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Okrenimo se Isusu, Božjem 
sinu i našemu spasitelju

RIJEČ ŽUPNIKA 

ragi čitatelji!
Evo nam pred vratima novog Boži-
ća kojega kršćani s mnogo ljubavi i 
radosti slave već od četvrtog stolje-
ća. Od Isusove smrti pa sve do tada 
naglasak je bio na bitnom vjerskom 
događaju za kršćane, Isusova smrt 

i njegovo uskrsnuće. No, onda su vjernici poče-
li slaviti i Isusov rođendan, jer žele obilježiti taj 
čudesan način kako je k nama došao obećani i 
željkovani Spasitelj. Došao je od Duha Svetoga 
po Mariji od koje je primio tijelo da bude Bog s 
nama. Ostavio je nebo da bi došao ovdje dolje 
gdje se zbog Adamove oholosti namnožio grijeh 
od kojega je želio osloboditi ljudski rod. Poseb-
no je taj događaj rođenja Isusova, prema Evan-
đeljima, obilježio sv. Franjo kad je upriličio žive 
jaslice. Uključimo se i mi s posebnom ljubavlju i 
pobožnošću u proslavu Božjeg rođenja kao i sve-
ga Isusovog djelovanja sada u ovom vremenu kad 
se čovjek sve više udaljuje od Boga zbog svoje se-
bičnosti i oholosti. Odlučimo se za obnovu čovje-
ka kako pojedinca tako i čitavoga ljudskog roda 
kako je započeo Isus Krist došavši k nama i koji 
je okupio oko sebe učenike, naučio ih je pravom 
znanju i poslao u svijet propovijedati njegovu 
Ljubav i Istinu. Povežimo se s njim, jer bez njega 
se ništa ne može i bez njega nema spasenja. 
Uđimo i mi u tu štalicu gdje je On u jaslicama, 
kraj njega Marija i Josip, otvoreno nebo iznad 
njega s anđelima, a onda se priključuju pastiri. 
Tu je skromnost i jednostavnost malih ljudi, tu je 
radost ljudske blizine, tu je siromaštvo štalice ali 
bogatstvo ljubavi, tu je i ljepota ljudskih duša, tu 
je pjesma anđela. U gradu Betlehemu neposred-
no prije samog Isusovog rođenja bila je sebičnost 
i zato za njega nije bilo mjesta u kući da bi se ro-
dio u ljepšim okolnostima. Slika je to i današnjeg 
vremena kad ima toliko bogatih i kruha na baca-
nje, a nikada toliko gladnih i beskućnika. Pridru-
žimo se Isusu i mijenjajmo svijet.
Uvijek se naglašava kako je Božić obiteljski blag-
dan i zbog toga nam mora biti u svijesti kako 
je obitelj mjesto gdje čovjek počinje koracati, 

izgovarati prve riječi, gdje se osjeća doma, gdje 
nalazi sigurnosti i zaštitu, gdje mu je najljep-
še sjesti za stol, gdje ga čeka osmjeh i poljubac 
najdražih osoba i gdje se uči ljubavi. Isus se zato 
rodio u ljudskoj obitelji da bi je posvetio, ispu-
nio smislom i usmjerio prema pravome cilju.Da 
sve to lijepo može postojati i trajati, treba nam 
puno zalaganja, puno ljubavi, vjere i molitve za 
mir i čista srca. Muževi i žene, ljubite jedni dru-
ge, ostvarujte ono što ste jedno drugom rekli 
pred oltarom, pred Bogom i svojim prijateljima 
i za čim teži srce. Roditelji, odgajajte strpljivo i s 
ljubavlju svoju djecu u duhu vjere u kojoj ste ih 
krstili. Djeco, slušajte i poštujte svoje roditelje, 
odgojitelje i starije. Okrenimo se svi našemu Isu-
su sada malenom u štalici, a nakon Božića Isusu 
razapetom na križu koji je dao svoj život iz ljuba-
vi prema nama za naše vječno spasenje. To je put 
do vlastite i zajedničke sreće.
Neka vam je svima Sretan Božić i blagoslovljena 
2023. godina! Stjepan Ptiček, župnik

D
GO D I N A

GO D I N A

G O D I N A

GO D I N A

IMPRESSUM

List Općine Rovišće
Godina: prosinac, 2022. 
Besplatan primjerak

Nakladnik:
Općina Rovišće,  
Trg hrvatskih branitelja 2  
43212 Rovišće

Web Općine:  
www.opcina-rovisce.hr

E-mail Općine: 
rovisce@opcina-rovisce.hr 

Telefon Općine:  
043/878-079

Faks Općine:  
043/878-489

Grafičko oblikovanje:
Mario Kapelac

Produkcija:

opcina rovisce

Generalni vikar Bjelovarsko - križevačke biskupije, 
monsinjor Stjepan Ptiček

�������������������������

��� ������� ���� 	����

COLLOCO

COLLOCO

COLLOCO

COLLOCO
��� ������� ���� 	����

COLLOCO
COLLOCO

Colloco

CO   OCO

COLLOCO

- marketing; niša; marketing kao element koji nedostaje da bi 
poslovanje bilo potpuno i uspješno
 tri elementa kao tri glavna opredjeljenja poslovanja



GLASNIK OPĆINE ROVIŠĆE  
PROSINAC 2022. 

3
GO D I N A

GO D I N A

OPĆINA ROVIŠĆE POSTAJE 
POŽELJNO MJESTO ZA ŽIVOT

RIJEČ NAČELNIKA 

pćina Rovišće raste i razvija se po mjeri čovjeka. Potkreplju-
jemo to činjenicom kada je riječ o broju stanovnika.  Smjer 
u kojemu idemo je stvaranje i prosperitet općine kao mje-
sta za kvalitetan, pogodan i ugodan život za svaku obitelj.
U fokusu je je briga za djecu, mlade i umirovljenike, za-
pravo možemo reći  da naš rad obuhvaća gotovo svaki
segment našeg društva. Na meni, mojim suradnicima i
Općinskom Vijeću je da kroz planove i kvalitetno ulaganje

osiguramo financijski okvir za brojne projekte kroz potporu države, 
fondove i projekte EU za koje smo do sada smo uspjeli osigurati preko 
42 milijuna kuna. Riječ je o projektima velike vrijednosti za razvitak 
i podizanje kvalitete života. Tako smo primjerice, izgradili i opremili 
Kulturni centar koji stanovnici općine aktivno koriste. Kulturni cen-
tar Rovišće investicija je s izgradnjom, unutarnjim opremanjem i 
nabavkom potrebne opreme vrijedna 9,4 milijuna kuna. Projekt je u 
potpunosti financiran iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni 
razvoj, a moderni kompleks koji se uz iznimno kvalitetnu kino-dvo-
ranu s 150 sjedećih mjesta sastoji se od više prostorija predviđenih za 
rad udruga koje djeluju na području Općine. Mjesto je to druženja i 
okupljanja djece iz vrtića, osnovnih škola, studenata, umirovljenika, 
poslovnih ljudi…  Ponosno možemo reći da bi takav prostor rado imali 
neki gradovi u RH. Isto tako, vatrogasni centar DVD-a Rovišće financi-
ran iz mjere 7.4.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lo-
kalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno 
vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” u iznosu od 
cca 7 milijuna kuna. Tendencija je upravo da taj DVD centar u dogovo-
ru s Gradom Bjelovarom pokušamo staviti u funkciju ispostave javne 
vatrogasne postrojbe, a zahvaljujući dugogodišnjoj suradnji s francu-
skom vatrogasnom organizacijom GSCF i prema njihovom mišljenju, 
Rovišće ima uvjete postati centar za distribuciju vatrogasne opreme u 
ovom dijelu jugoistočne Europe.
Stvaranje preduvjeta da obitelji s djecom ostaju u Općini Rovišće je 
ulaganje u vrtiće. Tako je otvoren i u potpunosti rekonstruiran stari dio 
i nadograđen  novi dio dječjeg vrtića Palčica.  Vrijednost ovog projekta 
je preko 5,5 milijuna kuna. Općina Rovišće sama je odvojila više od 3 
milijuna kuna, a Ministarstvo demografije, obitelji, mladih i socijalne 
politike vrtić je financiralo s oko 2,2 milijuna kuna. Općina Rovišće 
sufinancira boravak u dječjem vrtiću Palčica u iznosu od 1.320,00 kn 
mjesečno. Na taj način olakšano je roditeljima financiranje predškol-
skog odgoja njihove djece. S obzirom na popunjenost vrtića u Rovi-
šću, stvaramo nove preduvjete za život najmlađih, pa je tako putem 
javnog poziva Ministarstva znanosti i obrazovanja osigurala sredstva 
u vrijednosti od gotovo 5,5 milijuna kuna za izgradnju novog dječjeg 
vrtića u Predavcu. Svake godine Općina sufinancira prijevoz učenika 
osnovnih škola, kupuje osnovnoškolcima pribor i bilježnice,  pomaže 
studentima s pomoći u iznosu od 2.500,00 kuna odnosno nastavlja
brigu o svim generacijama. 
Projekti kroz program “Zaželi – DA, želim posao!”, koji je sufinancirala 
Europska unija iz Europskog socijalnog fonda već četvrti put realizira
se u Rovišću gdje je do sada radilo ukupno 26 žena koje su obilazile
starije i nemoćne te su educirane za gerontodomaćice.  Projekt je ite-
kako  bitan za Općinu Rovišće, nezaposlene žene i krajnje korisnike
u nepovoljnom položaju. Glavni cilj projekta je unapređivanje radnog 
potencijala žena s nižom razinom obrazovanja i težom zapošljivošću, 
a koje pomažu starijim i nemoćnim osobama. Ukupna vrijednost
projekta iznosi oko 750 tisuća kuna.  U sklopu programa ukupno je
zaposleno 15 žena s područja Rovišća koje brinu o 90 korisnika. Tako
dolazimo do ukupno 41 zaposlene žene kroz četiri projekta Zaželi na 
području Općine Rovišće.
Puno se ulaže u sport, uređenje nogometnih i dječjih igrališta. Nakon 
izgradnje igrališta s umjetnom travom  u Predavcu,  isto takvo upravo 
se krenulo graditi u Rovišću . Projekt u Rovišću bit će realiziran do ve-
ljače 2023. godine.
Općina s 12 naselja (Domankuš, Gornje Rovišće, Kakinac, Kovačevac, 

