastavljena koncertom 
Adama Končića i tamburaškog sastava Sav-
ski valovi.

M ješoviti zbor Milke Tr-
nine Vezišće uz potporu 
Mjesnog odbora Vezi-

šće i financijsku podršku Općine 
Križ, s uspjehom su organizirali 
ovogodišnje Lipanjske susrete. U 
organizaciju se uključio i Nogo-
metni klub Milka Trnina i to uta-
kmicama protiv GNK Dinamo te 

Športsko ribolovna udruga Šaran 
Križ, koja je organizirala fišijadu 
na ribnjaku Milke Trnine, na ko-

joj je sudjelovalo sedam ekipa. 
Osim slasnog fiša na Lipanjskim 
susretima moglo se zasladiti i tra-

dicionalnim specijalitetom ove 
manifestacije, šaranom na rašlja-
ma.

U bogatom kulturno umjetnič-
kom programu, osim domaćina 
Mješovitog pjevačkog zbora Mi-
lke Trnine, sudjelovala su i prija-
teljska društva; KUD Češka obec 
Bjelovar, KUD Kalnik, Udruga 

Općina Križ u suradnji s Udrugom bra-
nitelja Općine Križ i Dječjim vrtićem 
Križić-kružić, obilježila je Dan sjećanja 

na žrtve Domovinskog rata i dan sjećanja na 
žrtvu Vukovara i Škabrnje posjetom Spomen 
sobi poginulih branitelja Domovinskog rata u 
Galeriji Križ te paljenjem lampiona u centru 
Križa. Predstavnicima Općine i udruga proizaš-
lih iz Domovinskog rata pridružio se i Marijan 

Almaš, 100 postotni invalid Domovinskog rata 
i vukovarski branitelj koji je tim povodom u 
Osnovnoj školi Milke Trnine učenicima pričao 
o Vukovaru, a oni su za njega o Gradu heroju 
pripremili prigodan program.

Inače, Općina tradicionalno obilježava sve 
značajnije praznike i blagdane, kao i obljetnice 
kojima se prisjeća Milke Trnine te Josipa Bada-
lića.  

LIPANJSKI SUSRETI 

Pjesma i ples ponovno se vratili u Vezišće
Na tradicionalnim Lipanjskim susretima Milke Trnine druži 
se, pleše i pjeva, a domaćini Vezišćani u suradnji s Općinom 
Križ, tradicijom i baštinom čuvaju uspomenu na Milku Trninu 
i narodne običaje

U KRIŽU SE PRISJETILI ŽRTVE VUKOVARA I ŠKABRNJE

Da se ne zaboravi! 

32. BADALIĆEVI DANI 
Adam Končić i 
Savski valovi uveličali 
Badalićeve dane 
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Hrvatski Crveni križ svake godine obilje-
žava Dan dobrovoljnih darivatelja krvi – 
25. listopada, dan kad je 1953. u organi-

zaciji Crvenog križa u Sisku održana prva akcija 
dobrovoljnog darivanja krvi. Otada pa sve do 
danas, ovaj dan se obilježava u društvima Crve-
nog križa diljem Lijepe naše. Tradicionalno, obi-
lježavanjem Dana dobrovoljnih darivatelja krvi 
i Općina Križ u suradnji s Gradskim društvom 
Crvenog križa Ivanić-Grad iskazuje zahvalnost 
svim dobrovoljnim darivateljima za sve darova-
ne doze krvi kao i za podizanje svijesti o potrebi 
redovitog darivanja te dragocjene životne teku-
ćine. Dan dobrovoljnih darivatelja krvi ujedno 
je prigoda za poticaj novim, a osobito mladim 
osobama da se odazovu na akcije davanja krvi.

Upravo je stoga općinski načelnik Marko 

Magdić nakon dvije godine pauze, uzrokovane 
pandemijom virusa Covid-19, upriličio svečani 
prijem te zahvalio svim darivateljima krvi na 
njihovoj humanosti i plemenitosti. 

-Darujući krv ugradili ste dio sebe u živote 
drugih ljudi ostavljajući, tako neizbrisiv trag 
u njihovim životima postajući karika koja po-
vezuje zdravlje i bolest na najčovječniji način, 
darujući im nadu u oporavak i život!- poručio 
je načelnik.

Bila je to i prilika da se skromnim poklonima 
na darivanju krvi zahvali i okupljenim darivate-
ljima i to Miroslavu Vukoviću za 20 darivanja, 
Mateu Stadniku za 30, Borisu Kostanareviću 
za 40, Srećku Žiliću za 75, Stjepanu Šoštariću 
i Darku Kovačiću za 100 darivanja te Branku 
Kosu za završno darivanje.

DARIVANJE OSOBA 
STARIJIH OD 90 GODINA 
Poklon paketima 
darivano 
38 osoba
Općina Križ izdvojila je iz proračuna 
5.320,00 kuna za darivanje socijalno 
ugroženih osoba 

OBILJEŽEN DAN DOBROVOLJNIH DARIVATELJA KRVI

Iskazana zahvalnost 
onima koji spašavaju 
tuđe živote Općina Križ prijemom darivatelja obilje-

žila Dan dobrovoljnih darivatelja krvi

Pjesma i ples ponovno se vratili u Vezišće
umirovljenika Općine Križ, KUD 
Valentinovo Zagreb i dječja skupi-
na KUD-a Graničar.

