Kresnica
Glasilo Općine Koprivnički Ivanec, broj 12., prosinac 2012.

BLAGOSLOVLJEN BOŽIĆ I SRETNU 2013. SVIM STANOVNICIMA
OPĆINE KOPRIVNIČKI IVANEC
ŽELI NAČELNIK OPĆINE I ČLANOVI OPĆINSKOG VIJEĆA!
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Uvodnik
Poštovani čitatelji Kresnice, pred vama je, evo, 12. broj našeg lista koji je koncipiran ponešto drugačije od dosadašnjih. Naime, u
proljeće slijedeće godine pred vratima su nam lokalni izbori, pa se
osjećamo dužnima da, na neki način, napravimo inventuru svega
što je napravljeno za mandata ovog načelnika i Općinskog vijeća.
Kako smo mandat 2009. godine započeli uvidom u postojeće stanje,
tako sada pred nove izbore želimo predstaviti čistu situaciju s kojom
će moći biti nastavljeni veliki poslovi, ma tko dobio slijedeće izbore.
Osvrćući se na razdoblje koje je za nama, mogu sa sigurnošću reći
da smo najviše energije uložili u sređivanje svih onih pretpostavki
bez kojih ne bismo nikako mogli krenuti u zaista velike projekte koje
smo, neke započete od onih koji su na vlasti u Općini Koprivnički
Ivanec bili prije nas, završili, koje smo tek započinjali i dosad priveli kraju i one – najveće – od
kojih tek očekujemo velike rezultate. Tu na prvom mjestu treba spomenuti našu Poslovnu zonu,
otvorenu ove godine, koja već daje prve rezultate, ali ono što će donijeti u budućnosti trebalo bi
stubokom promijeniti gospodarsku situaciju našega kraja. Zatim, od uistinu golemih poduhvata,
tu je projekt Regionalnog centra za gospodarenje otpadom za cijelu sjeverozapadnu Hrvatsku, a
koji sada nezaustavljivo grabi naprijed i koji će zasigurno financirati EU.
Posebnu skrb u skladu s našim mogućnostima vodili o djeci, mladima, invalidnim osobama, socijalno potrebitima, bolje reći, o svakom pojedincu naše općine.
Naravno, trebalo je pobrojiti i sve one infrastrukturalne zahvate u našim naseljima, ulaganja u
predškolski odgoj, projekt buduće matične škole na našoj općini, ulaganja u društveni, športski
i kulturni život našeg stanovništva, ali u ovom uvodniku sam nastojao objasniti neke od razloga
koji su nas ponukali da pred našu javnost pošteno iznesemo što smo radili i čime smo se bavili u
ovom mandatu što smo ga dobili na povjerenje od naših birača.
Hvala vam na strpljenju, poštovani čitatelji Kresnice.
Želim vam sretan i blagoslovljen Božić, puno zdravlja i sreće u 2013. godini, jer će nam ona svima
skupa i te kako trebati!
									
Vaš načelnik Božidar Vrabelj

Izgradnja kanalizacije na potezu Ivanec-Goričko
Ovih snježnih zimskih dana na cesti između Koprivničkog Ivanac i
Goričkog zatekli smo samo smrznuti
veliki bager za kopanje kanalizacijskih kanala. Radovi su na kratko
prekinuti dok se vrijeme ne popravi.
Treba ipak reći da je etapa na kojoj se radi samo dio velikog projekta
za cjelovit sustav koji će kad bude
dovršen omogućiti svakom stanovniku općine da se priključi na kanalizaciju. Zasad su potpisani ugovori u
vrijednosti od 11 milijuna kuna.
Kresnica - glasilo Općine Koprivnički Ivanec, br. 12/ prosinac 2012. Nakladnik: Općina Koprivnički Ivanec, Matije Gupca 12, tel./fax.:+38548-638-100, e-mail: opcina.kop.ivanec@kc.htnet.hr; Za nakladnika: Božidar Vrabelj, načelnik; Stručni suradnik: Vjekoslav Prvčić; Uredništvo lista Kresnica: Božidar Vrabelj, Mladen Sremec, Vjekoslav Prvčić, Đurđica Prlok, Nedjeljka Vrhoci, Kristina Furkes; Grafička priprema
i tisak: Georg, Koprivnica; Naklada: 550 primjeraka; Rukopisi se ne vraćaju, a niti ne honoriraju.
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REGIONALNI CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM SJEVEROZAPADNE HRVATSKE „PIŠKORNICA“