Kraljevac, Li-
povčani, Podgorci, 
Predavac, Prekobrdo, Rovi-
šće, Tuk i Žabjak) pogodna je za razvoj 
poljoprivrede. Više od 20 mladih obitelji ostalo 
je na zemlji te uspješno posluju kroz OPG. Provodimo 
programe potpore za mlade obitelji, za razvoj turizma i poljopri-
vrede. Upravo u tom smjeru idu daljnja planirana ulaganja  pa tako i 
projekt izgradnje tržnice. Javni poziv za izgradnju je u tijeku, a  bes-
povratna sredstva u iznosu višem od 7,5 milijuna kuna osigurana su 
iz mjere 7.4.1. Uz tržnicu je u planu i projektiranje te izgradnja poslov-
no-stambene zgrade koja će isto tako doprinijeti zadržavanju mladih 
ljudi i razvoju gospodarstva. Znatna sredstva ulažemo u cestovnu in-
frastrukturu po svim naseljima. Tako je uz izgradnju ili popravak cesta 
izgrađeno preko 15 kilometara nogostupa, uređen veliki dio oborinske 
odvodnje, postavljeni uspornici prometa na mnogim opasnim  loka-
cijama.  U Općini Rovišće  je kroz petogodišnje razdoblje ukupno u 
infrastrukturu uloženo preko 55 milijuna kuna. Kada govorimo o bilo 
kojoj vrsti ulaganja, svakako treba istaknuti doprinos Vlade RH kroz 
Kompenzacijsku mjeru koja nam omogućava prijavu na veliki broj na-
tječaja bez koje realizacija brojnih projekata ne  bi bila moguća.
    Smatram da stvaramo mjesto za ugodan život svih generacija, sa 
tendencijom rasta i razvoja svih segmenata kvalitetnog i ugodnog 
prostora u kojemu se stvaraju svi preduvjeti za osnivanje i očuvanje 
obitelji. Ulažemo i dalje dodatne napore kako bi mladi prepoznali vi-
ziju razvoja i sav potencijal. 

Naša općina je sjedište  bogate kulture i običaja 
koje funkcionira u jedinstvu i zajedništvu, na 
što smo posebno ponosni. Brojni projekti su 
ispred nas, uz podršku područne samouprave, 
Vlade RH i Europske Unije vjerujemo da ćemo 
kroz godine postati još bolji i brojniji.
Drage mještanke i mještani, želim vam  
obilje zdravlja, blagoslovljen Božić  
i uspješnu 2023. godinu!

Vaš načelnik Slavko Prišćan 

OSIGURAN JE 
FINANCIJSKI 

OKVIR ZA 
BROJNE 

PROJEKTE, 
VRIJEDNE 
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KLJUČNE ZA 
RAZVITAK I 
PODIZANJE 
KVALITETE 

ŽIVOTA 

KAO 
DOPRED-
SJEDNIK 

HRVATSKE 
ZAJEDNICE 

OPĆINA I 
DALJE ĆU SE 

BORITI ZA 
INTERESE 
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KOJI SU NA 
DOBROBIT 
SVIM MJE-
ŠTANIMA!
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2023.
PLANIRANO

853.087,02 EUR 
(6.427.584,12 KN) 

1.071.731,36 EUR 
(8.074.959,93 KN) 

1.098.546,02 EUR 
(8.276.994,99 KN) 

1.673.654,70 EUR 
(12.610.151,36 KN) 

2.538.166,17 EUR 
(19.123.812,99 KN) 

2.532.882,30 EUR 
(19.084.001,68 KN) 

1.925.780,83 EUR 
(14.509.795,66 KN) 

3.229.806,89 EUR 
(24.334.980,00 KN) 

4.025.172,85 EUR 
(30.327.664,83 KN) 

2022.
PLANIRANO

2021.
REALIZIRANO

2020.
REALIZIRANO

2019.
REALIZIRANO

2018.
REALIZIRANO

2017.
REALIZIRANO

2016.
REALIZIRANO

2015.
REALIZIRANO

I u ovom mandatu radimo 
predano u zajedništvu s načelnikom 

i suradnicima, a sve za dobrobit 
mještana Općine Rovišće

Predsjednik Općinskog vijeća Luka Markešić

Kako u prošlom sazivu Općinskog vijeća, 
tako i sada radimo za dobrobit i kvalitetan 
život u svakom kutku naše općine. U sva-
kom trenutku podržavamo načelnika i nje-
gove suradnike, analiziramo i sugeriramo 
kako bismo donijeli što kvalitetnije odluke 
za poboljšanje života na našem području. 
Prolazeći kroz našu općinu može se pri-
mijetiti da se kontinuirano radi u svakom 
naselju, a mještanima smo svi mi vijećnici 
u svakom trenutku na raspolaganju. Iako
su svi vijećnici s jedne kandidacijske liste
(HDZ) i ne postoji oporba u Vijeću, koristi-
mo svaku dobronamjernu sugestiju svih
mještana širom naše općine bez obzira na
stranačku pripadnost, kako bismo sutra bili
još bolji i osnažili duh zajedništva kakvog
je upravo naša stranka imala u stvaranju
samostalne Republike Hrvatske. Nastojimo
kroz dobru komunikaciju vijećnika i ljudi

koji su ih birali omogućiti 
baš svima sudjelovanje 
u kreiranju planova i iz-
gradnje svakog dijela naše
Općine. Očekujem kao
predsjednik Općinskog
vijeća od svih dobro-
namjernih ljudi na
području naše op-
ćine komunikaciju,
prijedloge i ideje
za što učinkovitiji
razvoj naše opći-
ne. Svima želim
sretne blagdane
i puno uspjeha
u novoj 2023.
godini, uz puno
Božjeg blago-
slova.

 z Luka Markešić (predsjednik Općinskog vijeća)
 z Marijana Ćuk (zamjenica predsjednika Općinskog vijeća)
 z Jozo Šukan
 z Mihaela Megloba
 z Sabina Džolan Marodolac
 z Zdenka Žužić

 z Roko Pašalija
 z Jasmin Komljenović
 z Anđelina Dominković
 z Ivica Hrga
 z Marina Risek
 z Ivica Tanjić

Članovi Općinskog vijeća

OPĆINSKO VIJEĆE
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(8.074.959,93 KN) 

1.098.546,02 EUR 
(8.276.994,99 KN) 

1.673.654,70 EUR 
(12.610.151,36 KN) 

2.538.166,17 EUR 
(19.123.812,99 KN) 

2.532.882,30 EUR 
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(24.334.980,00 KN) 
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2022.
PLANIRANO

2021.
REALIZIRANO

2020.
REALIZIRANO

2019.
REALIZIRANO

2018.
REALIZIRANO

2017.
REALIZIRANO

2016.
REALIZIRANO

2015.
REALIZIRANO

REALIZIRANO 2021. 1.925.780,83 EUR (14.509.795,66 KN )

PLANIRANO 2022. 3.229.809,89 EUR (24.334.980,00 KN)

PLANIRANO 2023. 4.025.172,85 EUR (30.327.664,83 KN)

Ispred nas je izazovno vrijeme zbog ula-
ska u euro zonu od 1. siječnja 2023. godi-
ne. Sukladno tome posljednjih šest mje-
seci se intenzivno pripremamo na ovu 
najveću promjenu od 1994. godine kada 
je kao sredstvo plaćanja uvedena hrvatska 
kuna. Do sada smo odradili opsežne infor-
matičke izmjene i prilagodbe softwarea 
ponajprije zbog obveze dvojnog iskaziva-
nja i u kunama i u eurima, a potom zbog 
prelaska na euro s početkom iduće godi-
ne. Planiranje Proračuna za 2023. godinu 
s projekcijama za 2024. i 2025. godinu 
je bilo izrazito izazovno ponajprije zbog 
preračunavanja u eure, a ponajviše zbog 
inflacije  i konstantnog rasta cijena zbog 

čega je teško bilo predvidjeti očekivanu 
visinu troškova, ali i prihoda. 
Godine iza nas su obilježene realizacijom 
veliki projekata koji su financirani iz Eu-
ropskih fondova, ali i Državnog proraču-
na. Ova 2022. godina, ali i prošla godina, 
su obilježene planiranjem novih projekata 
koji će se moći kandidirati na javne natje-
čaje za financiranje kako Europskih fon-
dova tako i iz Državnog proračuna. Kako 
smo se protekle dvije godine fokusirali na 
planiranje novih projekata, a veliki pro-
jekti su dovršeni u 2020. godini, izvršenja 
proračuna su nešto niža od onih 2020. i 
2019. godine.
U predstojećem trogodišnjem razdoblju 

je planirana realizacija velikih projekata, 
poput izgradnje tržnice u centru Rovi-
šća, izgradnja podružnice dječjeg vrtića 
u Predavcu, sportsko igralište u Rovišću,
sportsko – rekreacijski park u Rovišću,
nogostupi i pješačke staze, modernizacija
cesta i javne rasvjete, planirana je nabava
i ugradnja dvije punionice za električne
automobile te brojni drugi manji projek-
ti. Uz to su planirane i potpore poljopri-
vrednicima, razvoju turizma te potpore za 
stambeno zbrinjavanje za mlade. Iskreno
se nadamo da kriza koja je zahvatila cijelu 
Europu, neće znatno utjecati na realizaci-
ju planiranih projekata te da će biti ostva-
reni na zadovoljstvo svih mještana.