Na Lipanjskim susretima ko-
jima je nazočio načelnik Marko 
Magdić i predsjednik Općinskog 
vijeća Zlatko Hrastić dodijeljena 
je i Plaketa Milka Trnina, koju je 
primio prof. Javor Valjak.

U povodu 1. listopada, Međunarodnog 
dana starijih osoba, Gradsko društvo Crve-
nog križa Ivanić-Grad, podijelilo je poklon 
pakete osobama starijim od 90 godina na 
području općine. Općinski načelnik Marko 
Magdić s predstavnicima Crvenog križa 
obišao je tom prigodom Anku i Tomu Ja-
godić iz Novoselca.

Anka je napunila 90, a Tomo 93 godine, 
žive sami i svojim su se posjetiteljima jako 
obradovali.

-Ovo tradicionalno darivanje starijih 
osoba prilika je da se ukaže na potrebu 
sustavne brige o potrebama stanovnika 
treće dobi- poručio je načelnik Magdić.

Općina Križ i ove je godine sukladno 
Sporazumu o osiguranju i izdvajanju sred-
stava za darivanje socijalno ugroženih 
osoba između Općine Križ, Centra za soci-
jalnu skrb Ivanić-Grad i Gradskog društva 
Crvenog križa Ivanić-Grad, izdvojila iz pro-
računa iznos od 5.320,00 kuna za dariva-
nje ukupno 38 osoba starijih od 90 godina 
s područja općine i to poklon paketima u 
vrijednosti od 140 kuna.



Osim Razljeva, čiji su vatrogasci sudjelo-
vali na ovogodišnjoj Olimpijadi, Zahvale 
načelnika primili su; Ružica Stipčić, Niko-
lina Mejašić i Branko Kos 

Priznanje Općine Križ „14. rujan“ 
najznačajnije je počasno prizna-
nje Općine Križ, a dodjeljuje se za 
iznimna dostignuća i doprinos od 

osobitog značenja za razvitak i ugled Opći-
ne Križ. Ove godine Priznanje „14. rujan“ 
dodijeljeno je A ekipi DVD-a Razljev, koja 

je do sada osvojila naslov dvostrukih držav-
nih prvaka na vatrogasnom natjecanju 2016. 
i 2021. Na Vatrogasnoj olimpijadi u Celju u 
srpnju ove godine, ekipa Razljeva osvojila je 
u konkurenciji 60 ekipa, peto mjesto, čime je 
ostvarila najbolji rezultat Hrvatske u povije-
sti vatrogasnih natjecanja.

Ove izuzetne rezultate ekipa je ostvarila 
zahvaljujući zajedništvu te uz ogromnu moti-
vaciju, trud i upornost svojih trenera Milivo-
ja Srdojevića i Željka Caganića. Zanimljivost, 
vatrogasaca iz Razljeva leži u činjenici kako 
naselje broji tek 100 stanovnika. -Hvala svi-
ma na dosadašnjoj podršci, pogotovo onima 
koji su nas podržali na natjecanju u Celju, 
ali i priredili lijep doček u Križu- rekao je 
predsjednik DVD-a Razljev Željko Caganić, 
koji se nada kako će društvu i na narednom 
državnom prvenstvu nastaviti s odličnim re-
zultatima.

Uz DVD Razljev, Zahvalu općinskog načel-
nika primili su; Ružica Stipčić u znak zahvale 
za izniman doprinos u stvaranju slobodne 
i samostalne Republike Hrvatske, dugogo-
dišnji rad s hrvatskim braniteljima, čuvanje 
uspomene i istine o Domovinskom ratu te 
zaštitu demokratskih i humanističkih vrijed-
nosti. Zahvalu je načelnik dodijelio i Nikolini 
Mejašić u znak javnog priznanja za uzoran i 
vrijedan rad u operativnoj desetini Dobro-
voljnog vatrogasnog društva Križ te Branku 
Kos za iznimna dostignuća u promicanju hu-
manitarnog rada i predanost u dobrovoljnom 
darivanju krvi. Branko je naime 142 puta da-
rivao krv.
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A ekipa DVD-a Razljev 
dobitnik Priznanja „14. rujan“

DVD RAZLJEV

BRANKO 
KOS

RUŽICA 
STIPČIĆ

NIKOLINA MEJAŠIĆ

DODIJELJENA JAVNA PRIZNANJA POVODOM DANA OPĆINE
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BOŽIĆNA ČESTITKA VELEČASNOG BOŽE PINJUHA

01.01.2023. 
nedjelja 

NOVA GODINA 

SV.MISA U 11:00 

 

02.01.2023. 

ponedjeljak 

DEANOVEC- od obitelji Paveti -Prevendar do Graberja (oko 08:30) 

KRIŽ: ULICA  

ULICA KRIŠKE REPUBLIKE 

03.01.2023. 

utorak 

BUNJANI-od obitelji Suhina do Kaže (oko 08:30) 

ZAGORSKA ULICA 

05.01.2023. 