Piškornica ide dalje
Projekt Regionalnog centra za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvtaske „Piškornica“ u visokom je stupnju realizacije te je kao takav jedini u Republici Hrvatskoj pripremljen i predviđen za
financiranje sredstvima iz Strukturnih fondova EU u trećem kvartalu 2013. godine.
Ishođeni su svi posebnih uvjeti nadležnih institucija za izdavanje lokacijske dozvole te je u Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja predan zahtjev za njezino izdavanje. Očekuje se da će lokacijska dozvola biti izdana najkasnije u prvoj polovici siječnja slijedeće godine.
U realizaciji je ishođenje beskamatnog zajma Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za
otkup zemljišta, sve kako bi se riješilo pitanje imovinsko-pravnih odnosa na lokaciji zahvata RCGO
Piškornica, ali i na lokacijama pretovarnih stanica.
Direktor
Mladen Jozinović

ZAVRŠENA BICIKLISTIČKA STAZA
Završena je prva pješačko-biciklistička staza na području općine Koprivnički Ivanec u Koprivničkoj
ulici. U sklopu njezine izgradnje riješena je i odvodnja oborinskih voda kako se kasnije ne bi nešto
ponovno kopalo. Ovom stazom znatno je podignuta sigurnost prometa na spomenutoj relaciji
jer sada pješaci i biciklisti imaju svoj prostor za kretanje. Projekt pješačko-biciklističkih staza ide
dalje…
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Udruga žena „Ivanečko srce“

PUNO RADA I DVA IZLETA
Godina je brzo prošla i bilo je mnogo događanja. Od toga izabrale smo samo važne događaje.
Članice udruge žena „Ivanečko srce“ bile su na dva izleta i sudjelovale u manifestaciji „Najuzornija žena“.
Prvi izlet bio je 18. kolovoza 2012. godine, a išle smo u svetište na Trsatu. U grupi su bile i druge žene s
područja Općine Koprivnički Ivanec, a koje nisu članice naše udruge. Sudjelovale smo i na manifestaciji
„Najuzornija žena“ što je održala u Virju 6. rujna 2012. Kao natjecateljica sudjelovala je i naša članica Vesna Jakupić, a u sklopu svojeg nastupa predstavila je običaje našega sela. Uz pomoć drugih naših članica
pripremila je bogat stol, a izložile smo i neke naše starine sačuvane kao dio našeg tradicijskog nasljeđa.
Drugi izlet organizirale smo 27. listopada 2012. godine, a tom prigodom posjetile smo Đakovo, Vukovar
i Ilok. Krenule smo u jutarnjim satima ispred osnovne škole u Koprivničkom Ivancu, a prvo stajalište bilo
nam je u Đakovu. Obišle smo znamenitu đakovačku katedralu i razgledale umjetniče freske na njezinim
zidovima. Nakon okrijepe uz jutarnju kavu krenule smo dalje. U Vukovaru dočekao nas je vodič s kojim
smo obišle najznačajnija mjesta u tom gradu. Poslije objeda u tamošnjem restoranu, krenule smo za Ilok u
kojem smo vidjele mnoštvo lijepih stvari i mjesta. Tim smo izletom, na najljepši mogući način, završile ovu
godinu rada naše udruge.
Svim našim članicama, kao i svim mještanima Općine Koprivnički Ivanec, Udruga žena „Ivanečko srce“
želi sretne i blagoslovljene nadolazeće blagdane!
								