PRORAČUN OPĆINE ROVIŠĆE



GO D I N A

GO D I N A

6 GLASNIK OPĆINE ROVIŠĆE  
PROSINAC 2022. 

Općina Rovišće nastavlja brigu o svim dobnim 
skupinama, dodjeljuje jednokratne potpore za no-
vorođenčad u iznosu od 1.500,00 kn po djetetu, 
sufinancira boravak u dječjem vrtiću u iznosu od 
1.320,00 kn, financira program male škole, osigu-
rava osnovnoškolcima bilježnice i školski pribor i 
školski pribor, srednjoškolcima sufinancira škol-
ski prijevoz, a studentima dodjeljuje jednokratne 
financijske potpore koje su povećane na 2.500,00 
kn po studentu. Pažnja je posvećena i starijoj dob-
noj skupini pa tako uz poticaj rada udruga umirov-
ljenika  koje su vrlo aktivne na našem području, 
na radost svih počinje provedba projekta Zaželi 
gdje je zaposleno 15 žena koje obilaze 90 krajnjih 
korisnika, starijih i nemoćnih kojih itekako ima u 
ruralnim sredinama. Općina pomaže i podupire 
udruge umirovljenika koje su jedne od najaktivnih 
udruga na području Bjelovarsko-bilogorske župa-
nije na što smo iznimno ponosni. Ono što će ra-Ono što će ra-
zveseliti naše najstarije u blagdanskom periodu zveseliti naše najstarije u blagdanskom periodu 
jesu božićnice čiji su iznosi ove godine povećani jesu božićnice čiji su iznosi ove godine povećani 
i dolaze im poštom na adresu stanovanja.  Za i dolaze im poštom na adresu stanovanja.  Za 
umirovljenike s mirovinom do 1.000,00 kn visi-umirovljenike s mirovinom do 1.000,00 kn visi-
na božićnice iznosi 350,00 kn, dok za umirovlje-na božićnice iznosi 350,00 kn, dok za umirovlje-
nike s mirovinom od 1.000,01 kn do 2.000,00 kn nike s mirovinom od 1.000,01 kn do 2.000,00 kn 
iznosi 300 kn. iznosi 300 kn. 

NEPREKIDNA 
BRIGA O SVIM 

UZRASTIMA 
JEDINI 

ISPRAVAN 
NAČIN 

PODIZANJA 
KVALITETE 

ŽIVOTA 
POJEDINCA Boravak u vrtiću 

1.320,00 kn 

Potpore za novorođenčad

1.500,00 kn 
Podjela bilježnica i školskog pribora osnovnoškolcima

Općina Rovišće sa Ministarstvom pravosuđa i uprave potpisala je 
Sporazum kojim se uključila u sustav e-Novorođenče – uslugu koja 
između ostalog, omogućuje online  podnošenje zahtjeva Općini Rovišće 
radi ostvarenja prava na novčanu pomoć po rođenju djeteta. Prednost 
podnošenja zahtjeva za ostvarenjem prava na novčanu pomoć po 
rođenju djeteta putem usluge e-Novorođenče je što roditelji (više) ne 
moraju dolaziti osobno ili poštom dostavljati zahtjev i svu potrebnu 
dokumentaciju, već će sve to moći učiniti na jednom mjestu prilikom 
same prijave djeteta u matičnom uredu ili putem sustava e-Građani kroz 
usluge e-Novorođenče. Uvjeti Općine Rovišće odnosno iznosi potpore za 
novorođenčad ostaju nepromijenjeni. 
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Potpore za studente

2.500,00 kn 

Udruga umirovljenika Rovišće
Općina Rovišće uz Projekte Zaželi koji obuhvaćaju stare i nemoćne pomaže 
udrugama umirovljenika Rovišće i Predavac na koje smo osobito ponosni

Dan žena u Općini Rovišće

POTPORE MALE VRIJEDNOSTI

POTPORA PRI RJEŠAVANJU STAMBENOG PITANJA MLADIH

200.000,00 kn

POTPORA MALE VRIJEDNOSTI U POLJOPRIVREDI

350.000,00 kn

POTPORA MALE VRIJEDNOSTI U TURIZMU

200.000,00 kn

Na sjednici 
Općinskog vijeća, a na 

prijedlog općinskog načelnika 
i djelatnika, usvojeni su Programi 

potpore male vrijednosti u poljoprivredi 
za 2022., Program mjera pomoći pri 

rješavanju stambenog pitanja mladih 
na području Općine Rovišće za 2022. 
godinu i Program potpora u turizmu 
za 2022. Općina Rovišće izdvojila je 

750.000,00 kn iz proračuna za 
navedene potpore. 

Cilj nam je očuvati poljoprivredu, zadržati mlade u našem kraju i poticati razvoj turizma
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BRIGA O STARIJIMA I NEMOĆNIMA UZ POMOĆ EU FONDOVA

Projekt je financirala 
Europska unija iz Europskog 

socijalnog fonda. 

Projektom je zaposleno 15 žena koje  
pružaju podršku i brinu o 90 korisnika

Projekt zapošljavanja ženaOpćine Rovišće

Novim projektom Zaželi zaposleno 
je 15 žena koje pružaju podršku i bri-
nu o više od 90 krajnjih korisnikaa, 
a samim time podići razinu kvalitete 
života u ruralnoj sredini. Trajanje pro-
jekta predviđeno je u periodu od osam 
mjeseci dok će djelatnice raditi i pruža-

ti podršku u trajanju od šest mjeseci. 
U srijedu je 14. rujna 2022. u Zagrebu 
u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici
općinski načelnik Slavko Prišćan su-
djelovao na svečanom potpisivanju
Ugovora o bespovratnim sredstvima
za projekt Zaželi s Ministarstvom rada, 

mirovinskog sustava, obitelji i socijalne 
politike. Projekt je vrijedan 741.600,00 
kuna i financiran je iz Europskog so-
cijalnog fonda, a na obostranu korist i 
ženama koje će biti zaposlene, i stari-
jima i nemoćnima na području Općine 
Rovišće kojima je pomoć pružena.

Djelatnice programa 
Zaželi DA želim posao II 

Općine Rovišće

Općinski načelnik Slavko Prišćan danas je 26. listopada pot-
pisao ugovor s odabranim isporučiteljem komunalnog stroja 
temeljem nabave, s tvrtkom Techno Win Machine. Električ-
na čistilica TSM Itala 135 BT sufinancirana je putem natječaja 
Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Električ-
na čistilica je bez emisije štetnih plinova te je jednostavno i 
ekonomično rješenje za čišćenje javnih površina na području 
cijele općine. Svima nam je u interesu još čišća općina te po-
zivamo stanovnike da nam se pridruže kroz odvojeno priku-
pljanje otpada i odlaganje istog za na to predviđenim mjesti-
ma, od zelenih otoka do besplatno omogućenog korištenja 
reciklažnog dvorišta u Bjelovaru.

Isporučen komunalni stroj za 
odvojeno prikupljanje otpada

KOMUNALAC ROVIŠĆE

Projektom Aglomeracije vrijednim ukupno 

gotovo 260 milijuna kuna uključena je i 

Općina Rovišće gdje je u naseljima Gornje 

Rovišće, Rovišće, Kakinac, Domankuš i  

Žabjak izgrađen vodoopskrbni cjevodod. 

Završenim projektom potpuno je  

izgrađen vodoopskrbni sustav na području 

općine Rovišće čime je od ove godine 

stanovnicima omogućen priključak. Za 

nove priključke potrebno je javiti se u 

Vodne usluge d.o.o. Bjelovar.

ZAVRŠETKOM PROJEKTA

˝POBOLJŠANJE

VODO-KOMUNALNE

INFRASTRUKTURE

AGLOMERACIJE

BJELOVAR˝ (Bjelovar-

Gudovac-Rovišće)

SADA  SVA NASELJA U

OPĆINI ROVIŠĆE IMAJU

PRIKLJUČKE ZA VODOVOD

ČIŠĆA OPĆINA INTERES JE SVIH MJEŠTANA!

Radovi u Žabjaku 
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1.110.522,88 kn
UKUPNA INVESTICIJA

SPORTSKO IGRALIŠTE
umjetni travnjak u Rovišću

INSTITUCIJA: 
Ministarstvo turizma i sporta 

ODOBRENA SREDSTVA:
477.000,00 kn 

5.472.000,00 kn
UKUPNA INVESTICIJA

DJEČJI VRTIĆ U PREDAVCU
INSTITUCIJA: 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja 

ODOBRENA SREDSTVA:
5.472.000,00 kn

8.428.530,70 kn
UKUPNA INVESTICIJA

TRŽNICA
gradnja i opremanje poslovne zgrade  

s pratećim elementima

INSTITUCIJA: 
APPRRR 7.4.1.

