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Glasilo Općine Koprivnički Ivanec, broj 7., lipanj 2010.

Svim žiteljima općine Koprivnički Ivanec srdačne
čes tke uz Dan općine i Župe
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Poštovani čitatelji,
žitelji Općine Koprivnički Ivanec,
u rukama držite sedmi broj časopisa Kresnica
kojeg smo redizajnirali, povećali mu format i ponešto mu proširili sadržaj. Kod pripremanja ovog broja
rukovodili smo se željom da on bude informativan,
da na jednostavan način prenese informacije svim
stanovncima Općine Koprivnički Ivanec i široj zajednici o tome što se i kako radilo u našoj općini,
da omogući uvid u najznačajnije aktivnosti naših
udruga, ali i pruži niz drugih korisnih informacija o
životu naše sredine.
Sada kad obilježavamo i još jedamput proslavljamo Dan općine i blagdan Župe Svetog Ivana
Krstitelja, prigoda je da se osvrnemo unazad. Da
utvrdimo jesmo li zadovoljni postignutim i jesmo li
nešto možda mogli učiniti bolje? Težnja za boljim
koje ima, svakako je dobra, ona je nešto što nas neprekidno tjera naprijed, što nas nadahnjuje i potiče
na stvaralaštvo. Upravo je to kamen temeljac našeg
prosperiteta i razvoja.
Nadam se da će vam informacije koje ćete pronaći u ovom časopisu omogućiti bolji odnos s općinskom upravom, da ćete kroz njih kvalitetnije
upoznati rad Općinskog vijeća i načelnika, te bolje
prepoznati rad svih onih koji nastoje djelovati na
dobrobit našeg čovjeka i zajednice...
Također vas pozivam da nam uputite svoje primjedbe, prijedloge i ideje, jer ćemo tako zajedno
moći još bolje radili na obostrano zadovoljstvo.
Posebno ću biti zadovoljan ako potrebne informacije dođu do potencijalnih ulagača koji bi našli
interes za ulaganje u našoj Poslovnoj zoni Koprivnički Ivanec.
Zahvaljujem svima koji su svojim radom i zalaganjem doprinijeli tiskanju časopisa Kresnica.
Svima želim sretan Dan općine i blagdan Župe
Svetog Ivana Krstitelja.
Načelnik općine:
Božidar Vrabelj

Kresnica

3

Govor načelnika Božiodara Vrabelja povodom dana općine
Koprivnički Ivanec 2010. na svečanoj sjednici Općinskog vijeća
Cijenjenje dame i gospodo,
uvaženi gos , poštovani vijećnici, dragi mještani
općine Koprivnički Ivanec i prijatelji.
Osobita mi je čast i zadovoljstvo što vas mogu po
drugi puta pozdravi na svečanoj sjednici Općinskog
vijeća općine Koprivnički Ivanec.
Ove godine obilježavamo 17 godina Općine Koprivnički Ivanec i lokalne samouprave. Od početka djelovanja lokalne samouprave pa do danas pe je saziv općinskog vijeća koji donosi odluke u interesu stanovnika
općine. Proteklih sedamnaest godina stasanja lokalne
samouprave nedovoljno je za dublje analize ali je svakako dovoljno da možemo ocijeni da je lokalna samouprava ispunila naša očekivanja.
U proteklih 17 godina radilo se na poboljšanju životnog standarda stanovnika općine. Izgrađen je vodovod, plinska mreža, kanalizacija... poboljšana je prometna infrastruktura, novčano se pomagalo socijalno
ugroženim kućanstvima, učenicima ,studen ma…
Vodilo se računa o svakom čovjeku i njegovim potrebama. U našoj općini stanovništvo se pretežito bavi
poljoprivrednom proizvodnjom, radi u poduzećima
grada Koprivnice, a imamo i nešto malo obrtnika i trgovačkih društava. Naravno, da je s obzirom na takav
mali gospodarski potencijal na području općine i broj
zaposlenih koji plaćaju poreze u općinski proračun,
bilo teško očekiva da ćemo stvori općinu blagostanja i gospodarske razvijenos . Među m, sigurno je da
smo upravljajući sami svojim proračunom stvorili mnogo više nego bismo ostvarili da nemamo svoju općinu.
Poštovane dame i gospodo, usudio bi se reći da je
danas općina Koprivnički Ivanec jedna od općina u Republici Hrvatskoj koja ima šansu za gospodarski razvoj
i perspek vu razvoja.
Što i kako se radilo u proteklih godinu dana možete pročita i u općinskom listu ‘Kresnica’ koji u novom
broju, na informa van i dostupan način govori o jednogodišnjim naporima na poboljšanju kvalitete života
mještana i stvaranju temelja za jači gospodarski razvoj
općine.
Ove smo godine znatno i veoma ambiciozno povećali općinski proračun, a da pri tome nismo zadirali
u povećanje nameta koji bi optere li stanovnike općine. Napro v, smanjili smo iznos naknade za priključak
vode, uveli oslobođenja plaćanja komunalnog doprinosa, u cijelos oslobodili kućanstva plaćanja priključka na plin, kako bismo m olakšicama, omogućili što
većem broju kućanstava da priključcima na komunalnu

infrastrukturu poboljšaju svoj životni standard.
Opća recesija koja je pogodila i našu zemlju, mjere
u poreznom sustavu koje je uvela Vlada RH radi izlaska
iz krize utjecale su i na smanjenje poreznih prihoda u
jedinicama lokalne samouprave, pa tako i u našoj općini.
No unatoč svim m teškoćama , naš način upravljanja općinom je da iskoris mo sve mogućnos koje
nam se pružaju kako bismo osigurali realizaciju svih
projekata.
Stoga je prihodna strana proračuna za 2010. godinu
planirana u iznosu od 22 milijuna kuna, što je povećanje če ri i pol puta ili 450% u odnosu na 2009. godinu. Prošlogodišnji proračun realizirali smo u iznosu od
5.100.000,00 kuna.
U planiranju proračuna za 2010. godinu prevladavaju tri najvažnije stavke, a to su prihodi od prodaje
imovine cca 12.000.000,00 kuna, prihodi od sufinanciranja komunalnog opremanja Poslovne zone cca
5.000.000,00 kuna i prihodi od komunalne naknade i
rente cca 2.400.000,00 kuna. Općinski proračun sa današnjim datumom je u plusu, likvidni smo i podmirili sve svoje obveze na svim realiziranim projek ma iz
proteklog razdoblja.
Ova i druga polovica protekle godine bile su godine
u kojima smo, prije svega, ulagali u projekte za izgradnju komunalne infrastrukture, lokacijske i građevinske
dozvole, rješavali imovinsko pravne odnose na nekretninama u Poslovnoj zoni Koprivnički Ivanec i na drugim
nekretninama unutar općine, bez čijeg rješenja se ne
može pristupi bilo kakvom građevinskom zahvatu u
prostoru.
Upravo je ovih dana pozi vno riješen treći zahtjev
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općine za darivanje zemlje od Republike Hrvatske čime
je općina darivanjem stekla nekretnine u vrijednos
od cca preko 29 milijuna kuna.
Drugim riječima, pripremali smo sve potrebno kako
bismo već ove godine započeli izgradnju objekata komunalne infrastrukture na prvoj fazi Poslovne zone površine 32 ha, raspisali natječaje za prodaju zemljišta i
mogli prihva prve inves tore koji bi počeli ulaga u
izgradnju proizvodnih kapaciteta.
Tako je općina provela natječaje, ugovorila izradu
projekata za prometnice, opskrbu vodom, plinom i
strujom, odvodnju komunalnih i oborinskih voda, te
pokrenula postupke za ishođenje lokacijskih dozvola i potvrda na glavne projekte.Vrijednost svih projekata od idejnih, glavnih do izvedbenih, iznosi cca
600.000,00 kuna.
Poznato je da m stručnjaka angažiran od tvrtke E
twu energy provodi ak vnos za gradnju TE na šumsku
biomasu. Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i zaš te okoliša za spomenu zahvat u prostoru
proteklog je mjeseca provelo postupak javnog uvida u Studiju utjecaja na okoliš, što je neophodno za
izdavanje potrebnih dozvola za gradnju. Realizacijom
ovakvog projekta RH bi povećala svoj udio u proizvodnji tzv. ‘zelene energije’, ekološki čiste, što je i obveza
Hrvatske da do 2020. godine poveća proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora na 20% od ukupne
proizvodnje. Općina bi pak ostvarila sigurne prihode u
svojem proračunu, povećala zaposlenost i otvorila put
k novom inves cijskom ciklusu što je i te kako potreban radi prevladavanja recesijske stagnacije.
Drugi važan projekt u kojem sudjeluje općina jeste
realizacija projekta Regionalnog centra gospodarenja
otpadom sjeverozapadne Hrvatske ‘Piškornica’, čime
će se na moderan europski naći, po visokim ekološkim
standardima, napokon riješi pitanje otpada. Vrijednost ovoga projekta jeste cca 75 miliona eura, a on bi
se trebao realizira u nekoliko faza. Spomenu projekt
je u fazi izrade Studije utjecaja na okoliš i idejnih projekata za lokacijsku dozvolu.
Poštovane dame i gospodo, dragi sumještani, čekaju nas veliki poslovi i izazovi. Mi ih se ne bojimo.
Vrijeme u kojem živimo obilježeno je krizom. Ovo su
projek koji bi bili veliki zalogaj i za daleko veće i kadrovski ekipiranije jedinice lokalne samouprave. Stoga
zahvaljujem svima onima koji su dali svoj doprinos realizaciji ovih projekata, a posebno mi je drago da postoji
razumijevanje i suradnja mještana općine da što prije i
s uspjehom privedemo kraju ove projekte.
U proteklih godinu dana ulagali smo u popravak i
rekonstrukciju cesta jer nam je bitna kvaliteta života
i sigurnost naših mještana. Tako je na inicija vu opći-

ne, Županijska uprava za ceste preasfal rala cestu od
Kunovca do Bo novca u dužini cca 900metara, popravila oštečenja na prometnici Kunovec- Kunovec breg,
Kop. Ivanec- Pustakovec. Vrijednost ulaganja je cca
500.000,00 kuna.

Pokrenuli smo izradu projekta i izgradili kanalizacijsku mrežu u odvojku Koprivničke ulice, koja je u cijelos financirana sredstvima Hrvatskih voda u iznosu od
cca 350.000,00 kuna.
Uvidjevši da postoji ozbiljan problem i za stanovništvo velika opasnost prometovanja ulicama K. Ivanec
pokrenuli smo izradu projekta prve faze pješačko-biciklis čke staze od granice s Koprivnicom do crkve u
K. Ivancu. Projekat je pred završetkom, te slijedi ishođenje lokacijske dozvole. Planiramo da još ove godine
započnemo s izgradnjom staze čime bismo doprinijeli
kvalite života mještana i sigurnos sudionika u prometu.
Drage moje mještanke i mještani Kunovca, Goričkog
i Bo novca kao što smo i rekli, želja nam je da u svim
naseljima općine izgradimo kanalizaciju, stoga smo
u suradnji s Hrvatskim vodama i tvrtkom Komunalac
d.o.o. Koprivnica napravili projekat izgradnje kanalizacije i ishodili rješenje o građenju kanalizacije u Goričkom, Kunovcu i Bo novcu. Vrijednost ove inves cije je
cca. 16.000.000,00 kuna. Uz projekat izgradnje kanalizacije paralelno se radi projekat oborinske odvodnje
u dijelu naselja K. Ivanec.
I da ne zaboravimo, iako pri kraju ovog govora, nisu
nikako manje vrijedni, a to su projek u fazi izrade:
projekt uređenja i rekonstrukcije zgrade pod zaš tom
Ministarstva kulture tzv. ‘kurija’ i projekt ograđivanja
groblja u Ivancu.
Dame i gospodo, štovani uzvanici, mislim da sam
nabrojio sve projekte koji su u fazi izrade dokumentacije za građenje, postavlja se pitanje od kud nam
sredstva da ih sve realiziramo. Smatram da je važno
da imamo na vrijeme gotove projekte, a sredstva
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ćemo traži u našem proračunu, ili ćemo se kandidira na natječaje za sufinanciranje od strane resornih
ministarstava Republike Hrvatske. Vjerujem da ćemo u
tome ima podršku Koprivničko-križevačke županije i
državnih ins tucija Republike Hrvatske.
Posebnu brigu vodimo o kvalite boravka naših
najmlađih stanovnika općine u dječjem vr ću Vrapčić.
Stoga smo povećanim izdvajanjem sredstava stvorili
pretpostavke za materijalno poboljšanje uvjeta rada i
boravka djece, te povećali plače zaposlenih odgajateljica koje su bile nerealno male. Sve u cilju stvaranja
uvjeta za sretno odrastanje naše djece.
Ono čime nismo zadovoljni jest status i stanje zgrada Područnih škola u mjes ma Koprivnički Ivanec i Kunovec. Škole su u sastavu ma čne škole ‘Brače Radić’
iz Koprivnice, a osnivač je Grad Koprivnica. Moramo
nažalost reći da je osnivač prihva o svoja prava, ali ne
i obveze koje proizlaze iz zakona. Naime, krovište u Područnoj školi u Ivancu prokišnjava, a osnivač i ma čna
škola ne poduzimaju ništa da se ono sanira. Napro v,
ignoriraju našu inicija vu da sami saniramo krovište.
Gradonačelnik Koprivnice nam kroz medije poručuje
da smo tobože već uzeli puno njihovog novca. Pa zar
oni doista misle da će i dalje odlaga smeće u Piškornici, a da neće mora plaća rentu i komunalne naknade
na koje općina ima zakonsko pravo. Mi im odavde poručujemo - gospodo, ta su vremena prošla! A za školu
ne brinite, sami smo je gradili doprinosom naših mještana i sami je i te kako znamo održava .
Pokrenuli smo postupak izrade izmjena i dopuna
prostornog plana uređenja Općine Koprivnički Ivanec.
U m izmjenama predvidjeli smo prostor za izgradnju
nove osmogodišnje osnovne škole i sportsko rekrea vnog sadržaja za našu djecu i mlade. Nadamo se da će i
državna jela prihva naš prijedlog za izmjenu mreže
osnovnih škola, čime bi se na razini općine stekli uvjeza gradnju općinske, ma čne škole, te da napokon
imamo vlas tu našu školu i da prestanemo bi taoci
lokalnih poli čkih moćnika koji rado prihvaćaju prava,
ali ne izvršavaju svoje obveze koje proizlaze iz zakona.
Živimo okruženi kulturnim bogatstvom, našom ivanečkom narodnom nošnjom što su je nosili naši preci.
Prema tom blagu moramo bi odgovorni, jer smo to
blago posudili od naše djece i djece njihove djece. Stoga smo u suradnji s Društvom izvornog folklora i Povijesnim društvom Koprivnica u gradu Koprivnici prezenrali kulturnu baš nu Koprivničkog Ivanca. Uvjereni
smo da, kada se baš na nađe na pravom mjestu, kada
postane osnovom održivog razvoja, ona može ima
učinak na prosperitet općine, regije i zemlje u cjelini.
Održana su brojna druga kulturna i glazbena događanja od naše tradicionalne manifestacije ‘Ivanečkih
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kresova’, Županijske smotre puhačkih orkestara do humanitarnog koncerta u organizaciji Puhačkog orkestra
općine Koprivnički Ivanec.