Slavica Martinaga i Jasna Švagelj
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UDRUGA HRVATSKIH DRAGOVOLJACA I
VETERANA DOMOVINSKOG RATA
Općine Koprivnički Ivanec

VUKOVARU S LJUBAVLJU
Naša udruga održala je godišnju skupštinu
koja je bila i izborna te smo izabrali i novo
rukovodstvo. Tijekom ove godine održano je
više sastanaka na kojima smo, između ostalih aktivnosti, donijeli odluku da ćemo za
Dan općine postaviti veliki centralni krijes
i da ćemo, u suradnji s Općinom, počastiti
mještanke i mještane naše Općine pečenom
ribom i glazbom do kasnih noćnih sati. Naša
odluka je prihvaćena od strane Općine, pa
smo organizirali zabavu za Dan naše općine
na kojoj smo ispržili i podijelili više od 650
porcija riba. Za tu našu akciju čuli smo samo
riječi pohvale, pa se nadamo da će postati
tradicionalna i da će se održavati svake godine.
Dana 18. studenoga 2012. godine, na dan kada se obilježava pad grada Vukovara, grada koji se
najviše stradao u Domovinskom ratu, posjetili smo Vukovar. Zajedno s još oko pedesetak tisuća
posjetitelja Vukovara odali smo počast svima koji su poginuli i stradali u pohodu zločinaca na našu
domovinu i na naš narod.
Svim mještankama i mještanima Općine Koprivnički Ivanec sretan Božić, sretniju i uspješniju
2013 godinu!
						
Predsjednik UHDVDR Opčine Koprivnički Ivanec
				
Rade Prosenjak

KATASTARSKE IZMJERE OPĆINE

U prostorijama Koprivničko-križevačke županije u četvrtak 20. rujna 2012. godine potpisan je ugovor za
obavljanje geodetsko-katastarskih usluga u svrhu izrade katastra nekretnina na području Općine Koprivnički
Ivanec. Ugovor su potpisali ravnatelj Državne geodetske uprave Danko Markovinović, župan Darko Koren i općinski načelnik Općine Koprivnički Ivanec
Božidar Vrabelj, te ispred izvođača radova direktor
tvrtke GEO GAUSS d.o.o. Čakovec Josip Puklavec.
Ovim ugovorom planira se obaviti katastarska izmjera na površini od 1967 hektara, a predviđeni rok za
to je četiri godine. Vrijednost ugovora iznosi blizu 2,4
milijuna kuna s PDV-om. Financijska sredstva osigurana su od strane Državne geodetske uprave (40%),
Koprivničko-križevačke županije (15%) i Općine
Koprivnički Ivanec (45%).
Potpisivanju ugovora prisustvovale su i predsjednica Općinskog suda u Koprivnici Lidija Vuljak i
pročelnica Područnog ureda za katastar Jelena Unger,
te zamjenik župana Darko Sobota.
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Razgovor s načelnikom Općine Koprivnički Ivanec Božidarom Vrabeljom

VJERUJEM U SIGURNO SUTRA
Kresnica:
Vrijeme je nadolazećih blagdana. Svaki
iole organiziran i ozbiljan čovjek, sada pri
kraju još jedne kalendarske godine, okreće
se iza sebe i barem
pokušava
napraviti
kakvu-takvu inventuru
svega onoga što mu
se tijekom godine događalo i kakva je njegova pozicija pred nadolazećim novim razdobljem.
Razmišlja o svojem financijskom stanju, kroji neke
nove planove… Vjerujem da je tako i u institucijama
vlasti kao što su naše općine, pogotovo jer nas na
proljeće čekaju i novi izbori za lokalne organe vlasti.
Slažete li se s mojim mišljenjem?
Načelnik:
Složio bih se s vama. Svatko tko je imalo odgovoran
nastoji vidjeti što mu se događalo kroz godinu i izvući iz toga određeno iskustvo da ne ponavlja greške
u budućnosti. Iza nas je, što se naše općine tiče razdoblje jednog izbornog mandata gotovo pri kraju, pa
je smatram u redu da i mi vidimo što smo napravili,
kako smo to napravili i jesmo li nešto možda trebali
napraviti drugačije. Najprije bih rekao nešto načelno, a odnosi se na osnivanje i sadašnji „život“ Općine Koprivnički Ivanec. To što postoji općina veliki
je dobitak za njezine žitelje i ukupni napredak ove
sredine, jer se pokazalo da se mnogi problemi stanovništva rješavaju lakše, a i da je ukupni napredak
puno bolji nego dok su nam stvari „krojili“ neki drugi.
Smatram da je toga svjestan svaki stanovnik ove
općine. Sami krojimo svoju sudbinu, da tako kažem.
Kad se okrenem, ne samo na razdoblje našeg mandata, već otkako je osnovana naša općina, vidim
da su se stvari jako promijenile. Prije svega, rekao
bih, da smo danas sređenija, organiziranija i samosvjesnija sredina nego li smo to bili prije. Trebalo
je uložiti mnogo truda da se to postigne. Stvari su
u mnogočemu bile zapuštene. Trebalo je napraviti
„veliko spremanje“ i to je ovdje, ja bih rekao, zdušno
napravljeno. Mislim da je ova sredina prodisala i da
sada s puno više vjere u sebe gledamo u budućnost nego li je to bilo u vremena kad smo bili nečiji
„prirepak“.
Osjećamo se kao svoji na svojem, sami smo uzeli
stvari u svoje ruke i upravljamo procesima kojima
utječemo na sadašnjost i na našu budućnost.