ODOBRENA SREDSTVA:
7.515.600,00 kn

876.891,81 kn
UKUPNA INVESTICIJA

PROJEKT ULAGANJA U OBJEKT 
DJEČJEG VRTIĆA 

uređenje dječjeg igrališta  
u Dječjem vrtiću Palčica 

INSTITUCIJA: 
Središnji državni ured za demografiju i mlade 

ODOBRENA SREDSTVA:
247.500,00 kn

741.600,00 kn
UKUPNA INVESTICIJA

PROJEKT ZAŽELI – FAZA 3
INSTITUCIJA: 

Europski socijalni fond 

ODOBRENA SREDSTVA:
741.600,00 kn 

624.413,75 kn 
UKUPNA INVESTICIJA

II. FAZA GRAĐENJA NOGOSTUPA U
NASELJIMA ROVIŠĆE I KRALJEVAC

INSTITUCIJA: 
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU

ODOBRENA SREDSTVA:
250.000,00 kn 

1.255.033,88 kn 
UKUPNA INVESTICIJA

I. FAZA: 600.983,00 kn
II FAZA: 624.055,00 kn

NOGOSTUP S OBORINSKOM 
KANALIZACIJIM U PODGORCIMA, II. FAZA

INSTITUCIJA: 
Ministarstvo prostornog uređenja, 

graditeljstva i državne imovine 

ODOBRENA SREDSTVA:
120.000,00 kn 

232.322,50 kn
UKUPNA INVESTICIJA

KOMUNALNI STROJ  
ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA 

+ EDUKATIVNE AKTIVNOSTI
INSTITUCIJA: 

Fond za zaštitu okoliša 

ODOBRENA SREDSTVA:
140.000,00 kn 

142.389,88 kn
UKUPNA INVESTICIJA

SOLARNA ELEKTRANA  
DJEČJI VRTIĆ PALČICA 

INSTITUCIJA: 
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU 

– Program ulaganja u zajednicu

ODOBRENA SREDSTVA:
100.000,00 kn

Izgradnja općine se nastavlja!
ne Rovišće

Općini Rovišće odobreni projekti financirani sredstvima EU 
i sredstvima iz državnog proračuna 
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Kvaliteta i svježina 
domaćih proizvoda, 
očita su prednost pri 
kupovanju na tržnici

Sabina Džolan, OPG Džolan 
Tržnica će nama kao proizvođačima donijeti gdje 
ćemo plasirati svoje proizvode i kako bi se naš 
dugogodišnji  trud i rad isplatio. Za sada prodajemo 
uz prometnicu gdje je gust promet,  u centru Rovišća 
gdje zarađujemo najviše od prolaznika i mještana 
općine Rovišće. Vjerujem da će novoizgrađena tržnica 
imati dobar prilaz uz prometnicu i parkiralište koje je 
predviđeno kako bi bilo što dostupnije za prolaznike. 

Luca Barač, Rovišće 
stalni kupac

Veseli me što će se graditi 
tržnica u našoj općini i što 

će se sve nalaziti na jednom 
pristupačnom mjestu. Stalno 

kupujem na štandovima u 
centru Rovišća i nastavit ću 

kupovati domaće provjerene 
proizvode, a uz to ne moram 

putovati u Bjelovar. 

GO D I N A
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Uskoro će i Rovišće imati posebno mjesto gdje se kupci 
susreću s proizvođačima hrane. 

Tržnice su izvor lokalnoga proizvoda, one su specifičan 
prostor gdje se njeguje vrijednost plodova zemlje

U središtu Rovišća otvorena trgovina s 
proizvodima mini sirane OPG Maciček. 
S radošću očekuju novu tržnicu! 



GLASNIK OPĆINE ROVIŠĆE  
PROSINAC 2022. 

11
GO D I N A

GO D I N A



GLASNIK OPĆINE ROVIŠĆE  
PROSINAC 2022. 

12
GO D I N A

GO D I N A

KOMUNALAC ROVIŠĆE

Radovi na Dječjem vrtiću Palčica Uređenje infrastrukture u općinskim naseljima

Općina Rovišće provodi svake godine zapošljavanje unutar Programa javnih radova
Željeznarija rovišćanskog komunalca 
odlično je prihvačena kod mještana

S razvojem općine Rovišće, razvija se komu-
nalno poduzeće. Povećava se obim posla, 
samim tim potreba za zaposlenima je veća. 
U proteklih 5 godina kontinuirano nabav-
ljamo potrebnu opremu, strojeve i mehani-
zaciju. Nastojimo sve javne površine držati 
urednima, a posebnu pažnju posvećujemo 
grobljima u svim našim naseljima. S pono-
som mogu reći da mi je iznimno drago što 
naša trgovina u centru uspješno radi, što su 
je mještani podržali i redovito kupuju u njoj.

ANDRIJA JENDREK
DIREKTOR KOMUNALAC D.O.O.
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„Općina Rovišće najveća je na području županije Bjelovar-
sko-bilogorske, isto tako ima i najveći broj stanovnika, upra-
vo zato ovdje ima puno posla za komunalnog redara.
Iako se većina stanovnika pridržava Odluka Općinskog vije-
ća o komunalnom redu i propisa o držanju kućnih ljubima-
ca, naglašavamo kako uvijek ima izdvojenih slučaja u kojemu 
ljubimci javnim površinama lutaju bez nadzora. Iz toga ra-
zloga, molimo stanovnike da više pripaze. Uglavnom je riječ 
o psima koji nisu opasni ali njihovo prisustvo kod ljudi izazi-
va nelagodu i strah, pogotovo kod djece.“

Na području Općine Rovišće postoje zeleni otoci (kontejneri za staklo, papir/
metal i plastiku), uz to je Općina Rovišće omogućila besplatno korištenje 
reciklažnog dvorišta u Bjelovaru te besplatne spremnike za odvajanje 
otpada. Unatoč tome, neodgovorni pojedinci i dalje zatrpavaju javne 
površine! Ovim putem još jednom upozoravamo neodgovorne da će biti 
novčano kažnjeni prema Odluci o komunalnom redu. Pozivamo sve mještane 
da ukoliko uoče neodgovorno ponašanje, isto prijave u Općinu Rovišće. 
Apeliramo svima da se ponašaju odgovorno i tako čuvaju okoliš!

IVAN KOVAČEVIĆ
KOMUNALNI REDAR

OBAVIJEST O MOGUĆNOSTI KORIŠTENJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA

UPOZORENJA MJEŠTANIMA
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Projekt Learning from the Extremes dio je pripremnih 
akcija koje imaju za cilj povećati dostupnost obrazovnih 

alata u područjima i zajednicama s ograničenim 
pristupom digitalnim tehnologijama i  internetu. Naša 
škola se prijavila i postala dio tog projekta, a vrijednost 

koja nam je odobrena za opremu i edukacije je 74.900,00 
kn. Na tom projektu radit će učitelji Krešimir Pavičić, 

učitelj fizike i Davorka Medvedović, učiteljica informatike.
U projektu sudjeluje 14 partnera pod vodstvom grčke 

ustanove Instituto Ekpedeftikis Politikis:
Više o projektu možete saznati na: 

 https://www.carnet.hr/projekt/ 
learning-from-the-extremes/ 

Learning from the Extremes

Naša škola je jedna od odabranih za sudjelovanje u ovom 
projektu u ovoj školskoj godini. Generacija NOW se provodi 
s ciljem pružanja najmodernijih oblika edukacije mladima 
kako bi oni, uz pomoć najnovije tehnologije, razvijali svoju 

kreativnost i inovativnost. Ustanovama uključenim u 
projekt donirat će se dodatna moderna Internet of Things 
(IoT) oprema i besplatan pristup internetu s besplatnim 

podatkovnim prometom. Na tom projektu radit će učitelji 
Krešimir Pavičić, učitelj fizike i Davorka Medvedović, učiteljica 

informatike. Projekt se provodi uz podršku Ministarstva 
znanosti i obrazovanja (MZO).

Više o projektu možete saznati na:  
https://croatianmakers.hr/hr/project 
/odabrane-ustanove-koje-sudjeluju- 

u-donacijskom-natjecaju 
-generacija-now-2022-23/ 

Generacija NOW

Nositelji projekta su tvrtke Stemi i Infobip  
u suradnji s A1. OŠ Rovišće sudjelovat će u dijelu povezanim 

s robotikom, a učenici će raditi sa Hexapod robotima. Uz 
mnoštvo zanimljivih predavanja i edukativnih aktivnosti, 

od 3D modeliranja, programiranja aplikacije za mobitel itd., 
glavni zadatak bit će programirati robota sa šest nogu da 

otpleše jedan ples.
Na tom projektu radit će učitelji Krešimir Pavičić, učitelj 

fizike i Davorka Medvedović, učiteljica informatike. Nakon 
završetka projekta, organizirat će se tehnološki spektakl 

na kojemu će učenici prezentirati svoje projekte na kojima 
su radili te će imati prilike isprobati tehnologije i direktno 

popričati s ljudima koji ih razvijaju u Hrvatskoj.
Više o projektu možete saznati na:  

https://skolabuducnosti.stemi.education 
/o-projektu/ 

Škola budućnosti
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Božićni sajam u OŠ Rovišće

Božićna radionica u OŠ Rovišće

Po završetku energetske obnove Osnovne škole Rovišće učenici i nastav-
nici vratili su se u novoobnovljenu školu. Članovi učeničke zadruge „Sa 
srcem“ i učenici 2. razreda sa svojom učiteljicom u holu naše škole 13. i 14. 
prosinca 2022. godine organizirali su Božićni sajam. 
Na sajmu su se prodavali prigodni proizvodi koje su izradili mladi zadru-
gari te proizvodi koji su nastali na Božićnoj radionici učenika i roditelja 2. 
razreda.
Sajam su posjetili učenici i učitelji naše škole kao i mnogi roditelji. Svi su se 
divili našim proizvodima. Zajedno sa mladim zadrugarima i učenici drugog 
razreda prodavali su proizvode i pokazali da su pravi mali trgovci. Kulturno 
i pristojno su dočekivali kupce, nudili svoje proizvode, prodane proizvode 
brižno su zapakirali, uzvratili ostatak novca i na kraju zahvalili na kupnji. 
Tako su razvijali duh poduzetništva. Jedan dio zarađenog novca uplatili 
smo na razrednu štednju 2. razreda, a drugi dio za učeničku zadrugu. 