Naši sportski klubovi i klub tehničke kulture ‘Vector’
pos žu značajne rezultate, a nogometni klub ‘Rudar’ iz
Bo novca prvak je u III. županijskoj ligi. Čes tam dečkima na osvojenom prvom mjestu.
Ostvarenja o kojima sam govorio kao i sva ona koja
danas nezasluženo nisu spomenuta ne bi bila realizirana bez potpore i suradnje s Koprivničko-križevačkom
županijom, Uredom državne uprave Koprivničko-križevačke županije, Ministarstvima i državnim upravnim
organizacijama, kolegicama i kolegama iz drugih općina i gradova, tvrtkama i trgovačkim društvima koja
su radila na pojedinim projek ma... Stoga upućujem
zahvalu svima onima koji su svojim zalaganjem i radom
pomogli realizaciji naših ciljeva i zadataka.
Veliko hvala našim mještanima na podršci, razumijevanju i suges jama, vijećnicima Općinskog vijeća,
koji su donosili odluke za dobrobit i napredak općine,
službenicima općine koji su svojim zalaganjem, iako
malobrojni, doprinijeli realizaciji navedenih projekata.
Posebna hvala potpredsjedniku Hrvatskog sabora
gospodinu Josipu Friščiću na potpori i razumijevanju.
Poštovane dame i gospodo, drage mještanke i mještani općine K. Ivanec, zacrtali smo ambiciozan plan
razvoja u razdoblju što je pred nama. Vrijeme pred
nama bit će puno izazova i nade za mještane općine,
stoga vas pozivam na suradnju, veći stupanj tolerancije i zajedništva, te da sve svoje umne i fizičke snage
usmjerimo u razvoj naših mjesta i općine.
Sretan vam Dan općine i blagdan Župe sv. Ivana Krs telja, a svim Ivankama i Ivanima čes tam imendan.
Načelnik općine:
Božidar Vrabelj
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Poslovna zona Koprivnički Ivanec

JAVNI POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA ULAGANJE
U POSLOVNU ZONU „KOPRIVNIČKI IVANEC“
1. U cilju zainteresiranosti poduzetnika i poslovnih
potencijala upućuje se javni poziv za dostavu pisma
namjere za ulaganje u poslovnu zonu Koprivnički
Ivanec.
2. Područje poslovne zone Koprivnički Ivanec imati
će ukupnu površinu parcela od oko 170 ha a područje I faze koja je predmet ovog javnog poziva
259.600 m² netto građevinskih čestica
3. Poslovna zona Koprivnički Ivanec nalazi se uz lijevu stranu županijske ceste ŽC 2090 koja povezuje
Koprivnicu i Đelekovec (produžetak Đelekoverčke
ceste u Koprivnici)
4. Prometna povezanost poslovne zone:
o udaljenost 1,6 km od Koprivničkog Ivanca,
o 4 km od centra Koprivnice,
o 32 km od autocesta Zagreb–Goričan,
o 4 km od državne ceste D2 Osijek–Varaždin - (Slovenija) i 2 km, do državne ceste D41 Vrbovec–
Gola–(Mađarska),
o 40 km do cestovnog graničnog prijelaza Goričan–
(Mađarska),
o 4,5 km od željezničkog kolodvora Koprivnica, na
pruzi Budimpešta –Zagreb-Rijeka.
5. Poslovna zona „KOPRIVNIČKI IVANEC“ je u
toku komunalnog opremljanja (prometnice, voda,
fekalna odvodnja, oborinska odvodnja, telefon,
el. energija, plinska mreža i javna rasvjeta) te se
planira da će izgradnja infrastrukture i opremanje
građevinskih parcela biti završena početkom 2011.
godine.
6. Zona je obuhvaćena Prostornim planom uređenja
Općine Koprivnički Ivanec i Urbanističkim planom
uređenja poslovne zone „Koprivnički Ivanec“ te se
gradnja objekata može ostvariti preko lokacijskih
dozvola te potvrde glavnih projektata.
7. Uvjeti koje Općina Koprivnički Ivanec pruža investitorima:
o Područje Poslovne zone Koprivnički Ivanec je u I.
zoni za plaćanje komunalnog doprinosa prema Odluci o komunalnom doprinosu na području Općine
Koprivnički Ivanec (Službeni glasnik Koprivničkokriževačke županije broj14. 2007. godine)
o umanjenje plaćanja komunalne naknade za (u
1. godini poslovanja 100 %, u 2. godini 75 % , 3.
godini poslovanja 50 % i 25 % u 4. godini poslovanja),
8. Namjena prostora i djelatnosti definirani su Urbanističkim planom uređenja poslovne zone Koprivnički Ivanec (UPU) koji se može vidjeti na www.
koprivnicki-ivanec.hr a objavljen je u Službenom
glasniku Koprivničko-križevačke županije u broju
4. 2009. godine. Prenosimo samo neke osnovne
odrednice iz UPU:
o kod parcelacije čestica u dijelovima zone koji su
bliži županijskoj prometnici (ŽC 2090) potrebno

je uzeti u obzir da direktni pristup na čestice sa
županijske prometnice nije moguć,
o minimalna površina pojedine građevne čestice
određuje se s 5.000 m2, osim izuzetno kod
interpolacija novih čestica unutar izgrađenih
dijelova poslovne zone, kada mogu biti i manje,
o maksimalna površina pojedine čestice ograničena
je površinom područja između planiranih uličnih
koridora i drugih prometnica,
o oblik pojedine građevne čestice nije ograničen, uz
uvjet da se idejnim projektom zahvata u prostoru
dokaže svrsishodnost unutarnje organizacije
čestice.
9. Pismo namjere treba sadržavati:
o podatke o ponuditelju (ime, prezime i adresu odnosno naziv i sjedište),
o opis dosadašnjeg poslovanja,
o veličinu potrebnog zemljišta s prijedlogom načina
korištenja,
o kratak opis financijskog plana ulaganja,
o kratak opis tehničkog plana ulaganja s rokovima
realizacije projekta,
o planirani broj novozaposlenih radnika,
o potrebnu količinu pojedine vrste infrastrukture (el.
energiju – KW; vode – m³/h ili m3/sek, i dr.)
10. Pismo namjere s prilozima dostavlja se u pisanom
obliku na adresu:
Općina Koprivnički Ivanec
Matije Gupca 12
48314 Koprivnički Ivanec
tel.+385–48-638-100
fax.:+385–48-638-100
e-mail:opcina.kop.ivanec@kc.htnet.hr
11. Ovaj javni poziv služi isključivo za utvrđivanje interesa, izradu potrebne investicijske dokumentacije,
parcelacije zemljišta i ne obvezuje Općinu Koprivnički Ivanec.
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PŠ Koprivnički Ivanec

KROVIŠTE ĆE BITI
POPRAVLJENO OVOG LJETA?
Kako se sada čini, uskoro bi mogao bi pos gnut dogovor izemđu Grada Koprivnice, kao osnivača OŠ ‘Braće
Radić’ (pod čiju upravu spadaju Područne škole u Općini
Koprivnički Ivanec) i Općine Koprivnički Ivanec oko saniranja krovišta Područne škole u Ivancu.
Naime, kao što je široj javnos , a pogotovo djeci koja
polaze ovu školu i njihovim roditeljima, dobro poznato,
krovište spomenute obrazovne ustanove već duže vrijeme prokišnjava. To stvara velike probleme u nastavi učenicima i njihovim učiteljima. Kod svake iole ozbiljnije kiše
ne preostaje im drugo nego da po prostorijama podmeću različite posude kako bi koliko-toliko zaš li opremu
i nastavna pomagala. Naročito je ugrožemna sportska
dvorana, pa se u njoj nastava uopće ne može odvija . O
opasnos ma od vlažnih električnih instalacija bolje da i
ne govorimo.
Općinski oci nastoje probelm rješi još od vremena
kad se pojavio, ali sve do sada u tome nisu imali uspjeha.
Slali su dopise, upozoravali, nastojali. Sve je završavalo u
mlinovima naše birokra zirane admnistracije. Stvari su
zapele, kako se to kod nas vrlo često dešava kad nekome nije stalo da se problemi rješavaju, na formalis čkim
razinama.
Naime, vlasnik ivanečke škole je Grad Koprivnica.
Grad je iz državne kase na ime održavanja svih škola kojima je vlasnik, u 2010. godini primio gotovo dva milijuna
dinara, ali – isko je već ranije upozoravan na neodrživo
stanje u ivanečkoj školi – u proračunu nije predvidio
sredstva za sanaciju spomenutog krovišta. U međuvremenu, Ministarstvo znanos , obrazovanja i športa trebalo je donije Odluku o novoj organizaciju škola u RH, po
kojoj bi PŠ iz Koprivničkog Ivanca postala ma čna škola,
a njezin formalni osnivač bi postala Koprivničko-križevačka županija. Ta odluka još nije donesena. Županija je
požurila i donijela odluku. Tako je Grad Koprivnica, odnosno njegov gradonačelnik, zaključio da je čekanje za
njega najispla vije.
Kako Ivančanima gori pod prs ma – njihova djeca
su izravne žrtve ove birokratske zavrzlame – odlučili su
uloži potrebita sredstva i osigura vlas toj djeci čvrs
krov nad glavama. Prihvaćaju, dakle, financira popravak, ali za to im je potreban formalni pristanak vlasnika
– Grada Koprivnice. Ivančani se nadaju da će konačno
moći krenu sa sanacijom, jer su ovih dana primili dopis
ravnateljice OŠ ‘Braće Radić’ u kojem ih moli da o svojem trošku obave sanaciju. Općinsko vijeće Koprivničkog
Ivanca pozi vno je odgovorilo ravnateljici. Nastavak procedure je u toku, pa se u Koprivničkom Ivancu očekuje
da se jekom ljeta ovaj gorući problem konačno skine s
dnevnog reda.

“ZELENA STRUJA”
IZ ŠUMSKE BIOMASE
Projekt termoelektrane s pogonom na šumsku biomasu, barem što se tiče Općine Koprivnički Ivanec,
ide dalje. Taj bi kapitalni objekt trebao biti sagrađen
u slijedeće dvije godine, u Poslovnoj zoni na parceli
veličine 30 hektara, a zapošljavao bi čak oko 700
radnika. Trenutačno je u fazi javne rasprave utjecaja na okoliš, pa se očekuju i primjedbe lokalnog
stanovništva. Kao investitor imenovana je njemčka
tvrtka E-Two-Energy, a ukupna ulaganja ‘teška’ su
od 70 do 85 milijuna eura. Riječ je o tzv. ‘zelenoj
elektrani’ kakvih je samo u Njemačkoj dosad izgrađeno dvadesetak, iz kojih se dobiva tzv. ‘zelena struja’, jer se za njezinu proizvodnju koriste obnovljim
gorivom, proizvodnog kapaciteta 20 megavata. Kad
i ako bude izgrađena znatno će pridonijeti poboljšanju slike Hrvatske na području proizvodnje energije
iz obnovljivih izvora. Treba naglasiti da proizvodnja
električne energije iz šumske biomase predstavlja
dvostruku korist – proizvodi se struja, a istovremeno čiste se šume i tako smanjuje ispuštanje ugljičnog dioksida u atmosferu, pa se doprinosi smanjenju
efekta staklenika. Zasad najveći problem realizaciji
ovog pojekta predstavlja obimna dokumentacija što
je dana na proučavanje nadležnim državnim ministarstvima. Županija Koprivničko-križevačka svesrdno podržava ovja projekt.
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Regionalni centar za gospodarenje odpadom sz HR