 

ŠUŠNJARI (oko 08:30) 

KRIŽ: MAKSIMIRSKA ULICA 

04.01.2023. 

srijeda 

 

  INDUSTRIJSKA ULICA 

 VINOGRADSKA ULICA 

 ŠKOLSKA ULICA 

DIO TRGA SV.KRIŽA 

ULICA MILKE TRNINE – od kružnog toka (oko 08:30) 

ULICA  

JANDRINEC 

 

RASPORED BLAGOSLOVA OBITELJI U ŽUPI UZVIŠENJA SVETOG KRI A 
2022./2023. 

26.12.2022. 

SVETI STJEPAN 

SV.MISA U 09:00  

ponedjeljak 

 

RAZLJEV (oko 10:00) 

MALA HRASTILNICA (oko 10:00) 

VELIKA HRASTILNICA (oko 12:00) 

JOHOVEC (oko 10:00) 

27.12.2022. 

SV.MISA U 09:00 

utorak 

DONJI I GORNJI PRNJAROVEC (oko 08:30) 

OKEŠINEC (oko 08:30) 

 

28.12.2022. 

srijeda 

 (oko 08:00) 

- glavni put i sve ulice s lijeve i desne strane 

SELSKA ULICA (oko 12:00) 

- od centra do Kaže  (oko 10:00) 

29.12.2022. 

 

BUNJANI: STAKLENA ULICA (oko 08:30) 

ICA (oko 08:00) 

ICA (oko 12:00) 

ULICA HRVATSKE MLADEŽI (oko 15:00)  

30.12.2022. 

petak 

 

NOVOSELEC: DRVODJELSKA ULICA (oko 08:00) 

   

KOLODVORSKA ULICA I ODVOJCI 

 

SELSKA ULICA 

ŠKOLSKA ULICA 

 

31.12.2022. 

subota 

SV.MISA U 17:00 

ZAHVALNICA 

ŠIRINEC: (oko 08:00) 

KRIŽ: (oko 12:00) 

ULICA JOSIPA -do obitelji itelji
 

ULICU JURJA TOMCA 

ULICU  

ULICU  

ULICU LJUDEVITA GAJA 

Ž

Draga braćo i sestre, dragi župljani!

Božić – mali Bog, zakoračio je u ljudsku povijest i zahvatio 
čovjekov život. Udomio se u našoj sredini jer Božić je blagdan 
doma, blagdan obitelji, blagdan skrovitih toplina ljudskoga 
srca. Loš je znak kada u obiteljskom životu ponestane blago-
sti i ljubaznosti, a zavlada nezadovoljstvo, zlovolja, srdžba, 
okrutnost i razdražljivost. Loše je kada duh vremena postane 
stiješnjen, tvrd, okrutan i ironičan. Ne treba nikoga posebice 
uvjeravati da je to upravo slika  vremena  u kojem živimo u 
našoj zemlji i cijelom svijetu.

Stoga je moja čestitka upravo vapaj i molitva NOVORO-
ĐENOME, za blagoslov djece, roditelja, staraca, bolesnih, ne-
moćnih i osamljenih. Molim i za moju Domovinu, za sve lju-
de koji u njoj žive. Smiri Gospodine one koji su uznemireni, 
ohrabri one koji su bez posla, iscijeli ranjene, utješi one koji 
tuguju. Božićna radost, ljubavlju zasluženi i darovani mir 
koji je sišao među nas i obdario nas, neka kraljuje najprije 
u svakom od nas, da bismo mir i radost Utjelovljenog Boga 
mogli pronositi svijetom.

Čestit Božić i Bogom obdarenu Novu 2023. godinu želim 
svima Vama, Vašim obiteljima i svim ljudima dobre volje. 

 vlč. Božo Pinjuh

Božić je blagdan doma, blagdan obitelji, 
blagdan skrovitih toplina ljudskoga srca



Drage sugrađanke 
i sugrađani, 

Svim sugrađankama i 
sugrađanima Općine Križ neka je 

blagoslovljen Božić, a u Novoj 
2023. godini želimo obilje 

zdravlja i zadovoljstva.

Božićni blagdani uvijek su doba 
obiteljske povezanosti i optimizma. 

U toj vjeri, osnaženi prilikama koje 
su pred nama i koje nas očekuju 
tijekom 2023. godine, možemo 

samo pozitivno gledati u 
budućnost. S tim mislima, 

u iščekivanju Božića, 
uz razumijevanje i 

solidarnosti, a prije 
svega zdravlje, neka 
vaše domove ispuni 

vjera, ljubav i osjećaja nade.

Općinski načelnik 
Općine Križ:

Marko Magdić 
struč. spec. oec.

Predsjednik Općinskog vijeća 
Općine Križ:

Zlatko Hrastić