Učiteljica 2. razreda Marija Jakovljević

Učenici 2. razreda zajedno sa svo-
jom učiteljicom u petak 9. pro-
sinca 2022. godine organizirali 
su Božićnu radionicu na koju su 
pozvali svoje roditelje.
Sudionici radionice bili su podi-
jeljeni u tri skupine. Prva skupina 
djece i roditelja izrađivala je ukra-
sne kuglice za bor tehnikom, mra-
moriranja i dodatno ih ukrašavali 
raznim ukrasima. 
Druga skupina je izrađivala svije-

će od satne osnove, a treća skupi-
na Božićne aranžmane na koje su 
stavljali izrađene svijeće. U učio-
nici se osjećao duh Božića i vla-
dala je radna atmosfera. Roditelji 
i učenici su uživali u kreativnom 
radu gdje su pokazali zavidnu 
kreativnost. Na kraju radionice 
svi smo se divili nastalim proi-
zvodima.

Učiteljica 2. razreda 
Marija Jakovljević

OSNOVA ŠKOLA ROVIŠĆE NAJVEĆI JE PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE 
ZAVRŠEN U BBŽ VRIJEDAN VIŠE OD 15 MILIJUNA KUNA
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U Osnovnoj školi Rovišće je pro-
vedba prvog projekta Erasmus+ 
Ključne aktivnosti1 (KA1) financiran 
bespovratnim sredstvima Europske 
unije u svojoj završnici. Projekt nosi 
engleski naziv Equal: Everybody's 
Quest Until All Learn. U slobodnom 
prijevodu Zadatak svih, dok svi ne 
nauče. U Osnovnoj školi Rovišće 
smatraju da je poticanje rodne rav-
nopravnosti odgovornost svakog 
pojedinca i da osvještavanje treba 
početi što ranije.
Osuvremenjivanje nastavnih aktiv-
nosti i pozitivan odnos prema vrš-
njacima
Tijekom projekta učitelji su posjetili 
11 međunarodnih radionica s ciljem 
osuvremenjivanja nastavnih aktiv-
nosti i stjecanja znanja u podučava-
nju i osnaživanju svijesti o važnosti 
rodne ravnopravnosti učenika i uče-
nica, ali i učiteljica, učitelja i rodite-
lja. Učiteljice su otputovale u Irsku, 
Španjolsku, Portugal, Finsku, Island 
i Italiju. 
Učenici su se  od rujna 2021. sudjelo-
vala u dva projektna dana u kojima 
su se intenzivno bavili tematikom 
projekta. Djelatnici su integrirali 
temu rodne ravnopravnosti u sva-
kodnevne aktivnosti, Građanski 
odgoj i međupredmetne teme. Rade 
i na videoigrici iste tematike. 
Djelatnici ukazuju na rodne stereoti-
pe među učenicima, na prihvaćanje 
vršnjaka suprotnog spola bez obzira 
uklapaju li se u okvir tih stereotipa 
ili ne. Njihovo ponašanje u školi 
često je pokazatelj kako će se ubu-
duće odnositi prema pripadnicama 
suprotnog spola. Stoga je djelatni-
cima vrlo važno, što više utjecati na 
njihovo ponašanje, poticati ih na 
promišljanje o svojim stavovima, ali 
i poslušati njihova iskustva, straho-
ve i očekivanja. Naravno, da će dje-
latnici i nakon završetka projekta 
i dalje raditi na promicanju rodne 
ravnopravnosti.

Širenje stečenih znanja
Ostvarivanje rodne ravnopravnosti 
nije zadatak samo Osnovne škole 
Rovišće. Djelatnici Škole obvezali 
su svoja stečena znanja na među-
narodnim radionicama te svoja 
iskustva u radu s učenicima podi-
jelili s drugim odgojno-obrazovnim 
djelatnicima. Održali će predavanja 
i radionice, a na stranici projekta 
objavljeni su svi važni materijali za 
provođenje aktivnosti s učenicima 
kao i njihova iskustva. Stranica ra-
ste zajedno s projektom, a na kraju 
projekta će biti dostupna svima koji 
se žele baviti temom rodne rav-
nopravnosti.

Rodna ravnopravnost 
naša je odgovornost

ERASMUS+

Mladi zadrugari članovi raznih sekcija u uče-
ničkoj zadruzi „Sa srcem“ Osnovne škole Rovi-
šće svake godine nastupaju na Smotri učenič-
kih zadruga BBŽ i na brojnim manifestacijama. 
26. svibnja 2022. godine u Đulovcu na Župa-
nijskoj smotri UZ učenice 6.c razreda Tea Ce-
rović i Anastazija Šilarić, članice sekcije Vezilje 
uspješno su  predstavile našu učeničku zadru-
gu i školu.
Za natjecanje snimili smo video praktikum, za
što se pobrinula voditeljica informatičke sekci-
je i marketinga učiteljica Sanela Ivančević. Ta-
kođer smo pripremili opsežno Izvješće o radu
učeničke zadruge. Na samoj smotri učenice su
predstavljale svoju zadrugu izvodeći praktični
rad izradu poleđine ogledala vezenjem cvjetnih 
uzoraka za što su dobile najveći broj bodova. 

Voditeljica učeničke zadruge „Sa srcem“  
učiteljica Marija Jakovljević

UČENIČKA ZADRUGA "SA SRCEM" OŠ ROVIŠĆE

Kroz učeničku zadrugu do 
većih kompetencija kod djece

U hrvatskim se školama učeničko zadrugarstvo njeguje od 19. stoljeća, a danas postoji više od 300 učeničkih 
u Hrvatskoj. Osnovni cilj aktivnosti učeničkih zadruga nije ekonomski uspjeh, nego omogućavanje većeg 
broja prilika za učenje. Učeničkim se zadrugama poboljšava kvaliteta učenja i poučavanja te se mladog 
čovjeka osposobljava za život. Izvan prostora učionice u Rovišću učenici stječu i razvijaju temeljne osobine 
poduzetnika: inovativnost, marljivost, poduzetnost, spremnost na preuzimanje rizika i timski rad. Ujedno 
razvijaja se i svijest, koja unapređuje teoretske i društvene sposobnosti kod učenika.

Svečana dodjela svjedodžbi i nagrada najboljim učenicima i djelatnicima OŠ Rovišće
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Novu 2022. godinu u vrtiću smo dočekali s Opći-
nom Rovišće kao novim osnivačem. Početkom go-
dine u vrtić je bilo upisano 67 djece u tri skupine. 
U starom dijelu vrtića tada su još trajali radovi na 
rekonstrukciji. Na žalost, početak godine dočekali 
smo okruženi raznim epidemiološkim mjerama, 
razdvojeni jedni od drugih i pod maskama.
Pod nešto drugačijim maskama smo za fašnik pro-
šetali centrom Rovišća, barem na kratko zaborav-
ljajući pandemiju.  29. travnja prvi put smo nakon 
ukidanja svih epidemioloških mjera obilježili Dan 
otvorenih vrata vrtića. Posjeta nije bilo puno, ali 
nam je drago da smo „probili led“ i nadamo se da 
će iz godine u godinu Dan otvorenih vrata biti sve 
bolji i posjećeniji. Ukidanje ograničenja odmah smo 
iskoristili za izlet u Zagreb. Posjetili smo kazalište i 
Zoološki vrt, a u povratku klijet obitelji Bunčić gdje 
smo ručali i  poigrali se na prekrasno uređenom 
igralištu. Ovim putem zahvaljujemo svim rodite-
ljima i dobrim ljudima koji doniraju našen vrtiću, 
a posebno tvrtki BKL d.o.o. iz Gornjeg Rovišća na 
nesebičnim donacijama. Krajem svibnja smo se već 
tradicionalno oprostili od naših predškolaca, koji su 
u rujnu krenuli u školu.
Kako nam je stari dio vrtića obnovljen i spreman
za nove dječje avanture, od rujna nam je krenula i 
nova skupina djece, pa je tako sada u vrtić upisa-
no 83 djece u četiri skupine.  Nakon uspješne pri-
lagodbe novoupisane djece na vrtić, novi stil života
i nova iskustva, bili smo spremni za predstavu kaza-
lišta Dječja čarobna scena „Idemo u Zoološki vrt“,
koju smo sa smijehom i radošću odgledali, odslušali
i otpjevali u novom Kulturnom centru. Radujemo se
mnogobrojnim mogućnostima koje nam pruža pre-
krasna, nova zgrada i uređena dvorana. Prijavili smo
se i kao kandidati za eko – školu pri udruzi Lijepa naša 
i radujemo se učenju, druženju i novim aktivnostima.