NAJVAŽNIJI PROJEKTI
Kresnica:
Što biste u vašem mandatu ocijenili kao najvažnije
projekte kojima ste se bavili kao načelnik i u kojem
su Vam pomagali i članovi Općinskog vijeća? Smatrate li nešto posebno važnim?
Načelnik:
Dakako, ima nekoliko velikih projekata na koje sam
ponosan i koje ću rado istaknuti, ali dopustite mi da
ovdje kažem i to da zapravo postoji silna količina
obavljenog posla koji je javnosti nevidljiv, a koji morate obaviti da biste stvorili pretpostavke za uspjeh
„velikih“ projekata koje imate u planu. To su različiti administrativni poslovi, donošenje odluka kroz
demokratske procedure, podnošenje zahtijeva raznoraznim tijelima državne uprave, ishođenje najrazličitijih dozvola, usuglašavanja lokalnih planova
s onim regionalnim ili čak državnim, traženja suglasnosti, zaobilaženja različitih prepreka koja vam
postavljaju jalni ili nedobronamjerni ljudi, spomenuo
bi samo niz pravnih „bitaka“ za koje velika većina
našeg stanovništva ne zna, koje smo vodili na sudovima da bismo ostvarili ona prava koja nam pripadaju s osnova vlasništva, stjecanja prihoda ili se
oduprli onima koji nam ne žele dobro, koji su htjeli
i još uvijek žele pravnim smicalicama osporiti naše
strateške projekte, doslovce uništiti općinu itd. itd.
Činjenica je, da smo na putu da, postanemo važan
čimbenik gospodarskog razvoja ovoga kraja što
nam neki nikako ne mogu oprostiti.
Sve to skupa zahtijeva jako puno vremena, energije, strpljenja, a napose – upornosti. Ako to nemate onda bolje da se ne prihvaćate ovoga posla.
Koji puta vas sve to strašno frustrira, osjećate se
nemoćni, najradije bi se toga ostavili, ali priberete
se, skupite novu energiju i idete još odlučnije dalje.
Kao ključne projekte ovog našeg mandata istaknuo
bih nekoliko stvari. To je svakako na prvom mjestu
Poslovna zona Koprivnički Ivanec što smo je otvorili ove godine. Njezina prava vrijednost još se i ne
može procijeniti jer još nije počela davati one rezultate koje mi od nje u budućnosti očekujemo. U
prvoj fazi prodavati ćemo njezine parcele i dovoditi različite investitore i to je jedna strana medalje.
Dakle, ostvariti ćemo neposrednu korist za općinski
proračun, ali ona posredna njezina uloga je daleko
važnija: ovdje će doći nova proizvodnja, otvarati će
se nova radna mjesta, napredovati ćemo kao cijeli
kraj u tehnološkom smislu, a to će značiti ostvariti
dugoročan velik ekonomski napredak. Tu mi vidimo njezinu veliku vrijednost. Ostvarili smo izuzet-
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no važne pretpostavke za napredak šire zajednice
nego li je samo naša općina. A razmišljali smo i dugoročno: zona sada ima površinu od 32 hektara, ali
napravili smo sve pripreme da se ona u budućnosti
može proširiti na preko 220 hektara, a što to znači u
gospodarskom smislu vjerujem da nikome ne treba
objašnjavati.
Drugi ogroman projekt, od kojega će naše stanovništvo također tek imati i te kako značajnu ekonomsku korist, je osnivanje i izgradnja Regionalnog
centra za gospodarenje otpadom za cijelu sjeverozapadnu Hrvatsku. I on je u široj javnosti izazivao mnoge kontraverze. Bilo je tu svega, od jala do