PIŠKORNICA – DOKLE SE STIGLO?
Gospodarenje otpadom u Republici Hrvatskoj,
jedno je od najvažnijih pitanja vezanih za zaš tu
okoliša, a istovremeno i jedno od najsloženijih za
usklađivanje s normama EU. U nacionalnoj strategiji
zaš te okoliša iz 2002. godine, otpad je naveden kao
glavni prioritet. Sukladno toj obvezi, če ri županije
sjeverozapadne Hrvatske – Koprivničko-križevačka,
Varaždinska, Međimurska i Krapisnko-zagorska – te
Općina Koprivnički Ivanec, osnovale su 12. ožujka
2009. godine, društvo PIŠKORNICA d.o.o., sa zadaćom razvoja i realizacije projekta Regionalnog centra za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske, prema najvišim standardima EU.
Kako će u praksi izgleda dopremanje samog
otpada u Centar? Nakon odvajanja korisnog otpada, prikupljeni otpad prevozi će se do pretovarne
stanice u svakoj županiji. Nakon toga, specijalnim
vozilima bit će prebačen u Centar na području Općine Koprivnički Ivanec. Tu će se prerađiva u postrojenju za mehaničko-biološku obradu. To znači
da će se iz otpada izdvaja staklo, metali, plas ka,
papir i druge korisne sirovine za reciklažu, da će se
iz organskog dijela otpada proizvodi kompost, da
će se iz jednog dijela proizvodi visokokvalitetno
kruto gorivo namijenjeno kor štenju u proizvodnji
cementa, da će se proizvodi biostabilizirani materijal za odlaganje i bioplin, kao nusproizvod biološkog raspadanja, za proizvodnju električne energije.
Dosad su potpisani ugovori s Fondom za zbrinjavanje otpada EU o sufinanciranju projektne dokumentacije i otkup zemljišta, te je izrađeno desetak
elaborata, tehničko-tehnoloških dokumenata i podloga bez kojih uopće ne bi bilo moguće krenu u
konkretnu realizaciju izgradnje. Cijeli postupak priprema i realizacija ovako velikog projekta ima svoj
hodogram po kojemu se planirano ostvaruju pojedini koraci. U svakom od h koraka pojavljuju se
i nepredviđene teškoće, od imovinsko-pravnih do
tehničko-tehnoloških. Jedna od takovih je i strah
javnos od budućeg pogona. Taj strah može bi sveden na najmanju moguću mjeru samo pravovremenim i cjelovi m informacijama dostupnim javnos
i transparentnošću priprema i realizacije svih faza
projekta.
Kako je trenutačno aktualna javna rasprava o
studiji utjecaja na okoliš spomenutog centra, u Općini Koprivnički Ivanec sastalo se 9. travnja 2010.
godine, Savjetodavno stručno povjerenstvo za ocje-

nu cjelovitos i stručne utemeljenos spomenute
studije, te je njezin član Božo Vrabelj, inače načelnik Općine Koprivnički Ivanec, u ime općine upu o
Ministarstvu zaš te okoliša, prostornog uređenja i
graditeljstva dopis u kojem taksa vno navodi 12 ozbiljnih prigovora, odnosno, nedostataka što ih je povjerentsvo pronašlo u studiji. Ono što bi moglo uspori cjelokupan postupak oko izgradnje buduećg
Centra je sudki spor, upozorava povjerenstvo, između tvrtke Komunalac, odnosno, Grada Koprivnice i
Općine Koprivnički Ivanec nad jednom čes com od
11 rali, a na kojoj bi djelomice trebao bi izgrađen
budući Centar. I nakon što je sud već u dva navrata
presudio u korist općine, Komunalac pokreće novu
tužbu, a ta bi mogla znatno usporo cijeli posao.
Inače teminski plan predviđa da bi radovi
na izgradnji Centra trebali započe 2011., a u rad bi
trebao bi pušten do 2015. godine. U njemu bi zaposlenje trebalo naći pedesetak radnika, predračun
iznosi 37 milijuna eura, od čega bi 80 % dali fondovi
EU, a ostatk bi se osigurao kredi ma.
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POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE
O RADU NAČELNIKA

1.

UVOD

.
Aktivnosti načelnika prikazane su po redoslijedu sjednica općinskog vijeća, i djelokrugu rada za razdoblje od 01. lipnja 2009. do 31. prosinca
2009.
Nakon lokalnih izbora održanih 17. svibnja 2009., dana 01. lipnja
2009.
stupio sam na dužnost načelnika Općine Koprivnički Ivanec na koju sam
izabran,
na mandat od 4 godine. Općinsko izborno povjerenstvo svoju je Odluku
o objavi rezultata
izbora za načelnika Općine Koprivnički Ivanec KLASE: 013-01/0901/08, donijelo 22.
svibnja 2009.
Dana 01. lipnja 2009. godine temeljem članka 10a. Zakona o primopredaji vlasti obavljena je primopredaja vlasti između dotadašnjeg načelnika
Ivice Petričevića i novoizabranog načelnika Božidara Vrabelj u prisutnosti
pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Ivana Lipuš, o čemu je sastavljen
zapisnik Klasa: 010-01/09-01/01, Urbroj: 2137/09-09-1.
Od preuzimanja dužnosti i upoznavanja sa stanjem započetih projekata, načelnik je, sukladno Statutu, obavljao poslove u okviru svojih nadležnosti, od donošenja odluka, upućivanja prijedloga odluka o kojima odlučuje
Općinsko vijeće općine, do izvršavanja tih odluka.
Načelnik je donosio i čitav niz drugih odluka iz različitih područja
djelokruga.

7.
8.
9.
goda,
10.
11.
novec
12.
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Povjerenstva za predškolski odbor,
Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja,
Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepoSocijalnog vijeća,
Odbora za groblje u naselju Koprivnički Ivanec i KuStožera zaštite i spašavanja općine Koprivnički Ivanec

Vođeni su razgovori s predstavnikom tvrtke E2ENERGY d.o.o. gospodinom
Borisom Hrlec i inozemnim investitorima o realizaciji projekta „TERMOELEKTRANA NA ŠUMSKU BIOMASU“ za što je investitor dostavio
pismo namjere, te je od općinskog vijeća zatražena suglasnost na pismo i
ovlaštenje načelniku za sklapanje ugovora o poslovnoj suradnji.
S predstavnicima Hrvatskih voda vođeni su razgovori o nastavku izgradnje
kanalizacije u naselju Kunovec, Goričko i Botinovec, te je projektni zadatak te investicije dobio Komunalac d.o.o. Nakon toga potpisan je ugovor
o sufinanciranju izrade idejnog projekta za izgradnju nastavka kanalizacije u
općini i ugovor o sufinanciranju izrade projektne dokumentacije za izgradnju
kanalizacijskog sustava Poslovne zone Koprivnički Ivanec. Očekujem da će
glavni i izvedbeni projekt nastavka izgradnje kanalizacijske mreže u Općini
Ivanec s potvrdom na glavni projekt biti gotovi do kraja ožujka 2010. godine.
U sufinanciranju izrade projekta izgradnje kolektora za odvodnju otpadnih
voda iz Poslovne zone Koprivnički Ivanec sudjeluju Hrvatske vode, Općina
Koprivnički Ivanec, i Općina Peteranec, jer će se na kolektor spojiti kanalizacijski sustav Peteranca. Projekat je pred završetkom i slijedi ishođenje
lokacijske dozvole.
Također, data je suglasnost Komunalcu na izradu idejnog projekta
magistralnog vodovoda koji prolazi rubnim područjem Poslovne zone. Oba
projekta važna su za pokretanje postupka izrade projektne dokumentacije za
gradnju komunalne infrastrukture za prvu fazu Poslovne zone.

2. Jedinstveni upravni odjel
4.
Jedinstvenu upravni odjel obavlja poslove vezane uz rad Općinskog
vijeća, i njihovih radnih tijela, predsjednika Gradskog vijeća i načelnika.
Obavlja pripreme sjednica Općinskog vijeća, priprema opće akte
općinskog vijeća,
obavlja poslove po nalogu načelnika i predsjednika Općinskog vijeća.
Uz dostavu materijala za sjednice Općinskog vijeća te njihovih radnih tijela, osigurava se vođenje zapisnika i snimanje sjednica. U Jedinstvenom
upravnom odjelu obavljaju se zajednički, stručni, upravni, kadrovski poslovi,
stručno osposobljavanje i usavršavanje, službenički odnosi, poslovi njihovih
radnih tijela, osigurava se vođenje zapisnika i snimanje sjednica, te drugi opći
poslovi. Surađuje se s državnim i drugim tijelima. Provodi se javna nabava.

3.

Druga sjednica općinskog vijeća

Načelnik je za drugu sjednicu Općinskog vijeća u suradnji s službenicima upravnog odjela pripremio prijedlog Statuta općine koji je utvrdio
Odbor za statut i poslovnik
Statut Općine Kop.Ivanec najvažniji je opći akt općine.
Novosti vezane uz donošenje novog Statuta proizašle su iz zakona, a predstavljala su drugačija ovlaštenja Gradskog vijeća kao zakonodavne
vlasti i načelnika kao izvršne vlasti općine Kop. Ivanec.
Statut općine Koprivnički Ivanec rađen je temeljem Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05,
109/07, 125/08, 36/09.)
Pripremljeno je i dostavljeno očitovanje Državnom uredu za
reviziju nakon obavljene revizije financijskih izvještaja i poslovanja Općine
Kop. Ivanec.
Načelnik je u suradnji s koalicijskim partnerom i suradnicima
uputio Općinskom vijeću na donošenje rješenja o imenovanju predsjednika
i članova:
1.
Odbora za proračun i financije
2.
Odbora za gospodarski razvoj općine,
3.
Odbora za unapređenje i zaštitu okoliša,
4.
Odbora za komunalne djelatnosti,
5.
Povjerenstva za kulturu,
6.
Povjerenstva za sport,

Četvrta sjednica općinskog vijeća
Na četvrtu sjednicu Općinskog vijeća upućeni su slijedeći pri-

jedlozi:
- davanje suglasnosti tvrtki Piškornica d.o.o. za osnivanje prava
građenja na k.č.br. 3082/60 k.o. Koprivnički Ivanec, te su vijećnici upoznati
sa stanjem projekta Piškornica, (Osnivanje prava građenja nije realizirano
jer postoji druga opcija s predmetnom česticom o čemu će se odluka donijeti
kasnije)
- prijedlog Poslovnika općinskog vijeća koji je prethodno utvrdio Odbor
za statut i
poslovnik
- prijedlog odluke o izmjeni i dopuni odluke o komunalnom doprinosu,
- prijedlog odluke o izmjeni odluke o komunalnoj naknadi ,
- prijedlog odluke o izmjeno odluke o priključenju na vodovodnu mrežu,
- prijedlog Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o kreditiranju
studenata
- prijedlog izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u
vlasništvu države,
- prijedlog odluke o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi i o mjerama
za
uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina
Izmjenom i dopunom Odluke o komunalnom doprinosu smanjena su davanja
kućanstvima koja prije priključenja na komunalnu infrastrukturu imaju
obvezu legalizirati stambene ili gospodarske objekte u skladu s Zakonom o
komunalnom gospodarstvu i Zakonom o gradnji i prostornom uređenju.
Izmjenom i dopunom Odluke o priključenju na vodovodnu mrežu
smanjen je iznos naknade za priključenje koji je usklađen s većinom odluka
na području Županije.
5.

Peta sjednica općinskog vijeća

Nakon obavljenih pripremnih poslova na 5. sjednicu Općinskog vijeća
upućeni su na donošenje:
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Primjedbe na izmjene i dopune Programa raspolaganja poljoprivrednim
zemljištem u vlasništvu države, a odnose se na primjedbe korisnika državnog poljoprivrednog zemljišta koji su odvjetništvu uputili zahtjev za mirno
rješenje spora.
Izmjenama i dopunama Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države izdvojiti će zemljište iz Poslovne zone za ostale
namjene, odrediti zemljište za povrat fizičkim osobama i Župi Koprivnički
Ivanec za oduzeto zemljište za vrijeme bivše komunističke vlasti, izdvojiti zemljište koje stoji na općinu ili bivšu Općinu Koprivnica. Program raspolaganje
uputiti će se Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja na dobivanje suglasnosti i nakon toge će uslijediti postupci prodaje ili davanja u zakup.

preostalo zemljište unutar prve faze Poslovne zone koje nije prenijeto u vlasništvo općine.

Donošenje zaključka o odgodi izvršenja rješenja o naplati
komunalne naknade
tvrtki Komunalac d.o.o. do 28. veljače 2010. godine. Naime, Komunalcu
d.o.o. je putem rješenja o ovrsi prisilno skinuto s računa 2.500.000,00 kuna za
2008. godinu. S obzirom da je Komunalcu prijetila ovrha komunalne naknade
i za 2009. godinu, na tu temu održano je nekoliko sastanaka s Upravom i Nadzornim odborom Komunalca što je rezultiralo zamolbom za odgodu izvršenja
rješenja zbog financijskih teškoća u tvrtki. Stoga, je donijet zaključak o odgodi
izvršenja rješenja za komunalnu naknadu za 2009. godinu do 28. veljače 2010.
godine. Tada je pokrenuta inicijativa za mirno rješavanje imovinsko pravnih
odnosa na čestici 3082/60 unutar odlagališta otpada i osnivanje Povjerenstva
za preuzimanje kanalizacijske mreže u naselju Koprivnički Ivanec.
Na našu inicijativu Komunalac je krajem prošle godine odgovorio novom tužbom protiv općine kojom traži od općine povrat ulaganja
u sanaciju odlagališta otpada u iznosu od cca. 24.000.000,00 kuna i sudsku
zabilježbu raspolaganja česticom 3082/60., tek ove godine uputio je na razmatranje prijedlog okončanog obračuna izgradnje kanalizacije.

Na zajedničkom sastanku koji se vodio u hotelu Westin na
prezentaciji projekta
„Termoelektrana“ i Hrvatskoj elektroprivredi uz prisustvo predstavnika
Građevinskog fakulteta donijet je zaključak o promjeni lokacije za gradnju termoelektrane prvenstveno zbog promjene tehnologije i blizine 110 kilovoltnog
dalekovoda koji je bliže sadašnjoj lokaciji elektrane.

