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Plemenita župa Desinec diči se svojom kulturnom baštinom i tradicijom, a očuvanju te slavne 
prošlosti i izvornih običaja naročito doprinosi

koje djeluje od 2005. te dostojno nastavlja bogatu tradiciju nekadašnjih vrsnih desinečkih kulturno-
umjetničkih društava. Društvo se ponosi brojnim uspješnim nastupima u Hrvatskoj („Vinkovačke jeseni“, 
„Đakovački vezovi“) i inozemstvu (Italija, Portugal, Mađarska), na državnim, županijskim i regionalnim 
smotrama koreografiranog i izvornog folklora, na crkvenim svetkovinama i gradskim manifestacijama, a 

članovi društva ističu se kao sjajni organizatori, izvođači i sudionici mnogih priredbi i programa 
(„Desinečki bal“, „Martinje“, „Desinec Jaski“, „Moje kolo malo“, nezaboravna „Desinečka svadba“). U 

društvu uz odrasle članove, izvrsne pjevače, svirače i plesače, okupljene u tamburašku i folklornu sekciju, 
djeluje i dječja skupina.

Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog uvažilo je želje i prijedloge društvene i kulturne javnosti našeg 
Grada i odlučilo da se Kulturno-umjetničkom društvu Desinec dodijeli

 

jer u svojem djelovanju čuva i njeguje običaje, tradiciju, baštinu, pjesme, plesove i narodne nošnje 
župe Desinec te ih prenosi novim naraštajima, na ponos i radost Donjeg Desinca, Gornjeg Desinca, 

Prhoća, Grada Jastrebarskog i cijelog jaskanskog kraja.

kulturno-umjetnicko društvo

desinec
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Ponos i dika svojeg Stankova i Okića, sustavno djeluje od 1995. te ove godine svečano slavi dvadeseti 
rođendan. 

nastavlja slavnu tradiciju sjajnih okićkih puhačkih sastava koja seže u sredinu 19. stoljeća. Pod vodstvom 
dirigenta Dragutina Fabijanića uspješno su nastupili na brojnim koncertima, smotrama i priredbama, 
vjerskim svečanostima, tradicionalnim okićkim i jaskanskim proslavama i manifestacijama, ostvarili 

suradnju sa svetojanskim i pulskim mažoretkinjama te s brojnim puhačkim orkestrima iz jaskanskog kraja i 
Lijepe naše. U orkestru skladno djeluju i surađuju glazbenici različitih zanimanja i starosne dobi, članovi 
iste obitelji, žitelji Stankova, mnogih okićkih i jaskanskih naselja te profesionalni glazbenici iz Zagreba, 

zaljubljenici u Okić i Stankovo. Orkestar se ponosi i svojim podmlatkom, čiji se članovi školuju u 
Glazbenoj školi Jastrebarsko.

Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog uvažilo je želje i prijedloge kulturne i društvene javnosti našega 
Grada i odlučilo da se 

jer je trajnim i sustavnim radom polučilo brojne uspjehe i znatno pridonosi razvoju glazbene kulture 
svojeg Stankova, Okića, Grada Jastrebarskog i cijelog jaskanskog kraja.

Dobrovoljno vatrogasnom društvu Stankovo-Puhački orkestar dodijeli

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO

STANKOVO-PUHACKI ORKESTAR
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Ove godine navršava se 25 godina od osnivanja tvrtke Velinac d.o.o. za proizvodnju i trgovinu sa 
sjedištem u Sesvetama. Jakov Tomljenović, osnivač tvrtke, nazvane po velebitskom vrhuncu, od 

djetinjstva je vezan za Jastrebarsko. 

Uvažena i ugledna tvrtka

zapošljava više od 50 radnika. Od 2000. djeluje u Jastrebarskom (poslovna zona Jalševac kod Čabdina), 
gdje je izgradila proizvodni pogon, u kojem zapošljava 22 radnika, a u narednim godinama planira nova 
zapošljavanja. Tvrtka se ističe proizvodnjom uredskog namještaja i obradom iverala, ponosi se stalnim 
rastom proizvodnje i prihoda, uspješno posluje i širi prodaju u Hrvatskoj i inozemstvu, a posebno dobro 
surađuje s tvrtkama, ustanovama, udrugama i obrtnicima na području Grada Jastrebarskog i jaskanskog 

kraja.

Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog uvažilo je želje i prijedloge društvene i gospodarske javnosti našeg 
Grada i odlučilo da se tvrtki Velinac dodijeli

jer svojim ugledom, efikasnim djelovanjem i gospodarskim uspjesima znatno doprinosi razvoju 
Lijepe naše, Grada Jastrebarskog i jaskanskog kraja.

velinac  d.o.o.



U Jastrebarskom,
na Dan Grada, 13. studenoga 2015.

Predsjednica Gradskog vijeća
Grada Jastrebarskog

Željka Kovačić, prof.