Ravnateljica Kristina Manjkas

Vrtićki Vrtićki 
   vremeplov   vremeplov  

kroz 2022. godinu
kroz 2022. godinu

DV pčelica na predstavi u Kulturnom centru Rovišće

Vrtićarci u posjeti DVD-u Rovišće

Dani otvorenih vrata dječjeg vrtića Palčica, travanj 2022. 

Naš Sveti Nikola posjetio Dječji vrtić Palčica u Rovišću 
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Od davnina su ljetopisci umovali nad usu-
dom bitaka. Ništa se veliko na ovome svije-
tu ne osvaja bez borbe. Nikog se na bojnim 
poljima, od vikinških fjordova do Ognjene 
zemlje, ne pobjeđuje ako se najprije ne pobi-
jedi sebe. Zato su karte bojeva poput godo-
va golemog hrasta. U svakom krugu zavojit 
krug. U svakom trenu rasta drhtaj. Tek onda 
se vinu ona ponosna krošnja od mrzlih ma-
hovina, do nebeskih visina. 
Lakše je nešto  osvojiti nego obraniti. O, sto-
put lakše! Zbog vječnih smjena generacija, u 
dječjem je sportu svaka vladavina zapisana 
brojem prstiju jedne ruke. Velikoj većini ni 
toliko. S tom mišlju su djevojčice ŠŠD Mrav, 
OŠ Rovišće koje treniraju u šahovskom klubu 
za rad s mladima „Ivan Dvoržak“ otputovale 
na susret sa sudbinom u Poreč. 
Na rekordnoj smotri s više od 480 sudionika, 
ova hrabra ekipa s dvije male trećašice u po-
stavi, napravila je podvig i prošla neporaže-
na do trona. Svi direktni konkurenti za tron, 
Osijek, Zagreb, Crikvenica, padali su na stolu 
broj 1. O, toj bi se borbi i tom podvigu dala 
napisati posebna priča. Kako su nakon po-
četnih 2:2 protiv Gradine, Pule i Svetog Ivana 
Žabna, nanizale 6 čistih pobjeda. 
Na trenutke, sve je izgledalo nestvarno, kao 
neka bajka. Naše male dugokose vile sjeda-
le su za stolove sa snažnim unutrašnjim go-
vorom volje, ljepote, ljubavi i mašte. Ništa 
ih na tome putu nije moglo zaustaviti jer su 
vjerovale. Njihov trener im nije smio prila-
ziti jer je bio glavni sudac prvenstva. Nije ih 
smio ni bodriti, ni hrabriti, ni upozoravati na 
zamke i zasjede turnirskog ždrijeba. Zato je 
sva tri turnirska dana postio. Drugačije ne 
bi izdržao. Trenerov mir bio je i ekipin mir, 
a beskrajni pedagoški optimizam profesora 
Dražena Milakovića koji im je bio u pratnji, 
dodao je ključnu injekciju motivacije. Mirni i 
sabrani profesor Tomislav Flinta bio je tu da 
ne polete. Taj trojac ljudi na zadatku pokazao 
se kao savršena kombinacija. Malo toga vri-
jednog jedan čovjek može sam.
Tablica za povijest ostat će uklesana i neizbri-
siva enigma  za daleka pokoljenja sociologa. 
Kako je grupa djevojčica sa sela, iz Rovišća, 
Zrinskog Topolovca, Gornjeg Križa i Stančića 
uspjela nadmašiti vršnjakinje iz velikih hrvat-
skih gradova. 1. Rovišće  2. Zagreb  3. Osijek 4. 
Crikvenica…. Neka odgovor na to pitanje osta-
ne tajna. Neka umuju i pogađaju svi vrsni struč-
njaci ljudskog duha i srca, je li to čudo, ljubav, 
volja, bajka, predanost ili nešto treće. Jer, dvije 
godine zaredom stati na tron državnog natjeca-
nja s 24 ekipe iz cijele domovine, ne može biti 
puka sreća. Tu vrstu sreće nemoguće je dozvati. 
Govor tijela naših najvećih protivnica na crve-
nom tepihu Hotela Molindrio, govorio je sam 
za sebe. Bijaše ovo „Godina Rovišća“.  
A tko su bile te male rovišćanske, dugokose 
bilogorske vile? Kapetanica Laura Lukino-
vić sa 9 pobjeda iz 9 partija bila je apsolutna 
junakinja prvenstva. Odmah za njom Lari-
sa Blažeković iz drevnog „Svetog Križa nad 
Vodom“, s krštenim oltarom starim preko 
1000 godina, s dragocjenih 7 pobjeda. Leoni 

Lukinović, tajno oružje ekipe, Helena Mihaj-
lović iz Stančića i Lana Lukinović iz Rovišća 
izgurale su teret natjecanja. Lucia Blažeković 
iz Gornjeg Križa i Lea Škrobot iz Zrinskog To-
polovca bile su rezervne igračice.
Tri sestre Lukinović su priča za sebe. Naš 
mali dragulj obiteljskog zajedništva i uspo-

mena na legendarnog djeda Nikolu, našeg 
Miku Lukinovića. Ima nešto s djecom i djedo-
vima što ne prestaje ni s „onu stranu tišina“. 
Zato osjećamo duboku zahvalnost, poštova-
nje i vjeru. Ništa veliko na ovome svijetu nije 
slučajno. Hvala svima što su vjerovali u nas. 

Vlado Karagić 

Godina Rovišća
ŠAH

Državne prvakinje s trenerom Vladom Karagićem

Na pobjedničkom postolju

Djevojčice sa sela na tronu od zlata
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Općina ne zaboravlja one koji su dali život 
za domovinu i slobodnu Republiku Hrvatsku

Općina Rovišće nikada neće 
zaboraviti one koji su zaslužni 
za slobodu naše zemlje. Vod-
stvo Općine Rovišće povodom 
obilježavanja svih najvažnijih 
datuma u stvaranju suverene i 
samostalne Republike Hrvatske 
polaže vijence i pali svijeće u 
spomen braniteljima s područja 
Općine Rovišće,  na spomen obi-
lježjima u Rovišću, Podgorcima, 
Predavcu i na Spomen području 
Barutana. U povodu obilježava-
nja Dana državnosti 30. svibnja 
2022. Povijesna postrojba hr-
vatske vojske Bjelovarski grani-
čari - husari 1756. tradicionalno  
organizira konjički maraton 
gdje nas svake godine posjete i 
odaju počast poginulim branite-
ljima s našeg područja. U povo-
du obilježavanja Dana sjećanja 
na žrtve domovinskog rata i 
Dana sjećanja na žrtvu Vukova-
ra i Škabrnje Ramska zajednica 
Bjelovar u Rovišću je zajedno sa 
općinskim načelnikom Slavkom 
Prišćanom i predstavnicima 
Općine Rovišćeveć tradicional-
no dočekala biciklistički klub 
˝Ramu˝ koji već treću godinu 
za redom održavaju maraton 
˝Srcem za Vukovar˝ , a povo-
dom tog tužnog dana, općinski 
načelnik s vijećnicima odaje po-
čast i polaže lampaše i vijence. 
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Općinu Rovišće i DVD Rovišće i ove godine 
su posjetili prijatelji iz francuske vatrogasne 
humanitarne organizacije G.S.C.F. „Groupe 
de Secours catastrophe Français“ na čelu s 
predsjednikom Thierry Veluom. Međuna-
rodna suradnja traje od 2018. godine i kako 
je naglasio predsjednik Thierry Velu u svom 
govoru, da ne zna kada će ta suradnja završiti 
jer tog dana neće ni biti. Pandemija koronavi-
rusa spriječila je češće posjete, no bez obzira 
na to u protekle četiri godine francuska orga-
nizacija donirala je opremu vrijednu više od 
100 tisuća eura, a pomažu i dalje. Time Ro-
višće postaje hrvatski distribucijski centar 
vatrogasne opreme što je važno za vatroga-
stvo Općine Rovišće, Bjelovarsko-bilogorske 
županije, ali i vatrogastvo cijele Republike 
Hrvatske. Općinski načelnik Slavko Prišćan 
zahvalio je na nesebičnoj pomoći i s pono-
som naglasio važnost ove suradnje i koliko 
je bitno da su prijatelji iz Francuske prepo-

znali naporan rad i ulaganje Općine Rovišće i 
njezine Vatrogasne zajednice. Nakon posjete 
Općini Rovišće i prezentacije u kojoj se mo-
glo zaključiti da se sva darovana oprema ko-
risti u pravu svrhu, uputili su se u novoizgra-
đeni Vatrogasni centar u Rovišću financiran 

sredstvima Europske unije u kojem je prika-
zana nova darovana oprema i demonstrirano 
kako ju koristiti, kao što je agregat motorne 
pile, termovizijska kamera, zaštitna odjeća 
i obuća… Posjetili su i Petrinju gdje su obišli 
grad i područje stradalo od potresa.