- Povodom tužbe koju je podnio Komunalac d.o.o. protiv općine kojom traži ovrhu sredstava na računu zbog duga na kanalizaciji još nije
pravomoćno riješena jer je prijedlog općine da se spor riješi mirnim putem i
nagodbom.

Donijeta je odluka o sklapanju ugovora o privremenom korištenju čestice 3082/60
od strane Komunalca za ishođenje dozvole za gospodarenje otpadom na
odlagalištu Piškornica. Ugovor o korištenju čestice za potrebe dobivanja dozvole odlaganja otpada ponuđen je na potpis Komunalcu, s rokom korištenja
čestice do 31.06.2010. godine, međutim, do danas nisu odgovorili niti potpisali
ponuđeni ugovor. Naprotiv, sudskom tužbom traže zabilježbu zabrane raspolaganja spomenutom česticom. U tijeku je sudski postupak pri Općinskom sudu
gdje nas zastupa odvjetnik Feliks Đurašin.

U području osnovnog školstva prihvaćena je inicijativa općine o promjeni mreže
osnovnih škola, te je Županijska skupština donijela Odluku o prihvaćanju
inicijative i uputila prijedlog na suglasnost u Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa. Izrađen je projektni zadatak od Upravnog odjela za školstvo
Koprivničko-križevačke županije u kojem je uz sav potreban školski sadržaj
predviđena i sportska dvorana koja bi se, osim za potrebe tjelesnog odgoja
djece, koristila i za sportske događaje i rekreaciju građana. Vrijednost škole
sa športskom dvoranom procijenjena je na cca 20.000.000,00 kuna i zahtjeva
adekvatan prostor koji zadovoljava sadašnja lokacija predviđena Prostornim
planom.

7. Sedma sjednica općinskog vijeća
Na sedmu (7) sjednicu općinskog vijeća upućeni su slijedeći

U svim sudskim sporovima koje se vode oko imovine Općine
Koprivnički Ivanec u stalnim sa kontaktima s odvjetnicima g. Đurašin, g. Bukojević, gđa. Ferenc-Ranilović koji su nas zastupali temeljem ovlaštenja i u
međusobnim konzultacijama poduzimamo odgovarajuće korake.
Nakon dužeg sudovanja koji se vodio između općine
i trgovačkog društva Sloga d.o.o. Đurđevac na vrhovnom sudu RH potvrđena
je prvostupanjska i drugostupanjska presuda kojom je potvrđeno da je zgrada
trgovine Matije Gupca 16 vlasništvo općine.
Donošenje odluke o III. izmjeni Prostornog plana uređenja
Općine Koprivnički
Ivanec zbog usklađivanja s ranije donijetom odlukom o povratu poljoprivrednog zemljišta koje se nalazi na području predviđenom za poslovnu zonu.
(Ivan Dolenec). Na istom vijeću nije donijeta odluka o eventualnoj promjeni
Plana za izgradnju osnovne škole, iako su bila iznijeta oprečna mišljenja vijećnika. (Konačni prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana treba hitno
osvojiti zbog aktivnosti koje slijede u vezi realizacije projekta Osnovne škole
Koprivnički Ivanec)
Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu zbog
usklađivanja s novim zakonskim odredbama i ujedno povećanje novčane
kazne za prekršitelje.

6.

Šesta sjednica vijeća

Na petoj (6) sjednici općinskog vijeća nakon obavljenih pripremnih radnji
donijete su slijedeće odluke:
Temeljem zahtjeva općine za darivanje poljoprivrednog zemljišta od Republike
Hrvatske donijeta je odluka Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske kojom se Općini Koprivnički Ivanec daruje cc. 30 ha zemljišta za poslovnu zonu
u vrijednosti od cca. 9.330.000,00 kuna, Općinsko vijeće donijelo je odluku o
prihvaćanju darivanja i otpisu svih potraživanja prema RH u vrijednosti darivanog zemljišta.
Nakon toga, uz prethodnu suglasnost Državnog odvjetništva,
potpisao sam i
ugovor o darivanju, te je zemljište i pravno u vlasništvu Općine. Sa
službenicima Središnjeg državnog ureda za upravljanje državom imovinom
obavljeno je nekoliko razgovora o daljnjim postupcima darivanja državnog
zemljišta, te je pripremljen i treći zahtjev za darivanje kojim će se obuhvatiti

prijedlozi na
donošenje:
Donošenje izmjena i dopuna Proračuna općine za 2009. godinu koji je smanjen
na 5.361000,00 kn, prvenstveno zbog izostanka prihoda s državne razine od strane Ministarstva gospodarstva i storniranje knjiženja sufinanciranja
Hrvatskih voda za gradnju kanalizacije, jer su sredstva direktno doznačavana
Komunalcu d.o.o.. Prijedlog izmjena i dopuna proračuna je bio napravljen i na
temelju procjene mogućnosti ostvarenja i raspoloživih informacija o realizaciji
prihoda do kraja godine kojima su se podmirili već nastali ili predstojeći izdaci, s težnjom da se ostvare uštede u što je moguće većoj mjeri.
Uz izmjene i dopune proračuna za 2009. godinu napravljene
su i na donošenje
upućene izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi, športu i
tehničkoj kulturi, javnih potreba u socijalnoj skrbi, program održavanja komunalne infrastrukture, program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, program javnih potreba u zaštiti od požara
Također, na sedmu sjednicu vijeća upućen je prijedlog Proračuna za 2010.
godinu. Prijedlog Proračuna iznosio je 22.769.000,00 kuna, što je 424%
više od iznosa proračuna za 2009. godinu. Proračun je razvojno orijentiran od
čega 70% otpada na kapitalne projekte, za društvene djelatnosti otpada 6,27%,
za komunalne i gospodarske djelatnosti otpada 14,74% i 8,98% proračuna otpada na funkcioniranje Općinskog vijeća i Jedinstvenog upravnog odjela.
Donošenje projekcije proračuna općine za 2011. i 2012. godinu,
- Uz prijedlog proračuna upućeni su na donošenje svi Programi javnih
potreba i to:
u športu i tehničkoj kulturi ,
u predškolskom odgoju,
u socijalnoj skrbi,
Program održavanja komunalne infrastrukture,
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture,
Javnih potreba u zaštiti od požara,
Usvajanje izmjena i dopuna Proračuna DV Vrapčić Drnje Podružnica Ivančica
Koprivnički Ivanec za 2009. godinu i usvajanje Proračuna DV Vrapčić
podružnica Ivančica za 2010. godinu,
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Zbog niskih plača odgajateljica i pomoćnog osoblja u podružnici Ivančica na
vijeće je upućen prijedlog povećanja plača za 5% od 01.01.2010. godine, te prijedlog o isplati putnih troškova odgajateljicama koje putuju i fiksnoj
naknadi putnih troškova (cipelića) odgajateljicama koje žive u mjestu rada.

8.

Osma sjednica općinskog vijeća

Na zadnju 8 (osmu) sjednicu Općinskog vijeća u 2009. godini
upućene su na donošenje slijedeće odluke i rješenja:
prijedlog odluke o izmjeni odluke o visini uplate roditelja za
boravak djece u
vrtiću Ivančica kojom se učešće roditelja za boravak djece povećava na
450,00 kuna mjesečno zbog povećanja ekonomske cijene boravka po djetetu
i potrebe da se u 2010. godini u prostoriji vrtića obave investicijski radovi na
poboljšanju uvjeta boravka djece i nabavke opreme
- na prijedlog Upravnog vijeća vrtića Vrapčić Drnje koje je na
svojoj sjednici
raspravljalo o prijedlogu Statuta dječjeg vrtića Vrapčić,
Općinsko vijeće, donijelo je suglasnost
- u međusobnom usuglašavanju s koalicijskim partnerom na
donošenje Općinskom vijeću je upućen prijedlog o naknadi troškova članovima općinskog vijeća koji su povećani na 200,00 kuna i naknada troškova za
volontersko obavljanje dužnosti zamjenika općinskog načelnika u iznosu od
1.000,00 kuna neto/mjesec,
- za potrebe izrade Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih
i kulturnih dobara na području općine donijeta je Analiza stanja sustava zaštite
i spašavanja na područnu općine u 2008. i 2009.godini, donijete su smjernice
za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja općine u 2010. godini,
imenovano je povjerenstvo koje će sudjelovati u postupku izrade procjene
ugroženosti na području općine.

9. Komunalne djelatnosti i zaštita okoliša
Na zajedničkom sastanku održanom s članovima Odbora za komunalne djelatnosti donijeta je odluka o popravku poljskih putova, te je na cca 5
km poljskih putova na području općine dovezeno 300 m3 šljunka.
Na području naselja Koprivnički Ivanec sanirana su tri divlja odlagališta smeća, te su postavljeni znakovi zabrane daljnjeg odlaganja.
Svim kućanstvima na području općine besplatno su dodijeljene
kante za odlaganje komunalnog otpada.
Nabavka kanti sufinancirana je od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u omjeru 60% općina 40% Fond.

10.

Zadovoljavanje potreba u socijalnoj skrbi

U zadovoljavanju potreba u socijalnoj skrbi isplaćene su naknade za četiri
kućanstva slabije ekonomske moći, na način da su u određenoj vrijednosti
ta kućanstva podigla robu u maloprodaji, a općina je temeljem računa podmirila nastali trošak, osigurana su ogrjevna drva za desetak obitelji, a što je sufinancirala Županija Koprivničko-križevačka i novčanom donacijom pružena je
pomoć obitelji s invalidnom osobom.
11.

Stjecanje nekretnina u korist općine

U naselju Goričko na čestici koja je bila u vlasništvu obitelji Stjepana
Flegarić
iz Goričkog izgrađeno je vatrogasno spremište sa spremnikom za vodu za
potrebe vatrogasaca. Radi stjecanja vlasništva nad predmetnim spremištem i
legalizacije građevine otkupljena je u neposrednoj pogodbi predmetna čestica
i uknjižena u korist Općine.

OPĆINSKI NAČELNIK:

Božidar Vrabelj, dipl. oec.
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Analiza razdoblja 2009. - 2010.

Od Ivanja do Ivanja u župi
U skladu sa svetopisamskim izrazom da je suću godina kao jedan dan, a dan kao suću godina u
Njegovim očima, podsje mo se svega što se zbilo u
h kratkih godinu dana...
Nakon trodnevnice, na kojoj su sudjelovali podravski i međimurski svećenici, i našeg glavnog župnog proštenja, uslijedilo je ljetno vrijeme predaha
i odmora. I dok su neki odahnuli, drugi su marljivo
radili usprkos ljetnih vrućina: nedugo nakon bo novečkog proštenja sv. Ilije u srpnju započelo je rušenje dotrajale i već opasno ruševne garaže župnog
dvora te izgradnja nove.
Mjesec kolovoz obilježila su, uz rokovsko proštenje u Kunovcu, prije svega hodočašća: druge subote
u mjesecu Marija Bistrica, četvrte Trsat, ali i jedan
nesvakidašnji događaj. Dok je dio vjernika hodočas o Majci Božjoj Močilskoj, dio se, na čelu sa žu-

pnikom, upu o na redovničke zavjete u Zagreb. U
samostanu Sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskog
u Frankopanskoj, Gordana Flegarić je nakon višegodišnjih priprema položila privremene redovničke
zavjete i postala s. Marija Gordana. Uis nu velika
radost za župu.
Početkom rujna hodočas se u Ludbreg na proštenje Predragocjene Krvi Kristove, a kratko nakon
početka školske godine zazvali smo Duha Svetoga
na djecu i mlade. Krajem mjeseca započeo je tečaj
za pripravu odraslih za primanje sakramenata, a već
početkom idućeg Tjedan Caritasa, treći po redu:
pod geslom I četvorica ga uniješe ispunili smo tjedan dana molitvom, djelotvornom ljubavlju i druženjima.
Preko svetkovine Svih sve h i molitvenog prisje-