Sin plemenite, zlatne Slavonije, rodom iz Našičkog Novog Sela (općina Đurđenovac), stanovnik 
ponosnog okićkog kraja (Beter), istaknuti je sudionik Domovinskog rata i odlikovani hrvatski 

branitelj. 

Cijenjeni gospodin   

                        

kao pripadnik Policijske postaje Jastrebarsko aktivno je sudjelovao u obrani Lijepe naše i obavljao niz 
ratnih zadataka. Prigodom pada Hrvatske Kostajnice u ruke neprijateljske srbočetničke vojske u kolovozu 

1991., zarobljen je i zatočen u zatvoru u Glini, gdje je mučen i ponižavan. Razmjenom zarobljenika 31. 
listopada 1991. oslobođen je te je nakon kraćeg vremena nastavio uspješno djelovati u sastavu jaskanske 
Policijske postaje. Invalid Domovinskog rata, odlikovan “Spomenicom” i “Redom hrvatskog trolista”, 
aktivan je član i dužnosnik Udruge policije branitelja te svojim zalaganjem trajno doprinosi očuvanju i 

promicanju istinskih domoljubnih vrijednosti. 

Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog uvažilo je želje i prijedloge društvene i braniteljske javnosti našega 
Grada i odlučilo da mu se dodijeli

jer je u ratu i miru iskazao hrabrost, iskreno domoljublje i humanost, na ponos i radost hrvatskih 
branitelja, svojih suradnika, kolega, prijatelja i svoje obitelji.

kruno filjak
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Svestrana sportska, prosvjetna, kulturna i društvena djelatnica, svojim neumornim entuzijazmom i 
nesvakidašnjim žarom, trajno doprinosi razvoju našeg grada i kraja.

Cijenjena gospoda 

                            

ostvarila je izvanredne rezultate kao učiteljica tjelesne i zdravstvene kulture, osnivačica i voditeljica Školskog 
sportskog društva „Jastreb“, trenerica i voditeljica školskih ekipa i pojedinaca, mentorica sportaša, studenata i 
pripravnika, organizatorica mnogih školskih sportskih natjecanja, voditeljica plesnih skupina i projekta „Vrtim 
zdravi film“, sudionica brojnih školskih božićnih i završnih priredbi, dobitnica školskih priznanja i godišnjih 
nagrada za zaslužnog sportskog djelatnika Zajednice sportova Grada Jastrebarskog i Županijskog školskog 

sportskog saveza, vrsna koreografkinja brojnih kazališnih predstava i manifestacija, suosnivačica i predsjednica 
Kreativno-edukativne udruge „K.A.O.S“, voditeljica ritmičko-sportske sekcije, učiteljica mentorica i savjetnica, 
voditeljica Županijskog stručnog vijeća, predavačica i organizatorica stručnih skupova na državnoj i županijskoj 
razini, autorica radnih materijala i suradnica u izradi priručnika zdravstvenog odgoja, suosnivačica Županijskog 

školskog sportskog saveza i članica njegovog Upravnog odbora, organizatorica međuopćinskih, županijskih i 
državnih natjecanja, sudionica u provedbi aktivnosti Ljetne i Zimske igraonice, članica Izvršnog odbora Društva 

„Naša djeca“.

Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog uvažilo je želje i prijedloge društvene, prosvjetne i kulturne javnosti našeg 
Grada i odlučilo da joj se dodijeli

jer svojim vrijednim radom i višegodišnjim kreativnim djelovanjem znatno pridonosi napretku prosvjete, 
sporta i kulture Grada Jastrebarskog i cijelog jaskanskog kraja.

ines jercinovic
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Ponosna kći Cvetkovića, neumorna društvena djelatnica, ostavila je dubok trag u razvoju 
vatrogastva i gospodarstva Grada Jastrebarskog i jaskanskog kraja.

Cijenjena gospoda 

rođena Pavlaković, stanovnica Budrovca (općina Draganić), diplomirana inženjerka agronomije, veliki dio 
svoje mladosti posvetila je vatrogastvu, kao zapovjednica ženskog odjeljenja DVD-a Cvetković, viša 

vatrogasna časnica, nositeljica općinske i republičke vatrogasne sudačke značke, dobitnica srebrne i zlatne 
medalje Vatrogasnog saveza Hrvatske i članica predsjedništva Vatrogasnog saveza općine Jastrebarsko. 

Zapažen doprinos ostvarila je u radu Mjesne zajednice Cvetković i Kulturno-umjetničkog društva „Cvijet“ 
te kao stručna referentica za poljoprivredu, inspektorica za slatkovodno ribarstvo i viša poljoprivedna 

inspektorica u općinskim, županijskim i državnim službama.

Gradsko vijeće grada Jastrebarskog uvažilo je želje i prijedloge društvene, vatrogasne i gospodarske 
javnosti našeg Grada i odlučilo da joj se dodijeli

             

jer je svojim marljivim radom i sustavnim djelovanjem na društvenom polju znatno pridonijela 
ukupnom razvoju svojeg voljenog Cvetkovića, Grada Jastrebarskog i cijelog jaskanskog kraja.

durdica prstac
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Vrsna, svestrana i plodna spisateljica, trajno zaljubljena u svoju Jasku i jaskanski kraj, ostavlja 
dubok trag u hrvatskoj književnosti. 