ROVIŠĆE POSTAJE HRVATSKI DISTRIBUCIJSKI CENTAR VATROGASNE OPREME
Suradnja s francuskim vatrogascima na još višoj razini

Kao zapovjednik Vatrogasne za-
jednice Općine Rovišće i član DVD-a 
Rovišće želim zahvaliti svim va-
trogascima koji su od 0-24 h be-
zuvjetno izlazili na intervencije i 
ostavljali svoje obitelji i riskirali 
svoje živote, bez ikakve naknade. 
Također zahvaljujem i općinskom 
načelniku i Općini Rovišće koja 
nam pruža podršku. Međutim još 
jednom pozivam sve mještane na 
odgovorno ponašanje  kako bismo 
spriječili požare, zaštitili ljudske 
živote, imovinu i okoliš te upozora-
vam  da je 1. svibnja do 31. listo-
pada  zabranjeno  loženje vatre na 
otvorenom, a za počinitelje provo-
dit će se prekršajni postupak. Za 
svako loženje vatre na otvorenom 
prostoru u navedenom periodu, 
mještani su dužni pribaviti odo-
brenje nadležnog DVD-a odnosno 
zapovjednika i poduzeti odgovara-
juće mjere predostrožnosti. 

Goran Vinković
Zapovjednik VZO Rovišće 

U 2022. 
GODINI DO 

SADA JE 
VATROGASNA 

ZAJEDNICA 
OPĆINE 

ROVIŠĆE 
IMALA 37 

INTERVENCIJA 
ŠTO JE 

NAJVIŠE 
DO SADA U 
POVIJESTI 

OPĆINE I 
OPĆINSKIH 

VATROGASNIH 
DRUŠTAVA 
U JEDNOJ 
GODINI! 

70 godina DVD-a Kovačevac
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DAN OPĆINE
Duh zajedništva 

osjetio se na 
svakom koraku

Bilo da je riječ o predstavi za koju se 
tražilo mjesto više u predivnom Kul-
turnom centru, izložbi dječjih radova 
u obnovljenom vrtiću Palčica, nogo-
metnom turniru u Predavcu, između
svećenika naše Biskupije i dužno-
snika BBŽ, biciklijadi na kojoj je bio
zavidan broj učesnika ili sportskom
natjecanju u starim igrama, duh za-
jedništva osjetio se na svakom kora-
ku. Svečano obilježavanje Dana Op-
ćine Rovišće 27. travnja započelo je
Svetom misom, polaganjem vijenaca
poginulim hrvatskim braniteljima te
svečanom sjednicom.

Daljnja ulaganja
- Svi djelujemo za dobrobit našeg
kraja i svih naših mještana. Općinsko 
vijeće i ja kao načelnik uvijek odluke
donosimo dogovorom. Naša svrha
je društvena odgovornost i pružanje
pomoći svima kojima je to potrebno.
Želio bih još istaknuti kako nam je
sljedeći korak izgradnja mini tržnice
u samom centru općine koja će po-
ljoprivrednicima služiti za prodaju
zdravih, domaćih proizvoda. U planu 
je izgradnja i stambeno-poslovnog
objekta, dječjeg vrtića u Predavcu,
a postoje ideje i za sportsko-rekrea-
cijski centar, na svečanoj Sjednici u
povodu Dana Općine naglasio je na-
čelnik Prišćan. 
Svečanoj sjednici nazočio je Pred-
sjednik Republike Hrvatske Zoran
Milanović koji je pohvalio Rovišće te
istaknuo kako Općina jako dobro radi 
svoj posao, prvenstveno za dobrobit
svojih stanovnika. Smatra da je vrlo
teško podignuti proračun, a pohvalio
je izgradnju te uređenje Kulturnog
centra pomoću novca iz EU fondova.
- A proračun je rastao i rasti će do
kraja godine, Rovišće je istinski po-
tencijal, no ništa nije došlo tijekom
noći. Planiramo i podjednako ula-
žemo u razvoj cijelog općinskog po-
dručja. Neki kažu da je centar naše

općine poput malog grada. Na 300 
do 400 metara, možete stići do vr-
tića, škole, ljekarne, zubarske am-
bulante, Doma zdravlja, dvorane 
Kulturnog centra i svega onoga što 
nam je potrebno za normalan život. 
U fokusu nam svakako ostaje briga 
za čovjeka, djecu, obitelj. Rekonstru-
irali smo i dogradili vrtić, pomažemo 
roditeljima pri rođenju djeteta, su-
financiramo cijene dječjeg vrtića u 
iznosu od  1.000 kuna mjesečno, kao 
i predškolski i školski odgoj. Narav-
no, tu su i sufinanciranje prijevoza 
školaraca, financijska potpora za 
studente od 2.000 kuna, pomoć za 
socijalno ugrožene osobe, a posebnu 
brigu vodimo i o našim umirovljeni-
cima, kako kroz rad umirovljeničkih 
udruga, tako i putem redovite isplate 
božićnica i uskrsnica za što Općina 
Rovišće izdvaja više od 200 tisuća 
kuna.  Omogućili smo zapošljavanje 
26 žena koje brinu o 100 starijih mje-
štana. Uradili smo i rekonstrukciju 
jednog objekta, koji danas nosi ime 
Kulturni centar Predavac. Obnovlje-
ne su dvije područne škole, a sada je 
u procesu kompletna obnova matič-
ne škole u Rovišću gdje dolazimo do 
iznosa od gotovo 15 milijuna kuna, 
pojasnio je načelnik. 

Briga o proračunu
Kako bi se svi projekti ostvarili, po-
trebna je racionalna briga o općin-
skom proračunu. Od 2015. godine, 
kada je Vlada RH donijela Zakon o 
fiskalnom izravnanju, puno toga se u 
Općini Rovišće promijenilo na bolje. 
Da taj zakon nije zaživio, veliki dio 
općina bi vrlo vjerojatno danas bio 
zatvoren. Prišćan je na Sjednici za-
hvalio i čestitao Vladi RH i ministru 
financija. Načelnik je siguran da ta-
kvi potezi stanovnike zadržavaju na 
ruralnom području. Brojne uzvanike 
pozdravio je predsjednik Općinskog 
vijeća Luka Markešić.

DVD Rovišće

Prvomajska biciklijada u organizaciji Općine 
Rovišće, TKW Fox i bjelovarskih biciklista

Lovačka udruga ˝Srndać˝ Rovišće u pripremi prvomajskog graha za mještane

Podjela prvomajskog graha

Slavko Prišćan, načelnik Općine:
Želio bih istaknuti kako nam je sljedeći korak izgradnja mini tržnice u samom centru općine koja će poljoprivredni-
cima služiti za prodaju zdravih, domaćih proizvoda
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Kazališne predstave su privukle brojnu publiku

Svečana sjednica povodom Dana Općine Rovišće

Polaganjem vijenaca odana je počast poginulim braniteljima

U POVODU DANA OPĆINE ROVIŠĆE 
ODRŽAN JE MALONOGOMETNI TURNIR

Pokazne vježbe za djecu Vatrogasne zajednice Općine Rovišće 

Mali čuvari rovišćanske šahovske tvrđave
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Jedan od 
razloga velike 

povezanosti 
stanovnika 

općine 
Rovišće krije 

se u sportu 
s kojim su 
doslovno 
pupčano 

vezani. 
Imajući 

u vidu tu
simbiozu

nije ni čudo 
što se toj 

povezanosti 
u Rovišću

daje velika 
pozornost i 
što je sport 

način života, 
ali i tradicija 

od koje se 
neodustaje.

Ta zadojenost sportom ima svoju polaznu točku, a ona se 
nalazi u osnovnoj školi Rovišće u kojoj su gotovo svi žite-
lji općine osjetili snagu koju ima sport i u njoj su napravili 
svoje prve sportske korake. Ove godine školski sport našao 
se u problemima. Zbog energetske obnove školske zgrade 
osnovna škola u Rovišću bila je 14 mjeseci preseljena u Ka-
pelu, tako da se i školski sport našao u stanju mirovanja. 
Međutim, usprkos svemu profesori Dražen Milaković i To-
mislav Flinta ipak se mogu pohvaliti veličanstvenim uspje-
hom. Na državnoj završnici školskih sportova održanoj 
u Poreču djevojčice osnovne škole Rovišće, sestre Laura,
Leoni i Lana Lukinović, sestre Larisa i Lucija Blažeković,
te Lea Škrobot i Helena Mihajlović, osvojile s prvo mjesto
u šahu. Tim sjajnim rezultatom ove djevojčice su potvrdile 
prošlogodišnji uspjeh kada su se isto tako na državnoj za-

vršnici okitile zlatnim medaljama.
Pored šahovskog zlata iz Poreča osnovna škola Rovišće 
provodi i tri projekta. Za učenike od prvog do četvrtog ra-
zreda provodi se projekti 'Univerzalna škola', učenici od 
petog do osmog razreda uključeni su u projekt 'Vježbao-
nica', dok se uspješno provodi i projekt 'Školski praznici' 
za sve učenike poslije nastavne godine kojeg je ovog ljeta 
pohađalo više od 70 djece. (daž)