ćanja naših pokojnika u studenom, prosinačkog proštenja sv. Barbare u Kunovcu, koje nam je predvodio
župnik sv. Nikole biskupa iz Koprivnice, projurili smo
kroz rela vno toplo kasno jesensko vrijeme i započeli pripravu za Božić kroz adventske ispovijedi.
Dok staru godinu završavamo čitanjem sta s ke, koja nam i dalje nastavlja u nega vnom trendu, novu godinu uvijek počinjemo prisjećanjem na
prošle dobre stvari i ljude misom zahvalnicom za sve
dobročinitelje župe u protekloj godini.
Nakon Orašijade krajem siječnja i proštenja na
Svijećnicu, koje je predvodio župnik rasinjski, već je
s gla polovicom veljače korizma i priprava vjernika
za vazmeno trodnevlje i najveći blagdan, Uskrs. Na
njezinu samom početku obilježili smo krajem veljače župno klečanje: u ime cijele biskupije taj se dan
naša župa poklonila pred Presve m Oltarskim Sakramentom. Glavnu misu je predvodio župnik đurđevački, uz koncelebraciju svećenika iz dekanata.
Na 5. korizmenu nedjelju velik je broj župljana
sudjelovao na župnom križnom putu, usprkos na
mahove jakom pro vnom vjetru, koji nam je otežavao hod.
Na uskrsnom su bdijenju i ove godine sakramente krštenja, pričes i potvrde primili odrasli vjernici
koji su se od prošle jeseni pripremali kroz susrete i
kateheze. Vrijedi spomenu i trud mladih pjevača
koji su nam ove godine otpjevali muku na Cvijetnicu.
Krajem travnja pružila se prilika za hodočašće u
Torino: torinsko je platno, naime, samo ove godine
bilo izložno svega mjesec dana. U nastavku su hodočasnici posje li i milansku katedralu.
Polako se približavajući lipnju i novom proštenju,
dolazimo do podjeljivanja sakramenata prve sv. pričes i potvrde (16 prvopričesnika i 30 firmanika), do
obilježavanja sv. Florijana s našim vatrogascima te
židorovskog proštenja u Kunovcu. Polovicom svibnja obavljena je i vizitacija u župi.
Kroz lipanj obilježavamo proštenje u Pustakovcu i
Goričkom te započinjemo devetnicu kao pripravu za
još jedno župno proštenje sv. Ivana Krs telja.
Od materijalnih radova vrijedi spomenu akciju
čišćenja župnih “gorica”, u koju se uključio lijepi broj
župljana. Svetohranište s kipovima iz župne crkve
odvezeno je na restauraciju u Ludbreg. Nabavljeno
je nešto od novog liturgijskog ruha (oltarnici i an -
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pendiji), na čemu zahvaljujem vjernicima koji su se
uključili.
Pred završetkom je vanjsko uređenje novoizgrađene dvorišne zgrade i garaže na župnom dvoru, a u
jeku je izrada stolarije za kapelu sv. Barbare u Kunovcu: u tu su se akciju skupljanja darova po prvi
puta uključili župljani cijele župe, što je za svaku pohvalu. Ne treba naglašava koliko je lakše kada svi
pomažu – vrijedi is princip kao i u molitvi: slaba je
molitva kad jedan moli sam za sebe. Ako ne moli za
sebe, već za druge, tada svi mole za jednoga, a to je
molitva koju Gospodin uslišava. Stoga se nadam da
će se svi župljani uključi i u slijedeću akciju, u kojoj ćemo skuplja za župnu crkvu, već prema svojim
mogućnos ma. Sje te se, složna braća kuću grade,
a ona druga...
Premda su potrebe velike i neki vjernici nestrpljivi da se što više napravi u što kraćem vremenu, prema mogućnos ma svake godine napravimo dio. Za
pet godina mislim da se vide neke razlike i pomaci.
Za idućih pet još se svašta može napravi – ni Rim
nije napravljen u jednom danu (osim ako se ne vramo na rečenicu s početka).
Stoga zahvaljujem svima koji su u ovom proteklom razdoblju pomogli, trudili se i žrtvovali za zajednicu odvojivši nešto od sebe za druge...
Uz pozdrav od župnika, budite dobri jedni drugima i ne zaboravite: polako, ali sigurno.
Marijan Horvat, župnik
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Društvo izvornog folklora

Slap folklorne
baštine i kulture
Nakon prošlogodišnjeg ‘Ivanjskog navečerja’,
22. kolovoza 2009. Godine, nastupali smo na ‘Strmečkim jesenima’ u Strmcu. Bila nam je to i generalna proba za 21. Ivanečke kresove koji su se održali 29. kolovoza 2009. godine. Na 21. Ivanečkim
kresovima nastupila su ova društva:
KULTURNO PROSVJETNO DRUŠTVO
UKRAJINACA ‘KARPATI’ - Lipovljani
KUD ‘STRMEC’ - Strmec
KUD ‘GRGUR KARLOVČAN’ - Kalinovac
KUD ‘MOHAČ’ - MOHACS, Republika
Mađarska
KUD ‘KAMEN’ - Sirač
Društvo izvornog folklora Koprivnički Ivanec
Mnogi su rekli kako su prošlogodišnji Kresovi
doista zasjali u onoj tmurnoj vremenskoj situaciji
i kako smo odabirom KUD-ova potaknuli odličnu
atmosferu. Moram naglasiti da nije jednostavno
osmisliti program i odabrati društva, ali se uvijek
trudimo i doista nastojimo da raznovrsnost programa bude naš primarni zadatak. Nakon Ivanečkih
kresova, 17. listopada ugostili su nas naši prijatelji iz
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KUD-a ‘Grgur Karlovčan’ iz Kalinovca, 14. studenoga bili smo na tradicionalnom krštenju mošta kod
KUD-a ‘Kalnik’ iz Kalnika dok smo 5. i 6. prosinca
predstavljali našu kulturu u Austriji, točnije u Salzburgu, te u Bavarskoj. Na poziv Hrvatske kulturnoumjetničke udruge ‘Hrvatski san’ iz Salzburga, koja
promiče tradiciju Hrvatske, a ujedno uživa visoki
ugled kako hrvatskih tako i austrijskih institucija i
vlasti, članovi Društva izvornog folklora iz Koprivničkog Ivanca, svojim programom i narodnim nošnjama, uljepšali su manifestaciju pod nazivom ‘Podravska večer’ koja se održala u mjestu Bayerisch
Gmain u Bavarskoj.
Naime, u subotu 5. prosinca nastupali smo na
centralnom trgu grada Salzburga neposredno ispred
poznatog adventskog sajma. Čarolija okićenog Salzburga, rodnog grada velikog Mozarta, raskoš narodnih nošnji i zvukovi tamburice u srcu svakog prolaznika i turista ostavili su duboki trag. Večerašnji
program u Bavarskoj je oduševio nazočne. Nas su
posebno oduševili krampusi. U Bayerisch Gmainu
svake godine, dan uoči blagdana sv. Nikole, krampusi posjećuju svaku kuću i ulaze u ugostiteljske
objekte. Te su večeri posjetili i restoran u kojem
smo nastupali te su nas svojim dolaskom upoznali s tradicijom koju njeguju još od davnih vremena.
Ivanjske snehe metež su zaustavile šibnatim metlama i kuhačama. Na sam blagdan sv. Nikole članovi DIF-a pjevali su sv. misu u crkvi sv. Andrije u
Salzburgu čija župa okuplja sve naše iseljene Hrvate
koji žive u Salzburgu. Na pučkim adventskim pjesmama i zvukovima tamburice posebno se zahvalio i tamošnji župnik fra Zlatko Špehar. Nakon mise
vjernici su se okupili oko nas ispred crkve, kušali
su domaće delicije od dizanog tijesta, okrijepili se i
ugrijali čašicom domaće rakije i s velikim oduševljenjem promatrali ivanjska kola, parovne plesove i
bogatu narodnu nošnju. Budući da mnogo Ivančana
radi i živi u Austriji i Njemačkoj, za neke je saznanje, da njihovi sumještani dolaze k njima, bila velika
radost i mnogi su se pobrinuli da te večeri budu s
folklorašima. Pokazali smo kulturu i tradiciju koju
njegujemo, i iako nismo profesionalci, već svoj rad
mjerimo i hranimo ljubavlju prema korijenima i životu svojih predaka, ipak smo svojim programom na
mnoga lica izmamili suze radosnice.
Ove godine s nastupima smo krenuli 24. veljače kada smo nastupali na javnom snimanju serijala
‘Lijepom našom’ u Đurđevcu, 26. ožujka predstavili
smo se sa svim dobnim skupinama na prezentaciji
kulturne baštine Koprivničkog Ivanca u Domu mladih u Koprivnici, 11. travnja naša je mlađa folklorna

skupina bila na Županijskoj smotri dječjeg folklora
u Novigradu Podravskom. U svibnju ćemo odraditi
još dva nastupa i to 29. svibnja na proslavi Udruge
žena iz K. Ivanca te 30. svibnja kada je planirana
Županijska smotra folklora. Dana 7. lipnja će mlađa
folklorna grupa nastupati na 40. Glazbenim svečanostima u Koprivnici, 23. lipnja nastupit ćemo već
tradicionalno na Ivanjskom navečerju, za 26. lipnja
pozvani smo u Prepuštovec, 25. srpnja ugostit će nas
članovi KUD-a iz Zemunika Donjeg, dok za 28. kolovoza pripremamo još jednu zvučno-vizualnu poslasticu, još jedne, ove godine 22. po redu, Ivanečke
kresove. Neka su društva već potvrdila svoj dolazak
na našu veliku manifestaciju i doista vjerujemo da
će i ovi Kresovi potvrditi naslov krovne kulturnoumjetničke manifestacije naše Općine čija je realizacija zbog povijesne konstrukcije i od županijskog
značaja.
Za sada su nam poznata samo navedena gostovanja, o detaljima njihove realizacije i o nekim
narednim gostovanjima, izvjestit ćemo vas u narednom broju Kresnice. Još uvijek ističemo kako su
vrata DIF-a otvorena za sve one koji se žele aktivnije uključiti u rad društva. Neprestano tražimo plesače i plesačice, tamburaše i tamburašice pa molimo
sve one koji žele s nama prezentirati folklornu baštinu naše općine i županije neka nam se pridruže u toj
plemenitoj namjeri.
Osim što se naše izvješće o radu sastoji većinom
od nabrajanja datuma određenih gostovanja, ono
što nosimo u srcima sa svakog nastupa, ne može
se opisati oblikom izvješća. Jedino što smo uočili
gostujući van granica naše domovine, vezano je uz
činjenicu da smo, kao folklorno društvo, cjenjeniji
vani nego kod kuće. Zašto je to tako, ne znamo, ali
znamo da je svaki od nas, kako Cesarić kaže, jedna
kap u slapu, i naša mala kaplja pomaže tkati taj slap
folklorne baštine i kulture cijelog područja Općine
Koprivnički Ivanec.
Predsjednica DIF-a:
Kristina Sanader, dipl.uč.
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Udruga žena ‘Ivanečko srce’

PROSLAVLJENA 35. OBLJETNICA UDRUGE
Naša Udruga žena osnovana je davne 1938. godi- proslavi 35. obljetnice Udruge bio načelnik Općine
ne, a tada se zvala ‘Hrvatsko srce’. Društvo ‘Hrvatsko
ssrce’ osnovale su pokojne naše članice i mještanke
ovog sela: Dora Prepelić, Kata Medvarić, Marija Čevis, Jelka Medvarić, Marija Jakupić, Marija Vrban i
druge žena. Nažalost mi mlađe nemamo podataka
iz 1938. godine da bismo ih sve mogle naves .

Sadašnja Udruga ponovno je osnovana
1975. godine pod novim imenom ‘Društvo žena’.
Njega su osnivale: Nadica Jančevec, Barica Prepelić, Jelka Prepelić, Miroslava Novoselec, Ljerka
Majtan, Anica Poldrugač, Slavica Mar naga, Ka va Lončar, Katarina Čevis, Katarina Vrban, Biserka
Pancir, Katarina Medvarić, a tada su se i ove sada
prisutne članice polako uključivale, iz godine u godinu, u rad našeg društva. Za prvu predsjednicu,
1975. godine, izabrana je Nadica Jančevec, za tajnicu Miroslava Noveselec, a blagajnicu Slavica Marnaga. Te godine društvo je imalo 128 članica, što
ak vnih a što podupirajućih. Pod m imenom radilo se slijedećih dvadeset godina, a onda se društvu
vra o stari naziv – ‘Hrvatsko srce’. Za tadašnju 20.
obljetnicu barjak nam je izradila naša – sada pokojna – članica Marija Jakupić. Barjak je darovala
njezina kćerka Katarina Biserka Čevis, bila je i kuma
barjaku, a ime udruge već je bilo ‘Hrvatsko srce’.
Spomenu m barjakom služile smo se na proslavam
i manifestacijama sve do 2005. godine. Zbog nekih
naših manjih nedostataka i nesuglasica, 2006. godine, preregistrirale smo društvo u Udruga žena ‘Ivanečko srce’ Koprivnički Ivanec, a to ime je i na našoj
novoj sadašnjoj zastavi. Novom barjaku kum je na

Koprivnički Ivanec g. Božo Vrabelj. Barjak o kojem
je riječ izradila je naša članica Ka ca Marčec, dok je
broševe za članice izradila Željka Marčec. Ovim putom se najljepše zahvaljujem na uloženom trudu.
U prošlih 35 godina promijenilo se u društvu osam
predsjednica. Bile su to: Nadica Jančevec, Ka ca
Vrban, Miroslava Novosel, Marija Furkes, Ružica
Bedeničec, Dragica Poldrugač, Slavica Mar naga i
Marina Besten.
Udruga broji 47 članica. Od toga je priznanja za
35 godina članstva dobilo 26 članica, za 30 godina 9
članica, za 25 godina 3 članice, za 20 godina 8 članica i za 10 godina članstva jedna članica.
Slavica Mar naga
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Udruga dragovoljaca i veterana
Domovinskog rata RH
Ogranak Općine Koprivnički Ivanec

VETERANI I MOGUĆNOSTI U SEOSKOM
TURIZMU
Nedvojbena je činjenica koja govori o obolu koji smo mi kao mještani Općine Koprivnički Ivanec posebno kao dragovoljci i drugi pripadnici ratnih postrojbi dali u teškim danima stvaranja države. Ono
što nikada ne smijemo zaboravi jest žrtva koju su naši sumještani
podnijeli da bismo danas živjeli u svojoj državi. Uvijek se treba sje s
ponosom sedamdesetak naših sumještana od kojih su pedeset dvojica članovi naše udruge. Slijedom događaja osjećali smo potrebu da i
u našoj opčini osnujemo UDVDR RH koja bi na neki način bila mjesto
druženja i okupljanja dragovoljaca i veterana domovinskog rata. Udrugu smo osnovali 1999. godine s početnih dvadesetak članova i
kao što smo spomenuli danas nas ima 52 a voljeli bismo da nas ima
više i da smo daleko ak vniji nego što smo danas. Naša ak vnost
u prošloj godini odnosila se na učešće u druženju i sportskom
natjecanju udruga na nivou naše Županije gdje smo i mi učestvovali.
Prošle godine održani su Republički susre u Krapini gdje smo
također branili boje naše udruge u disciplini potezanje užeta. Ove
godine imamo namjeru posje
jedno seljačko domaćinstvo koje
se bavi seoskim turizmom kao i jednu od vinskih cesta da vidimo
na koji način se može i kako razvija turizam i na nivou naše općine
koja stvarno ima što u tom smislu pokaza . Tako nas i ove godine čeka
Republičko natjecanje gdje se stvarno nadam da ćemo sudjelova u
većem broju nego prošle godine te i ovom prilikom apeliram na naše
članove da postanu ak vnije i da se odazivaju na pozive i na gore planirane ak vnos . Moram spomenu načelnika i Općinsko vijeće te im
zahvali na financijskoj pomoći bez koje ne bi bilo moguće da išta radimo jer mi drugih izvora prihoda osim donacije Općine nemamo. Na
kraju želim svim mještankama i mještanima Općine Koprivnički Ivanec
svako dobro
Predsjednik: Rade Presenjak

