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KOTORIBA: Anonimne poruke urednici glasila i vijećniku 
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Uznemirena i prestrašena, općinskom 
načelniku Kotoribe Ljubomiru Grgecu 
(SDP) i njegovom zamjeniku Dobriši 
Zvošecu (SDP) 23. rujna s plavom 
omotnicom u ruci obratila se je Izabela 
Balog, 30-godišnja diplomirana 
politologinja i urednica općinskog 
informativnog glasila Kotoripski vjesnik. 
- Toga sam dana na svoju kućnu adresu 
dobila prvu i drugu stranicu glasila na 
kojima flomasterom crvene boje 
umjesto vjesnik piše „agitrop“ (op.a., 
kratica za agitaciju i propagandu). 
- Dakle, mi smo uoči Dana Kotoribe, 
kada glasilo izlazi, izdali Kotoripske 

agitacijske novine?! Ne mogu vjerovati jer ovaj, 85. broj nijednom se riječju ne odnosi 
na bilo koju općinsku političku stranku, na neka njihova dosadašnja „prepucavanja“ – 
rekla je mlada politički neopredijeljena urednica općinskih novina. Na drugoj je 
stranici precrtano Kotoripski vjesnik i dopisano „komunistički bilten“. 
- Na kraju razgovora koji sam povodom Dana Općine vodila s općinskim načelnikom, 
umjesto naših potpisa, piše „ružni, prljavi, zli, licemjeri na kvadrat“. Sve to je 
začinjeno pamfletima o Josipu Brozu Titu, dostavljen mi je materijal koji sam kao 
studentica dobro proučila - rekla je razočarano, dodavši kako je takve riječi i način 
dobivanja pošte podsjećaju na mračna vremena o kojima je mogla samo čitati i učiti. 
- Iz tih poruka iščitava se mržnja, zloba, prijeki pogledi na aktualnu općinsku vlast, a 
slobodno mogu reći i one ljude koji se zdušno trude da Kotoriba ima svoje glasilo za 
koje je potrebno puno truda i vremena kako bi došlo pred čitatelje. Pismo je 22. rujna 
stavljeno na poštu u susjednoj Donjoj Dubravi. 
- Ne želimo provoditi grafološka i policijska ispitivanja i istrage - rekao je načelnik 
Grgec. Dodao je kako je nedavno jedan općinski vijećnik dobio sličnu omotnicu u kojoj 
su bile stranice iz Glasa koncila i još nekih glasila s podcrtanim mislima i rečenicama 
onih crkvenih dostojanstvenika koji se osvrću na žrtve poraća u Meñimurju i općenito. 
- Taj vijećnik je poštu, koja je za mene i prijeteća, dobio jer je već prije godinu dana 
postavio pitanje je li grobište Leš sa spomen-križem postavljeno na pravom mjestu te 
je zatražio znanstvene dokaze o navodno pogubljenim žrtvama na tom mjestu - 
pojasnio je Grgec. Njegovog zamjenika Zvošeca takva pisma zabrinjavanju i smatra 
da ih treba obznaniti, da ih treba proslijediti stručnjacima pravne države kako se ne bi 
dogodilo ono „nismo znali“. 
- Ne mogu vjerovati da to čine naši sumještani, pa gdje mi to živimo? - pita Zvošec. 
Rekao je da takvih reakcija na općinske novine do sada nije bilo, ma tko da je 
obnašao vlast u Kotoribi, a to su ovaj put SDP-HSU-HSS-nezavisni. 
 
Mladen Grubić 
Kotoripski vjesnik 
Kotoripski vjesnik informativno je općinsko glasilo koje, kao takvo, najdulje izlazi u 
Meñimurju. Pokrenuto je 1986. godine i otada neprekidno tri puta godišnje izlazi u 
1.300 primjeraka. Svako ga kućanstvo dobiva besplatno, a 200 primjeraka šalje se na 
adrese Kotoripčana raseljenih diljem svijeta. Ureñuju ga Izabela Balog, kao glavna i 
odgovorna urednica, Marijan Rusak, Bernarda Habuš, Dobriša Habuš, Alen Fuš,Janja 
Trstenjak i Mladen Grubić. Urednica Balog najavila je sastanak uredništva vezan uz taj 
problem. (MG) 