podmetanja, ali ponajviše nerazumijevanja. No, da
skratim priču – ovaj projekt sada je postao jedan od
državnih prioriteta s područja zaštite okoliša i više
ga ništa ne može poljuljati. Već je u takvoj fazi da se
stvari više ne mogu vratiti unazad. Njegova izgradnja biti će financirana iz fondova EU, a vrijednost
mu je oko 55 milijuna eura. Nadam se da ne moram
naglašavati što će to značiti za naše gospodarstvo.
Ali, ono što je najbitnije: rješavamo se jedne uralgične i opasne točke s našega praga i sređujemo
stanje u prostoru. Za to ćemo uvijek primati financijsku naknadu koja će, odgovorno to tvrdim, znatno
doprinijeti ukupnom razvoju ovoga kraja.
Postoji još niz projekata kojima smo se intenzivno
bavili za našeg mandata, a to je ona grupa projekata koju bi označio pod zbirnim imenom – izgradnja
infrastrukture. Na tom području smo značajno napredovali. Naši žitelji to najbolje osjećaju u porastu
svojeg općeg standarda. Izgradnja kanalizacijske
mreže, poboljšanje prometnica, izgradnja prve pješačko-biciklističke staze, uređenje i popravak poljskih putova itd.
Rekao bih samo ovo, ovih dana potpisali smo ugovor za nastavak izgradnje kanalizacijske mreže u
naseljima Goričko, Botinovec i Kunovec u vrijednosti od 11 milijuna kuna. Kad ovaj posao bude završen 95 posto naših stanovnika imati će mogućnost priključka na kanalizaciju. Naselje Pustakovec
rješavati ćemo u trenutku dok u Piškornici bude izgrađen pročistač otpadnih voda jer će nam to radi
udaljenosti biti znatno ekonomičnije nego li bi bilo u
ovom trenutku okolnim putom. Kad riješimo i Pustakovec, svatko u našoj općini moći će biti priključen
na kanalizaciju. Cijena priključka je vrlo prihvatljiva
kad je uspoređujemo s drugim mjestima naše županije. Iznosi za kuću do 200 četvornih metara 1.200
kuna.
Izuzetno važan je i projekt katastarskih izmjera u
K.O. Koprivnički Ivanec. Taj projekt je već započeo.
Računa se da će trajati oko 4 godine i da će u njega biti utrošeno oko 2,5 milijuna kuna. Njime ćemo
srediti stanje zemljišnih čestica, vlasništva i posjedništva nad njima, pa će na taj način dobiti novu vrijednost. Biti će omogućen uvid u stvarno stanje i
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lakše tržište nekretninama. Sve to opet će pridonijeti boljim mogućnostima u poduzetništvu.
Naravno, da ovako velike i financijski zahtjevne projekte ni bismo mogli realizirati bez pomoći drugih,
tako gradnju kanalizacije općina financira s 10%,
a ostali iznos financiraju Hrvatske vode, katastarsku izmjeru financiramo s 45 %, odnosno s cca
1.000.000,00 kuna ostalo financira Državna geodetska uprava i Koprivničko-križevačka županija. U
gradnji infrastrukture u Poslovnoj zoni potpomognuti smo sa 6 milijuna kuna iz državnog proračuna iz
vremena bivše vlade i sa deset posto iz proračuna
Koprivničko križevačke županije.
Posebno se radujem da našem stanovništvu mogu
obznaniti za sve nas radosnu vijest: ovih dana Županijska skupština donijela je odluku o osnivanju
matične osnovne škole u Općini Koprivnički Ivanec,
a to znači da možemo s tim projektom krenuti u realizaciju. U slijedećem mandatu lokalnih vlasti, tako