KTK VECTOR

MLADI VOL
Klub tehničke kulture Vector
na početku 2010. godine započeo je s pripremom automodela,
za predstojeću sezonu utrka, tj.
zamjenom dotrajalih i polomljenih dijelova istih. Na toj radionici sudjelovalo je uz voditelje i
sedmero djece u dobi od 8 do 11
godina. Uz upoznavanje kroz rad
djeca su učila o automodelu kroz
sastavne dijelove. S obzirom da
se automodeli u potpunosti rastavljaju bilo je vidljivo da djeca
uživaju, jer su imali priliku i sami
sastavljati određene dijelove. Na
iznenađenje voditelja djeca su pokazala posebno zanimanje za rad
oko motora što su neki tek prvi
put vidjeli u dijelovima.
Dva člana Kluba poslana su na
edukaciju za Time kepera u Zagreb. Oni će se koristiti kao mjeritelji vremena na utrkama koje
Klub organizira da bi smanjili
troškove organizacije utrka.
Godišnja izvještajno-izborna
Skupština održana je 13. veljače
2010. godine.
Početkom ožujka započeli smo
s modelarskom i maketarskom
školom koju održavamo svake
subote od 9 do 12 sati. Trenutno
školu polazi devetoro djece od 7
do 9 godina. Započeli smo s jednostavnim modelima jedrilica
(tzv. klizači), od balze. Povremeno, kada su nam vremenske
prilike dopustile, imali smo školu vožnje automodela BUGGY
OFF ROAD.
Također smo poravnali zemljani teren i zasijali ga travom kako
bi sve bilo spremno za predstojeće utrke za prvenstvo Hrvatske
kojih smo mi kao Klub organizatori.
Kao što je poznato prije dvije
godine započeli smo gradnjom
nadstrešnice s rampom za upravljanje automodela. Na početku
ožujka krenuli smo u prikupljanje
ponuda za izgradnju drvene konstrukcije i krovišta na prostoriji
Kluba.
Trenutno u Klubu ima 27 članova od kojih je 12 djece u dobi
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od 4-12 godina.
Oni polaze maketarsku i modelarsku školu koja se održava svake subote od 9-12
sati. Tu se djeca upoznavaju s različitim
materijalima što se koriste u maketarstvu
poput drveta balze, stiropora, kartona, plastike i metala. S obzirom da smo pretežno automodelarski klub obavezno imamo
upoznavanje s dijelovima automodela i
njegovim dodatnim uređajima. Djeca uče
i upoznavaju se, kroz igru i rad, s mehanikom, elektronikom, raznim alatima za rad i
materijalima koji se koriste. U praktičnom
dijelu imamo školu vožnje automodelima,
na stazi kluba, gdje djeca uče vještine vožnje. Sva ta iskustva moći će primjeniti u
daljnjem životu, jer tu uče kako se vozilo
ponaša u raznim situacijama poput naglog
skretanja u zavoj, kočenja, dodavanja gasa i na kraju
kako voziti da bi se izbjegle neželjene posljedice za
sebe i druge.
Svi vozači koji voze za klub voze svoje automodele koje su sami kupili. Oni također snose trošak
održavanja istih.
U prošloj 2009. godini vozač FORMULE 1, iz
kluba, Hrvoje Stegmayer osvojio je prvenstvo Europe u klasi što je vrhunski rezultat. To govorim zbog
toga što je taj hobi vani jako raširen, prihvaćen i stimuliran, a uspoređivati njihovu logistiku s našom
nema smisla, jer smo po tome u velikom zaostatku.
Što se tiče ove, 2010. godine, sudjelovali smo
na međunarodnoj EFRA Grand Prix utrci u Italiji ,
Cassino, 18. Travnja 2010. gdje je vozač Hrvoje Stegmayer osvojio 3. mjesto u finalu.
Na EFRA internacional utrci, Zagreb 2. svibnja
2010. godine, sudjelovali su vozači Kluba Hrvoje
Stegmayer - FORMULA 1 i Marta Stegmayer -NACIONAL. Hrvoje je osvojio 1. mjesto u FORMULI
1 već drugu godinu za redom, dok je Marta zauzela
11. mjesto u klasi NACIONAL.
Na 1. BUGGY OFF ROAD utrci održanoj 18.
travnja 2010.godine u Velikoj Gorici sudjelovala su
tri vozača Kluba i zauzela sljedeća mjesta:
Antonio Markanović - 3. mjesto
Mario Švegović
- 9. mjesto
Filip Triplat
- 14. mjesto
Moram napomenuti da je Filip (12 godina) tada vozio prvi puta za prvenstvo Hrvatske.
Na 2. BUGGY OFF ROAD utrci održanoj 09.
svibnja 2010. godine u V. Gorici sudjelovalo je šest
vozača iz kluba i zauzeli su sljedeća mjesta:
Antonio Markanović - 9. mjesto
Ivan Turk
- 4. mjesto
Miha Mandelj
- 11. mjesto
Primož Pivk
- 12. mjesto
Filip Triplat
- 21. mjesto
Mario Švegović
- 26. mjesto

Do kraja sezone utrka imamo još dosta vremena
za daljnje osvajanje pehara.
Klub je kao i svake godine do sada organizator 1.
ON ROAD utrke automodela za prvenstvo Hrvatske i 2. BUGGY OFF ROAD utrke automodela za
prvenstvo Hrvatske. Činjenica da je klub Vector organizator tri utrke koje se boduju za prvenstvo Hrvatske, od ukupno 12 koje se održavaju po cijeloj
državi, dovoljno govori o kvaliteti i rezultatima koje
postiže naš Klub.
Da bi mogli buduće naraštaje djece pripremati za
utrke započeli smo s gradnjom objekta i staze za potrebe kluba. Staza je završena, a uskoro završavamo
s gradnjom drvene konstrukcije i krovišta s obzirom
da 13. lipnja 2010.godine imamo prvu organizaciju
utrke za prvenstvo Hrvatske.
Za gradnju drvene konstrukcije i krovišta potrebno
nam je 65.000,00 kn. Od Općine Koprivnički Ivanec
za gradnju dodijeljeno nam je 15.000,00 kn, a ostatak od 50.000,00 kn sami osiguravamo kroz donacije i sponzorstva.
Moramo priznati da smo iznenađeni dobrotom
nekih ljudi, koji nisu mještani Općine Koprivnički
Ivanec, ali ipak ulažu napore da ovu izgradnju privedemo kraju. Mislimo da bi se i neki drugi trebali
ugledati na njih.
Zbog cijene ovih automodela što se kreće od
7.000,00 kn na dalje, roditelji nisu u mogućnosti
omogućiti svojoj djeci nabavku istog. To je naravno
prepreka zbog koje nemamo mlade vozače iz Općine. Zbog gradnje objekta nismo u mogućnosti ići u
nabavku automodela koje bi koristili vozači iz naše
općine.
Predsjednik TKT Vector:
Mario Švegović
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PŠ Koprivnički Ivanec

VELIKA VESELA
OBITELJ
Područnu školu Koprivnički Ivanec ove školske godine pohađa 51 učenik. Učenici su raspoređeni u če ri razredna odjela. U školi rade tri učiteljice
i jedan učitelj. Da nam bude lijepo i čisto brine se
naša marljiva teta Ka ca Subo čanec, a o prehrani
učenika teta Slavica Mar naga iz čije se kuhinje uvijek šire primamljivi mirisi.
Svi zajendo trudimo se da nam vrijeme provedeno u školi bude što ljepše i da što više naučimo.
Iako smo mali, znamo već puno toga. Svatko od nas
uključen je u neku izvannastavnu ak vnost (pjevački zbor, dramsko-recitatorsku grupu, ritmičku grupu
ili eko-grupu). Od ove školske godine učenice 2.,3. i
4. razreda, te učiteljica Đurđica Prlok, uče izrađivaizvorni vez s narodne nošnje Koprivničkog Ivanca, što smo je baš nili zahvaljujuću našim bakama
i prabakama. U tome nam nesebično pomaže gđa
Doroteja Jakupić kojoj se ovim putom najtoplije zahvaljujemo. Ponosni smo na naš ivanečki vez i trudit
ćemo se da očuvamo našu kulturnu baš nu.
Brinemo o uređenju okoliša škole. Narvano, to ne bi bilo moguće bez obitelji Ljerke i Marija
Santora koji su nam i ove školske godine poklonili
cvijeće za naše prozore i cvijetnjak u dvorištu škole.
VELIKO IM HVALA OD SVIH NAS.
Lijepo nam je u našoj maloj školi u kojoj smo
svi kao jedna velika vesela obitelj. Imamo sve što
nam je potrebno za suvremeno izvođenje nastavnog procesa. Još samo da nam poprave krovište i
ništa nam neće nedostaja .
Učenici i učitelji PŠ Koprivnički Ivanec

Područna škola Kunovec

Kuća dječjeg smjeha

Škola u Kunovcu je područni odjel Osnovne škole „Braća Radić“ iz Koprivnice. Broji 115 učenika
raspoređenih u osam razrednih odjela. S učenicima
radi kadar koji je u potpunosti stručan za predmet
koji predaje te od kojih svi imaju visoku stručnu
spremu.
Iako škola nije u potpunosti prostorno adekvatna,
jer nedostaje prostora, a onaj što stoji na raspolaganju podložan je stalnim građevinskim zahvatima
i adaptacijama, učitelji i učenici se, naravno uz pomoć i dobru motivaciju prije svega ravnateljice gđe
Marije Puhalo, trude učiniti je malom kućom znanja, veselja i dječjeg smijeha.
Svake godine o blagdanima nastojimo održavati
radionice, na kojima uvijek rado sudjeluju i roditelji. Nadalje, organiziramo sate terenske i izvanučioničke nastave. Učitelji u nastavi rado primjenjuju
suvremene oblike i metode rada, čemu se osobito
raduju. Svake školske godine uz određene prigodne datume odvajamo po jedan dan kako bismo imali
integrirani nastavni dan na određenu temu. Neki od
realiziranih bili su: Jesenje kraljevstvo, Be my Valentine, Neka poteku riječi…
Osim redovitih školskih obveza naši su učenici,
također, uključeni i u rad udruga na području općine (Društvo izvornog folklora, vatrogasci, NK Bratstvo, Sloga, Borac…). Već pet godina surađujemo
i sa Udrugom osoba s invaliditetom „Bolje sutra“
grada Koprivnice.
Iako volimo raditi i stjecati nova znanja u našoj
sadašnjoj školi, opće je poznata stvar da bismo i mi
učitelji kao i učenici, što je prije moguće, željeli
preseliti u novu školsku zgradu koja se planira izgraditi na području općine Koprivnički Ivanec, te se
nadamo da će nam i ta želja kroz koju godinu biti
ispunjena.
Renata Glavica, dipl.uč. RN i HJ
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Dječji vr ć ‘Ivančica’

Poticanje dječje kreativnosti
Dječji vr ć ‘Ivančica’ ima dvije mješovite grupe,
mlađu mješovitu i stariju mješovitu. Ovu radnu godinu započeli smo s pedesetoro djece. U mlađoj
grupi upisano je dvadesetoro djece, a u starijoj tridesetoro. Za njih se brinu če ri odgajateljice. Novo
upisana djeca brzo su se uključila u rad grupa, te
su se ubrzo počele svakodnevno reda ak vnos
praćene zanimanjem djece.
Uloga ranog odgoja i obrazovanja usmjerena je
na potrebe i prava djece, razvoj pozi vne slike o
sebi, samopoštovanje, na učenje komunikacijskih
vješ na i po canje krea vnos .
Prilikom različi h ak vnos nastojali smo
kroz igru dolazi do rješenja, jer igra je najizrazi ji oblik dječje ak vnos , spontana i dobrovoljna, a
njen značaj leži u fizičkom, spoznajnom i socijalnoemocionalnom razvoju djeteta.

Iz mjeseca u mjesec tako smo razvijali samostalnost, odgovornost i brigu za vlas te stvari, urednost, pristojnost i kulturno ponašanje. Na kraju je
sve to rezul ralo osjećajem ponosa kod djeteta dok
bi u nečemu bilo uspješno. Time se kod svakog djeteta ujedno razvijala i bolja slika o samima sebi.
Veliku važnost pridavali smo izgledu sobe dječjeg boravka, izmjenjujući centre ak vnos nekoliko
puta kroz godinu, te djeci na taj način omogućili da
istražuju na temelju vlas tog iskustva. Okruženje im
je pritom bilo uvijek zanimljivo, bogato raznim po cajima i materijalima.
U našem vr ću vrlo često provodimo tjelesno

zdravstvenu kulturu koja uvijek izaziva veliko veselje
kod djece. Provodimo je u sobi dječjeg boravka ili
na terasi s obzirom da je u školsku dvoranu zabranjen pristup zbog oštećenja krovišta.
Kroz cijelu radnu godinu u starijoj skupini provodi se vjerski odgoj, jer dijete nosi u svom srcu povjerenje i otvorenost za sve oko sebe, te je u procesu
odrastanja bitna i pomoć vjere koja doprinosi bogajem razvoju djeteta.