SPORT JE U OPĆINI ROVIŠĆE NAČIN ŽIVOTA

Nakon prošlogodišnjeg preslagivanja u momčadi i se-
zone koju su završili na devetom mjestu Prve ŽNL, za 
nogometni klub Rovišće može se kazati kako je napravio 
najveći iskorak. Klub je ponovo okrenut domaćim igra-
čima koji su prošli nogometnu školu u Rovišću i koji žive 
za svoj klub. Takav klupski potez sjajno je odjeknuo kod 
klupskih simpatizera koji ponovo na popularni 'Sport-
ski park' dolaze bodriti svoje dečke i uživati u svakoj 
njihovoj utakmici.
Nogometaši Rovišća odigrali su sjajnu jesen. Redom 
su pobjeđivali derbi utakmice s gudovačkom Lastom, 
Zdenkom, Kamenom, Ivanskom i brezovačkim BŠK-om, 
a mogu se i pohvaliti kako su nanijeli jedini poraz tre-
nutno vodećem Hajduku iz Hercegovca i to na njihovom 
igralištu. HNK Rovišće proljeće će dočekati na visokom 
trećem mjestu ljestvice Prve ŽNL i jedan je od glavnih 

konkurenata za osvajanje naslova prvaka. Nakon prošle 
ne previše uspješne sezone tom se uspjehu malo tko na-
dao, međutim, predsjednik Miroslav Tomić i Jozo Šukan 
kao klupska konstanta i jedna od najjačih karika u klup-
skoj upravi, vjeruju kako ova domaća momčad može 
više i kako se od nje može očekivati i povratak u četvrtu 
ligu. (daž)

HNK ROVIŠĆE
Domaća momčad ponovo u vrhu ljestvice

Memorijalni turnir Kukal-Petrić

Malonogometni turnir "El Clasico" u Žabjaku

ŠKOLSKI SPORT
Šahistice ponovo državne prvakinje
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Već duži niz godina Dinamo iz Predavca 
perjanica je sporta u općini Rovišće. Kao 
istaknuti četvrtoligaš Dinamo se pro-
metnuo u jednog od nositelja nogome-
ta u našoj županiji i to odmah iza leđa 
NK Bjelovara i Mladosti iz Ždralova 
s kojim je ove jeseni potpisala ugo-
vor o sportskoj suradnji. Osim što u 
natjecanju imaju nekoliko selekcija 
mlađih uzrasnih kategorija i što 
seniorska momčad već obavezno 
prvenstva završava na jednom od 
mjesta u gornjem dijelu ljestvice, 
Predavčani veliku brigu posvećuju 
svom igralištu na Brani koje trenutno 
ima jedan od boljih travnjaka u župa-
niji. Pored toga, Dinamo je uredio i po-
moćno igralište, a veliku brigu posvećuje 
i malom igralištu s umjetnom travom koje je 
nezaobilazna destinacija mladih Predavčana.
Briga o infrastrukturi glavna je zadaća klupske 

uprave Dinama, međutim, senior-
ska momčad je ipak ta koja daje 

pravu sliku četvrtoligaša iz 
Predavca. Naime, Dinamo je 

prošlu sezonu završio na vi-
sokom petom mjestu s time 
da je taj plasman mogao 
biti i bolji, a i u kup natje-
canju je tek u četvrtfinalu 
izgubio od NK Bjelovara 
rezultatom 3:0. U tekućoj 
sezoni 2022/23 momčad 
s predavačke Brane nije 

uhvatila očekivani balans 
tako da je nekoliko utakmi-

ca nezasluženo izgubila, ali 
je zato jesenski dio natjecanja 

završila na sasvim solidnom sed-
mom mjestu i s plasmanom među 

osam najboljih u kup natjecanju u ko-
jem će dočekati proljeće. (daž)

SPORT JE U OPĆINI ROVIŠĆE NAČIN ŽIVOTA

Nogomet je za općinu Rovišće ponos, ali i 
zaštitni znak po kojem je ta velika i uspješ-
na općina poznata izvan granica Bjelovar-
sko – bilogorske županije. Četvrtoligaš 
Dinamo iz Predavca, HNK Rovišće u Prvoj 
županijskoj ligi i NK Tosk iz Tuka u Drugoj 
županijskoj ligi, mogu se pohvaliti sjajnim 
rezultatima, ali i velikim pomacima u klup-
skoj organizaciji.
Tosk iz Tuka već duži niz godina nedodir-
ljivi je vladar Druge županijske lige. Svoju 
nadmoć momčad koju uspješno vodi tre-
ner Rudolf Funtak uz obilnu pomoć Ivana 

Kovačevića, ovog ljeta okitila se naslovom 
prvaka Druge ŽNL za sezonu 2021 / 22. 
Međutim, taj trijumf Tosk nije iskoristio za 
napredovanje u viši rang jer, kao i prošlih 
godine, nije želio riskirati s klupskim ugle-
dom, a na svom igralištu u Tuku nema ni 
potrebne uvjete za igranje u Prvoj ŽNL. 
Svoju dominaciju u Drugoj ŽNL momčad 
Toska nastavila i ove sezone. Sa snažnom 
momčadi sastavljenom mahom od doma-
ćih igrača Tosk će prezimiti na visokom 
trećem mjestu s kojim su svi u klubu, a i 
njihovi brojni navijači, sasvim zadovoljni 
jer Tosk i dalje izaziva veliki respekt kod 
konkurenata.

(daž)

NK TOSK TUK
Nedodirljivi vladari Druge ŽNL

DINAMO PREDAVAC
Briga o Brani na prvom je mjestu

Taekwondo 
klub Fox 

Rovišće svakim 
danom okuplja 

sve više 
članova, niže 
uspjehe, a u 

2023. u planu 
su brojni novi 

projekti.
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Posjet Biciklističkog kluba ˝Rama˝ Općini Rovišće - 18. studenoga 2022.; 
Ramska zajednica Bjelovar i Općina Rovišće

Lovačka udruga ˝Srndać˝ Rovišće sa svim predstavnicima lovačkih udruga BBŽ s načelnikom Slavkom Prišćanom i županim Markom Marušićem

Kulturno umjetničko društvo s dječjim vrtićem 

SRD RIBIČ ROVIŠĆE
Udruga je osnovana 12. ožujka 1961. godine. 
Kroz tih šezdeset i jednu godinu društvo je 
polako napredovalo i uređivalo svoje ribnjake. 
Danas društvo broji 84 člana, 66 seniora i 18 
kadeta. Na našem ribnjaku se održavaju broj-
na natjecanja: društvena natjecanja, šaranskih 
kupova, Županijske lige, a ove godine po prvi 
puta memorijalni kup Dušan Opačić koji je bio 
popunjen do zadnjeg mjesta na ribnjaku.
Udruga raspolaže sa 3,2 hektara ribnjaka, od 
kojih je veliki ribnjak 2,5 hektara.
Ribnjaci su bogati šaranom i amurom sa koji-
ma se poribljava oko 2,5 tona ribe. Osim šarana 
i amura imamo još nekoliko vrsta riba, a to su: 
som, smuđ, štuka, deverika i američki somić. 
Udruga redovno održava okoliš i brine se o rib-
njacima na čelu s predsjednikom Vladimirom 
Štefunom.

UD
RU

GE

Uključivanje stanovništva u sva područja društvenog djelovanja  
kroz udruge znatno pridonosi razvoju Općine Rovišće. 
Uloga organizacija civilnog društva svojevrsni je pokretač, mjesto razmijene 
ideja, mišljenja i prijedloga. Naše udruge ulažu puno rada i energije što se vidi 
u brojnim segmentima njihova djelovanja.
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Posjet Biciklističkog kluba ˝Rama˝ Općini Rovišće - 18. studenoga 2022.;  
Ramska zajednica Bjelovar i Općina Rovišće

Udruge umirovljenika Predavac i Rovišće 
u posjeti prijateljskoj Općini Somogyvár

Plesna skupina "Zlatni koraci" Udruge umirovljenika Predavac Prozor u prošlost Rovišća - Noć muzeja 2022. 

Udruga žena Rovišće u izradi božićnih ukrasa Susret Hrvatske katoličke mladeži - posjet Općini Rovišće

Udruga voćara i vinogradara Rovišće u posjeti OPG-u DžolanIzrada čeke, Lovačka udruga ˝Kuna˝ Kraljevac
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Trg hrvatskih branitelja 1, Rovišće
043/228-544

Obiteljski dom Kelek 
Stjepana Radića 116 Predavac 
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Trg hrvatskih graničara 25, 
Predavac

Trg hrvatskih branitelja 2, Rovišće

NOVI DOM JAKOVIĆ j.d.o.o.
Predavac, Kralja Tomislava 23
novidomjakovic@gmail.com

099/340-6405

ZAHVALJUJEMO POKROVITELJIMA ŠTO SU 
OGLAŠAVANJEM POTPOMOGLI IZLAZAK GLASNIKA

josip5910m@gmail.com
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CENTAR ROVIŠĆE
CENTAR ROVIŠĆE, obrt za trgovinu,

 vl. Krešo Džolan
TRG HRV. BRANITELJA 2, ROVIŠĆE

Kontakt: 043/878-442

VINKOVIĆ j.d.o.o

Trgovina “Anita”

JOKA INSTALACIJE j.d.o.o.

Predavac

099 841 58 84

S.Radića 9, Rovišće      Tel:043/878-104      Fax:043/228-553

Trg hrvatskih branitelja 2
43212 Rovišće

KOMUNALAC ROVIŠĆE d.o.o.



GO D I N A

GO D I N A

Božićni koncert  i 
Večer kulture i zajedništva

28. prosinca 2022. godine u 18:30 sati
Kulturni centar Rovišće

Sudionici:

1. Dječja skupina Kulturnog
umjetničkog društva Rovišće

2. Ženski vokalni sastav
˝Mihe˝ Rovišće

3. Mješoviti župni zbor sv. Cecilija,
Župa Presveto Trojstvo Rovišće

4. Učenici Osnovne škole Rovišće