Cijenjena gospoda

u Jastrebarskom je provela djetinjstvo i mladost te završila osnovnu školu, a u Zagrebu završila srednju 
školu i diplomirala na Filozofskom fakultetu jugoslavenske jezike i književnost. Posljednjih tridesetak 

godina naizmjence živi u Jaski i Zagrebu. Jaska i jaskansko djetinjstvo njezina su trajna inspiracija. Brojna 
su i raznovrsna književna djela Sonje Zubović, namijenjena djeci i odraslima. Objavila je slikovnice za 

djecu, zbirke pjesama, pripovijetke za djecu i odrasle, romane za djecu i odrasle te radio-drame. Dobitnica 
je mnogih književnih nagrada i priznanja, a djela su joj prevedena na esperanto, engleski, slovenski i 

bugarski jezik. Objavljuje u brojnim časopisima, nastupa na književnim susretima, piše tekstove za glazbu. 
Bavi se likovnom umjetnošću i sudjeluje na brojnim izložbama. Članica je Društva hrvatskih književnika i 

Hrvatskog društva književnika za djecu i mlade te aktivna članica Ogranka Matice hrvatske u 
Jastrebarskom. Za vrijeme studija vodila je na Radio-Jaski emisiju o književnosti i bila jedna od pokretača 

Likovne kolonije slikara amatera “Ljubo Babić”, a kao afirmirana književnica nastupa na brojnim 
jaskanskim književnim priredbama, u Osnovnoj školi “Ljubo Babić”, Gradskoj knjižnici, Gradskom muzeju 

i Glazbenoj školi.

Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog uvažilo je želje i prijedloge kulturne i društvene javnosti našeg 
Grada i odlučilo da joj se dodijeli

jer svojim djelovanjem znatno doprinosi razvoju hrvatske književnosti i kulture, na ponos svoje 
Jaske, svojih prijatelja i svoje obitelji.

sonja zubovic



dir-drvna industrija

rubiniæ d.o.o.

Drvna industrija Rubinić d.o.o. ističe se vrijednim dugogodišnjim djelovanjem kao jedna od 
najuspješnijih tvrtki našeg grada i cijelog jaskanskog kraja. 

zapošljava više od 130 radnika, ponosi se svojim izvoznim programom, novim ulaganjima i 
postrojenjima, zaokruženim ciklusom proizvodnje, proširenjem palete gotovih proizvoda i ulaskom 

na nova tržišta. Tvrtka je na glasu kao istaknuti sponzor i donator mnogih sportskih, kulturno-
umjetničkih i vatrogasnih udruga te je dobitnik niza vrijednih nagrada i priznanja.

Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog uvažilo je želje i prijedloge društvene i gospodarske javnosti 
našeg Grada i odlučilo da se Drvnoj industriji Rubinić dodijeli

jer predanim radom svojih djelatnika i primjernim gospodarskim uspjesima znatno doprinosi 
razvoju Grada Jastrebarskog i jaskanskog kraja.

U Jastrebarskom,
na Dan Grada, 13. studenoga 2015.



Sin Bosne ponosne, djetinjstvo je proveo u Lipiku, Zagrebu i Čazmi. Zagrebački srednjoškolac i 
student, iskreni zaljubljenik u Žumberak, Jasku i jaskanski kraj, agilni duhovnik, vrijedni 

društveni i kulturni djelatnik, trajno je nazočan u svekolikom životu i razvoju Grada Jastrebarskog.

Velecasni gospodin 

završio je Katolički bogoslovni fakultet u Zagrebu i zaređen za svećenika 18. listopada 2003. Deset godina 
služio je kao župnik u Žumberku (Kašt i Radatovići), a od 2013. župnik je grkokatoličke župe 

Preobraženja Gospodnjeg u Jastrebarskom. Neumorni je organizator brojnih hodočašća po Hrvatskoj i 
inozemstvu, humanitarnih akcija i kulturnih priredbi, inicijator dolaska relikvija svetog Šimuna 
Bogoprimca u svoju župu i naš grad, djelotvorni promicatelj suradnje i jedinstva grkokatolika i 

rimokatolika, aktivan član jaskanskog Ogranka Matice hrvatske, umješni voditelj Gradskog pjevačkog 
društva „Javor“ i animator svrsishodnog okupljanja mladeži.  

Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog uvažilo je želje i prijedloge društvene i kulturne javnosti našeg 
Grada i odlučilo da se ocu Milanu Stipiću dodijeli

jer svojim marljivim radom i sustavnim djelovanjem na društvenom, vjerskom i kulturnom polju 
znatno pridonosi razvoju Grada Jastrebarskog, Žumberka i cijelog jaskanskog kraja.

milan stipic

U Jastrebarskom,
na Dan Grada, 13. studenoga 2015.