Kroz godinu imali smo dvije lutkarske predstave
družine odgajateljica dječjeg vr ća ‘Vrapčić’ i dvije
dramske predstave ‘Šarenog svijeta’ iz Zagreba.
Starija skupina provela je dva projekta ‘Vu tem
selu se veselo’ i ‘Ivanečki Baltzar’ prijavivši se na
smotru projekata u Zagrebu.
Prvi projekt bio je na temu očuvanja narodne
baš ne, ivanečkog veza. U sklopu tok projekta oformili smo folklornu grupu i upoznali se s narodnim
plesovima i igricama sjeverozapadne Hrvatske, a u
suradnji s općinom omogućena su sredstva za nabavku nošnji za mališane, te ćemo ove godine prvi
put nastupa na glazbenim svečanos ma u Koprivnici.
Drugi projekt je bio potaknut velikom željom za
gledanje animiranih filmova te se je provelo istraživanje kako djeca reagiraju kada gledaju agresivne
filmove, a kako kada one gdje nema agresije.
I nadalje traje suradnja sa Udrugom ‘Zdenac’
te smo u listopadu na poseban način obilježili Dan
kruha – dan zahvalnos za plodove zemlje.
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Vatrogastvo
VZO Koprivnički Ivanec

DVD Koprivnički Ivanec

Preustrojem lokalne uprave vatrogastvo novonastale lokalne zajednice slijedilo je također promjene,
te 1993. godine oformilo Vatrogasnu zajednicu općine
Koprivnički Ivanec (VZO). Kao što proizlazi iz statuta novoosnovane organizacije, osnovna zadaća je
koordinacija rada članica, pomoć pri osposobljavanju
članstva, rukovođenje u zahtjevnijim incidentnim situacijama na području djelovanja. Svakako treba naglasiti da je ova asocijacija neprofitabilna, dragovoljna i
humana organizacija.
VZO čine Dobrovoljna vatrogasna društva Botinovec, Kunovec, Koprivnički Ivanec i Pustakovec, a
DVD Goričko koje je također bilo član zajednice se
ugasilo, jer njezini članovi nisu na vrijeme uskladili
svoje akte i odluke sa Zakonom o udrugama.
Brojčano izraženo u članstvu VZO djeluje 210 članova, a operativnu srž čini 50 operativnih vatrogasaca, što je priličan broj s obzirom na ukupno članstvo.
Iz godine u godinu Dobrovoljna vatrogasna društva
što sačinjavaju VZO na svojem području održavaju
preventivne mjere od ranog proljeća (upozoravanje
na paljenje korova, pregledi dimnjaka, upozoravanje
na skladištenje lakozapaljivih tekućina, preventivni
pregledi poljo-mehanizacije i sl. radnje). U svibnju se
spomenute radnje pojačavaju uz preporuku sv. Florijanu, zaštitniku vatrogasaca da čuva cjelokupno članstvo. Također, održimo predavanje uz prezentaciju
stečenih vještina našoj najmlađoj populaciji. Tijekom
ljeta i žetvenih dana naši članovi obavljaju aktivno i
pasivno dežuranje, a što je rezultiralo malim brojem
požara, kao i drugih nepredviđenih situacija na području odgovornosti VZO Koprivnički Ivanec.
Potrebitost postojanja i djelovanja VZO iskazuje se i kroz organizaciju županijskog natjecanja vatrogasaca na kojima vatrogasne ekipe iz naše VZO
zauzimaju solidna mjesta.
U vremenu što je pred nama VZO sa svojim članstvom sudjelovati će na svim županijskim i državnim
natjecanjima. Dakako, ovisiti će to, prije svega, o financijskim sredstvima što će nam biti na raspolaganju.

Dobrovoljno Vatrogasno Društvo osnovano je davne 1894. godine u ulici Braće Radić, gdje se danas nalazi mali park i raspelo. Kao uspomenu čuvamo stara
vatrogasna kola koja su smještena ispred Društvenog
doma u Koprivničkom Ivancu. DVD je bilo smješteno u ulici Goričko, a 1939. godine seli u ulicu Matije
Gupca 14. Zemljišna zajednica Ivanec, davne 1894.
godine, ima samo tri ulice i one su osnovale društvo:
Cenkovec, Goričko i Ivanec. Dobrovoljno Vatrogasno Društvo kupuje u Mađarskoj prvu ručnu vatrogasnu štrcaljku koju su vukli konji. Točan broj članova
društva iz toga vremena nije poznat. Razvijanjem sela
Ivanec, društvo 1899. godine kupuje i drugu vatrogasnu štrcaljku te tako ima dvije, a zovu ih ‘nalevače’.
U Dobrovoljno Vatrogasno Društvo 20. srpnja 1899.
godine pristupaju članovi: Martin Remenar, Mato Žnidar, Mijo Šulj, Stjepan Šulj, Josip Prosenjak, Blaž Kubičanek, Mijo Kubičanek, Ivan Jošt i Mijo Šimota.
Vatrogasna štrcaljka ‘nalevača’ iz davne 1899. godine sačuvana je i sada se nalazi ispred Društvenog
doma. Dobrovoljno Vatrogasno Društvo ponovno se
utemeljuje 1927. godine i seli u ulicu Matije Gupca
14, gdje se gradi Vatrogasni dom i spremište. Godine 1939. društvo kupuje prvi vatrogasni agregat, koji
je i danas sačuvan, a na spomen-ploči agregata još se
uvijek spominju samo tri ulice - Cenkovec, Goričko i
Koprivnički Ivanec.
Toliko o povijesti vatrogastva u Zajednici Ivanec.
Dobrovoljno Vatrogasno Društvo Koprivnički
Ivanec 2010. godine broji 41 člana, raspolaže sa dva
protupožarna odjeljenja, 20 ispitanih vatrogasaca, 15
članova ima liječnička uvjerenja i 15 članova je osigurano od povreda. Helikoptersku protupožarnu obuku
2009. godine završila su tri člana: Kruno Latin, Tomislav Latin i Marko Švagelj.

Predsjednik VZO Kop. Ivanec:
Ivan Blazic
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Dobrovoljno Vatrogasno Društvo 2010. godine
očekuje novo kombi-vozilo, te raspolaže s ostalom
protupožarnom opremom. Dobrovoljno Vatrogasno
Društvo od 2009. godine na raspolaganju ima i novo
Vatrogasno spremište.
Predsjednik:
Stjepan Švagelj

DVD Kunovec
Podravina je poznata po mnogočemu, pa i po tome
da ima najviše vatrogasaca u Hrvatskoj na tisuću stanovnika. Spoznaja da pravovremenim djelovanjem
vatrogasci mogu spasiti ‘z jognjem zahvaćeno domaćinstvo, a nedaj Bog i celo selo, kak je znalo biti’, Kunovčani koji su svojevremeno djelovali u vatrogasnoj
jedinci u Koprivničkom Ivancu osnovali su 1929. godine svoje vatrogasno društvo. U novonastalom društvu djelovali su Goričani, Botinovčani i Pustakovčani
sve do osnivanja društava u svojim sredinama nakon
Drugog svjetskog rata. Iz tog vremena se i dan danas
čuva oprema, šprica ‘nalevača’, uljenke za osvjetljenje, zaprežna kola za prijevoz šprice, te šprica ‘Rosenbauer’ iz 1936., a posebna relikvija tog vremena je
vatrogasna zastava s likom svetog Florijana, ukrašena
zlatovezom.
Za vrijeme Drugog svjetskog rata članovi društva
su se pomagali kako je to bilo moguće u to doba, a nakon rata i povratka u normalne tokove života društvo
se ponovo okuplja, jače no ikad. Kao takvo preuzima
vodeću ulogu u kunovečkoj zajednici. Njegovi članovi
osnovali su limenu glazbu i nabavili glazbala, pokrenuli tečajeve domaćinstva koje su pohađale supruge
članova i ostale zainteresirane žene iz Kunovca i okolice.
U jedinstvu i slozi izgradili su vatrogasni dom s tornjem i garažom te kupili vatrogasno vozilo u Mariboru. U šezdesetim godinama poboljšano je operativno
stanje društva novom vatrogasnom pumpom ‘Rosenbauer’ što se i danas čuva, a za prijevoz vatrogasnih
odjeljenja nabavljeno je novo IMV kombi- vozilo. Godine 1967. društvo se okitilo novim barjakom. Paralelno s nabavkom opreme posebno se vodilo računa,
rečeno današnjim riječima, o ljudskim resursima te su
dva odjeljenja ratne omladine završila tečaj za ispitane
vatrogasce u Koprivnici. Kasniji rad društva karakterizira stalna edukacija članova te razvoj suradnje sa
svim društvenim i političkim organizacijama u mjestu. Početkom sedamdesetih pokrenuta je inicijativa
za nadogradnju vatrogasnog doma, koju su prihvatile
društveno-političke organizacije, te je vatrogasni dom
nadograđen. Vatrogasna odjeljenja, naročito ženska,
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osnovana tijekom sedamdesetih i osamdesetih godina, bila su među najistaknutijim i najboljim vatrogasnim odjeljenjima kotara bjelovarskog. Tradiciju tog
vremena DVD Kunovec i danas živi. Veliki broj omladinaca prošao je kroz vatrogasno društvo, dodatno se
educirao na vatrogasnim tečajevima, te svoje zvanje i
vještine prenio na mlađe generacije iz čijih redova su
mnogi postali nositelji vatrogasnih zvanja u tvrtkama
poput Podravke, Bilokalnika i današnjeg HŽ-a.
Trend rada s omladinom zadržan je kroz cijeli vijek
društva, a u zadnjim desetljećima DVD je sudjelovao
na svim županijskim vatrogasnim natjecanjima u više
kategorija vatrogasne mladeži i natjecateljskih ekipa.
Naši članovi predstavljali su vatrogastvo županije na
tri državna vatrogasna natjecanja gdje su osvajali srebrna i brončana odličja. Posebno se u zadnjim godinama ističe rad s djecom i omladinom. Djeca od 6-12
godina sudjeluju na svim županijskim natjecanjima i
ostvaruju zapažene rezultate. Iste se generacije diče
time što svake godine tijekom mjeseca svibnja - mjeseca zaštite od požara - razvijaju suradnju s dječjim
vrtićem ‘Tratinčica’ iz Koprivničkog Ivanca te polaznicima pokazuju vještine koje su stekli u DVD-u.
Vatrogasna mladež (12-16 godina) završila je obuku te
stekla diplome za vatrogasnu mladež, a stariji pak za
čin ispitanog vatrogasca.
Društvena aktivnost članova vatrogasne mladeži
očituje se u radu sekcije za očuvanje tradicije koja je
više puta prezentirala kulturno povijesne događaje, a
naročito scenski prikaz događaja iz čuvene Kunovečke
bune iz 1903.
U prošloj godini DVD Kunovec proslavilo je 80
godina kontinuiranog rada na zaštiti od požara te je
na proslavi iste obljetnice širem vatrogasnom i inom
građanstvu prezentirao svoja postignuća. Danas DVD
Kunovec u svojem sastavu ima muško odjeljenje B,
žensko odjeljenje B, dva muška odjeljenja A te dva
odjeljenja djece 6-12 godina. Oprema kojom raspolaže
DVD Kunovec nije zadnji krik tehnike, no dovoljna je
za odgovoriti na prijetnju vatre ili kakve druge nezgode u našem mjestu, a i šire.
S ponosom ističemo da raspolažemo ljudskim resursima koji najnovija znanja s područja vatrogastva
prenose novim generacijama vatrogasaca. Nismo slavni, ali u našoj županiji, može se reći, za nas znaju i
mala djeca. Trenutno boj bijemo za trofej Kupa hrvatske vatrogasne zajednice stoga nek’ su nam Bog i sveti
Florijan na pomoći, a svekoliko pučanstvo i čitatelje
ovog teksta pozdravljamo sa „Pomoz’ Bog braćo!“.
VATRU GASI, BRATA SPASI!
Zapovjednik DVD-a Kunovec:
Ivan Blažic
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Udruga žena ‘Srca Kunovca’
Postojanje udruge seže u davnu
1932. godinu. Tadašnju udrugu žena
pod nazivom ‘Hrvatsko srce’ osnovala je
Jelena Kovač uz pomoć seoskog odbornika Ivana Gregurine. Jelena Kovač bila
je i prva predsjednica. Godine 1935. bila
je posveta prvog barajaka što ga je izradila seoska učiteljica Anđela Kralj. Tadašnja udruga djelovala je do Drugog svjetskog rata. U vrijeme
samoga rata barjak je bio sakriven. Sakrila ga je Marija Balaško
koja je i danas živa. Sada se barajak čuva u arhivu udruge. Poslije rata ‘Hrvatsko srce’ mijenja ime u ‘Ak v žena Kunovec’.
Pod m imenom udruga djeluje do 1974. kada ponovo dobiva
ime ‘Hrvatsko srce’. Predsjednica je bila Ana Maje ć. Godine
1999. udruga mijenja ime u Udruga žena ‘Srca Kunovca’. Pod
m nazivom djelujemo i danas. Udruga ima 31 članicu i u njoj
se nalaze sve generacije žena (majke, bake, prabake). Imamo
dvije počasne članice. Ka cu Kovač (Janjkovu), rođenu 1926. i
Ka cu Lončar, rođenui 1927. godine. Uz mnoge naše obveze
kod kuće, brinemo se o sadnji cvijeća u parkovima i oko pilova u selu. Posjećujemo bolesne i nemoćne mještane. Svake
godine organiziramo manifestaciju Dani žetve pod sloganom
‘Na sunčanoj stzruni, žito se kruni’. Na manifestaciju se rado
odazivajuudruge žena iz naše županije, pa i šire. I naše članice se rado odazivaju na razna druženja i manifestacije drugih
udruga. Organiziramo i izlete kroz Lijepu našu. Prošle godine
posje le smo toplice Mar n na Muri. Dana 10. srpnja 2010.
godine održat će se naša manifestacija u povodu Dana žetve,
te vas ovom prigodom pozivamo da nam se pridružite.
Predsjednica: Božica Šajatović

Udruga žena ‘Crvene Ruže’ Bo novec
Evo okrenula se još jedna godina
i vrijeme je za kratak osvrt na to kako
nam je prošla, čime smo se bavile i
slično. Nećemo se ponavlja na široko
glede naših uobičajenih ak vnos oko
uređenja cvjetnih gredica i sudjelovanja
na susre ma žena, što je u bi zajedničko svim udrugama žena naše općine. Na
našu veliku žalost, protekle godine smo
na vječni počinak ispra le naše dvije drage članice koje ostaju
u našoj uspomeni, u nadi i molitvi da se u vječnos raduju zajedno sa Gospodinom. Obzirom na njihov vedar duh, radost
i veselje kojih se i danas sjećamo, ovogodišnji Susret žena u
Bo novcu posvećujemo upravo njima, Mariji Galinec i Ka ci
Hegedušić. No, kao i svake godine, malo po malo uređujemo
i opremamo kuhinju u našem Društvenom domu te smo u taj
prostor protekle godine nabavile radni stol, čemu se najviše
raduju naše ‘majstorice u kuhinji’ koje svojim gurmanskim delicijama daju poseban pečat našem Susretu žena. Osim toga
tu su i nove čaše koje će upotpuni cjelokupni ugođaj našim
dragim gos ma. U suradnji sa Plesnim centrom „RITAM“ iz
Zagreba, organizirale smo Plesnu radionicu u Koprivničkom
Ivancu, a održali su je profesionalni plesači iz ‘Plesa sa zvijezdama’ : Hrvoje Kraševac, Ištvan Varga i Gabrijela Pilić. U sklopu
te suradnje pomogle smo i u organizaciji Prvenstva Hrvatske
u standardnim plesovima, koje se održalo u siječnju ove godine, u Koprivnici. Bio je to veličanstven i poseban događaj u
našem gradu te ovom prilikom zahvaljujemo na suradnji gospodinu Siniši Kraševcu, direktoru PC „Ritam“, a VELIKO HVALA
upućujemo liječničkom mu, DR. KARMEN ANTOLIĆ i DR.

GORDANI SLAVETIĆ, koje su svojim cjelodnevnim dežurstvom
popra le taj događaj. Općini Koprivnički Ivanec i Koprivničkokriževačkoj županiji ZAHVALJUJEMO na financijskoj potpori i
podršci našem radu.
Predsjednica: Mihaela Juranić

Puhački orkestar
Poštovani čitatelji, dolaskom novog Ivanja, Dana naše Općine, članovi Puhačkog orkestrar Općine Koprivnički Ivanec
srdačno Vas pozdravljaju. Moramo prizna da je protekla godina bila nešto ‘skromnija’ našim nastupima i gostovanjima,
no to ne znači da nismo sudjelovali na raznim manifestacijama
udruga s područja Općine. U sklopu kazališne predstave, održane 25. ožujka 2010. godine, nastupali smo u kazalištu ‘Hi-

strion’ u Zagrebu. Ove godine, 25. Travnja, bili smo domaćini
11. županijske smotre puhačkih orkestara na kojoj su uz naše
članove nastupili orkestri iz Koprivnice, Križevaca, Đurđevca i
Virja. Za izvedene skladbe dobili smo odlične ocjene i pohvale
stručnog žirija. Od strane Puhačkog orkestra Ravna Gora pozvani smo da 10. srpnja 2010. godine sudjelujemo na koncertu
koji se priređuje povodom dana njihove 150. obljetnice djelovanja. Ovim putom zahvaljujemo svim udrugama na obostranoj suradnji, a posebno Općini Koprivnički Ivanec koja nam je
omogućila da provedemo sve navedene djelatnos . Budući da
naši nastupi, gostovanja, organiziranje Božićno – novogodišnjeg koncerta iziskuju određena materijalna sredstva, bili bi
iznimno zahvalni kad bi nam se, ako je moguće, malo povećao
proračun.
Tajnik: Klaudio Bebek

NK Bratstvo
U našem klubu kroz sve starosne uzraste djeluje više od
60 igrača, od pionira do veterana, Ovakova brojnost predstavlja vrlo veliki organizacijski izazov, no zasad ga vrlo uspješno
odrađujemo. Natječemo se u 1. županijskoj ligi, te ćemo, prema sadašnjem stanju na prvenstvenoj ljestvici, zauze visoki
plasman. Zadovoljan sam radom trenera prve momčadi, a pogotovo trenerom pionira i juniora koji se gotovo sa sto postotnim učinkom odaziva na treninge, što iz godine u godinu daje
sve bolje razultate. U slijedećoj sezoni čemo još više pomladi
momčad što, uz tri do če ri iskusnija igrača, garan ra opet visoki plasman, ako ne i borbu za sam vrh prvenstvene ljestvice.
Što se građevinskih zahvata će u pauzi prvenstva malo čemo
dotjera teren, dok su ostali objek u vrlo dobrom stanju i
zadovoljavaju sve potrebite uvjete.
Predsjednik: Davor Prlok
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NK „Sloga“
Po završetku sezone 2008./09. naš klub je osvojio 6. mjesto na prvenstvenoj ljestvici IV. Hrvatske nogometne lige, iako
je uz malo više sreće, posebno u završnici prvenstva, mogao
osvoji koje mjesto više. To je lijep uspjeh, s obzirom ako znamo da se natječemo u IV. HNL s klubovima iz daleko moćnijih
sredina, kao što su Sla na, Garešnica, Orahovica, Pitomača,
Molve, Virje i dr., koje imaju daleko veći proračun od našeg.
U novu sezonu 2009./10., već četvrtu u IV. HNL, naš klub je
krenuo sa znatno izmijenjenom momčadi. Naime, silom prilika
morali smo pomladi momčad jer su klub u prijelaznom roku
napus li dugogodišnji prvi strijelac kluba, legendarni Bojan
Brkić, kapetan kluba Tomislav Sabljo, Mihael Sremec, Krešimir
Matošić i Dino Halusek, koji su o šli u daleko moćnije platežne
sredine. Budući da su nas neki od navedenih igrača napus li
skoro pred kraj prijelaznog roka, morali smo reagira brzo i u
takvoj situaciji smo u klub doveli igrače juniore iz Škole nogometa NK ‘Slaven Belupo’: Juricu Kesera, Gorana Vuglovečkog,
braću Hrenić, Tina Bogdanovića, Mateja Mihelčića, iz Drnja,
mladog Josipa Halavuka i Igora Kragulja, te smo vra li u klub
iskusnog Gorana Mikolaja i Božidara Pakasina. Sve su to redom
mladi igrači, koji prak čno još nisu igrali za seniorsku momčad,
osim Mikolaja i Pakasina. Iako su nam mnogi predviđali raspad
u klubu, te ispadanje s tako mladim igračima, predvođenih
iskusnim igračima poput Pave Crnca, Gorana Mikolaja i Miroslava Galinca, u prvenstvo smo krenuli s novim kapetanom,
mladim Sinišom Bartolovićem koji je ostao vjeran klubu, usprkos mnogim primamljivim ponudama. Pavo Crnac, naš trenerigrač je na pripreme poveo vjerojatno najmlađu generaciju
igrača u IV. HNL. Vrlo brzo, već nakon 2 kola, na sve ovo, s igranjem nogometa prestao je mladi Mihael Fijok, koji je zajedno
sa Sinišom Bartolovićem trebao bi predvodnik nove generacije igrača. Da situacija bude još gora, jekom jesenskog dijela prvenstva napus o nas je naš dugogodišnji igrač Dalibor
Kovaček, te u zimskoj stanci Goran Mikolaj. Tu ne prestaju naši
problemi, tako da je našem treneru-igraču Pavi Crncu, zabranjeno igranje nogometa. Usprkos svim nedaćama naš klub po
isteku jesenske sezone osvaja visoko 6. mjesto. U proljetni dio
prvenstva krenuli smo s velikom neizvjesnošću, budući da nas
je jekom prvenstva napus la skoro cijela momčad. No, iako
smo u proljeće krenuli s ‘dječjim vr ćom’ predvođenim s iskusnim i pouzdanim Miroslavom Galincem, nismo se osramo li,
već smo korektno odigrali proljetni dio prvenstva i kolo prije
kraja držimo zadovoljavajuće 10. mjesto na prvenstvenoj ljestvici. Posebno treba istaknu veliki doprinos i vjernost klubu
iskusnih Miroslava Galinca i Dejana Šajkovića te
afirmaciju Jurice Kesera i odrastanje Bartolovića.
Isto tako treba istaknu cijelu ekipu koja se
sastojala od sljedećih igrača: Alen Gregurić, Pavo
Crnac, Miroslav Galinec (zamjenik kapetana), Jurica Keser, Alen Hrenić, Dalibor Kovaček, Igor Kragulj, Vanja Pancer, Danijel Vrabelj, Nikola Kumek,
Goran Vuglovečki, Siniša Bartolović (kapetan),
Matej Mihelčić, Alen Milek, Božidar Pakasin, Saša
Hrenić, Goran Mikolaj, Dejan Šajković, Tihomir
Vrabelj, Filip Piskač, Mihael Fijok, Tino Bogdanović, Ma ja Posavec, Josip Halavuk, Branimir Pšeničnik, Marko Tomašek i Luka Čevis.
Posebno smo ponosni da u svojim redovima
imamo najboljeg strijelca IV. HNL Ma ju Posavca,
koji je odigranih 29 kola pos gao 32 gola i kolo
prije kraja prvenstva vodi kao najbolji strijelac IV.
HNL. Treba posebno istaknu njegovu realizaciju
u jesenskom dijelu prvenstva, kada je u samo 15
kola pos gao 21 gol. Da smo ostali u istom sasta-
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vu u proljetnom dijelu, zasigurno bi pos gao i veći broj pogodaka. Uz spomenu podatak važno je istaknu da je Ma ja
Posavec jedini odigrao sve utakmice u ovom prvenstvu te da
je skoro 100% bio prisutan na treninzima, što je za svaku pohvalu.
Što se če omladinskih kategorija, juniora i pionira, moramo istaknu da su isto tako navedene generacije u jesenskom
dijelu prvenstva pos gle lijep uspjeh; juniori su zauzeli 2. mjesto, a pioniri 1. mjesto na prvenstvenoj ljestvici. Među m, u
proljetnom dijelu su malo pokvarili plasman i jedni i drugi, isto
kao i seniorska momčad. Naime, bili smo prisiljeni iz juniora
popunjava prvu momčad, zbog već navedenih poteškoća, a iz
pionira juniorsku momčad, što je rezul ralo malim padom na
ljestvici. Moramo istaknu da trenutačno imamo odličnu generaciju izlaznih pionira, koji će od ljeta dobi trenera, dok će
juniori trenira s prvom ekipom. Naime, u ljetnoj stanci ćemo
u sklopu našeg kluba, a na razini cijele Općine, u dogovoru s
općinskim vrhom formira i generaciju ‘limača’ (8-12 godina),
te će ‘limače’ i pionire vodi i s njima radi novi trener, koji će
do ljetne stanke bi imenovan.
Uz navedeno, ovih dana bi će održana izvještajna godišnja skupš na u kojoj ćemo pojača i Upravni odbor.
Predsjednik Marijan Pjetri

NK Jedinstvo
Prvi nogometni klub u Pustakovcu osnovan je 1931. godine
pod nazivom ‘Seljačka sloga’. NK Jedinstvo osnovan osnovan
je 1947. godine, kao i Dobrovoljno vatrogasno društvo Pustakovec, jer je tadašnja obveza bila da se vatrogastvo veže uz
sport i obrnuto. Nogometni klub djelovao je kratko. Stagnacija se nastavljala sve do 1976. godine otkad klub djeluje sve
do današnjih dana. Može se reći da je to veliki uspjeh za selo
koje ima svega 145 stanovnika. Najveći uspjeh kluba bio je
natjecanje u II. županijskoj ligi, dok se nogometaši Jedinstva
sada natječu u III. županijskoj ligi – grupa Koprivnica. Članovi
kluba djeluju u izgrađenim klupskim prostorijama kojima još
nedostaje unutarnje uređenje, a izgrađene su vlas m radom
članova kluba i uz financijsku pomoć Općine Koprivnički Ivanec. Treba reći da svega ovoga ne bi bilo da nije nekolicine
entuzijasta zaljubljenika u nogomet i lokalni klub. U sadašnjoj
Upravi kluba su: Krešo Potroško (predsjednik), Darko Potroško
(tajnik), damir Boldin (blagajnik) i Zdravko Gregurina (trener).
Tajnik: Darko Potroško

Program obilježavanja Dana Općine Koprivnički Ivanec
23.06. (srijeda)
18:00 Doček gos ju
18:30 Nastup DV “Ivančica” Kop. Ivanec i mlađe skupine
Društva izvornog folklora “Kop. Ivanec”
19:00 Promocija Internet stranice Općine i časopisa “Kresnica”
19:30 Svečana sjednica Općinskog vijeća Općine Koprivnički Ivanec
20:00 Paljenje krijesa i nastup
“Društva izvornog folklora” Kop. Ivanec
20:30 Svečana večera
24.06. (četvrtak)
10:30 Polaganje vijenaca
11:00 Sveta misa
18:00 Nogometna utakmica
NK “Sloga” Kop. Ivanec NK “Slaven Belupo” Koprivnica