barem ja razmišljam, trebala bi biti sagrađena škola
i naša djeca dobiti mnogo viši standard školovanja
nego li ga imaju danas.
Čini me ponosnim i to da mogu najaviti skori početak
radova na projektu termoelektrane na šumsku biomasu u Poslovnoj zoni Koprivnički Ivanec. Strojevi
bi trebali krenuti sa zemljanim radovima ovih dana,
pa će i to biti jedan od dokaza da naš uloženi trud
u ostvarenje ovog projekta konačno daje rezultate.
Početak realizacije ove investicijske koja je značajna i za Republiku Hrvatsku otvara nove mogućnosti
investicijskog ulaganja na bazi iskorištenja toplinske energije, otvaranja novih uslužnih djelatnosti,
otvaranje novih radnih mjesta…
KRETANJE KROZ ZAMRŠENI SUSTAV
Kresnica:
Nesumnjivo, trebalo je puno upornosti pa i znanja
da bi se dobile bitke s našom administracijom i
možda je vaša prednost što dugi niz godina radite u
„sustavu“ i poznajete institucije „iznutra“ da se tako
izrazim. Ali bilo je za Vašega mandata i mnogo takozvanih „običnih“ mjesnih, lokalnih projekata, a koji
su žiteljima vrlo važni?!
Načelnik:
Da, možda je moja prednost što , kako vi kažete,
poznajem sustav iznutra. Vjerojatno bih, da to nije
tako, daleko teže rješavao mnoge zavrzlame i prepreke što kod nas stoje na putu onome koji želi nešto napraviti za svoje mjesto ili svoj kraj. Bilo je jako
puno onih „običnih“ malih projekata, a koji su ljudima vidljiviji, ali su im isto tako jako važni. Posebno
sam sretan i drago mi je da smo izravno puno i
financijski pomogli našim ljudima, od djece do najstarijih. Evo, da krenemo od najnovijeg: upravo je u
postupku donošenje odluke Općinskog vijeća o zakupu državnog i općinskog zemljišta. Ta će odluka
omogućiti mnogim poljoprivrednim gospodarstvima
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da učvrste ili prošire svoju djelatnost jer će moći zakupiti spomenuto zemljište. Njega je oko 120 hektara.
Tu je, dakako, završetak prve faze pješačko-biciklističke staze u Koprivničkoj ulici, kojom povećavamo prometnu sigurnost svih sudionika u prometu,
ograđivanje mjesnih groblja u Koprivničkom Ivancu
i Kunovcu, briga za vatrogastvo (nabavka novih vatrogasnih vozila), uređenje krovišta naših društvenih domova, mrtvačnice, škole u Ivancu, asfaltiranje
prometnica: Botinovec Pustakovec Kunoveci sl.
Vrijedno je spomenuti ulaganja u društveni standard, a to je sve od poboljšanje uvjeta za predškolski odgoj, osnovnoškolske procese obrazovanja,
stipendiranje naših studenata, darivanje mladih roditelja s 1.500 kuna kad im se rodi dijete, briga o
socijalno potrebitim osobama, invalidnim osobama,
legalizacija i rješavanja vlasništva nad sportskim
objektima i njihovo uređenje, briga za naša športska društva, folklor, branitelje, tehničku kulturu, nogomet, udruge žena…
Treba spomenuti medijske pothvate: Internetsku
stranicu općine, ovaj list Kresnicu, mnoge TV-priloge za lokalne televizije.
Ne smijemo zaboraviti ivanečki vez kojem Ministarstvo kulture RH priznalo status nematerijalne kulturne baštine itd.itd.
UPORNOST JE NAJVAŽNIJA
Kresnica:
Očito je Vaše iskustvo u ovom mandatu bilo vrlo bogato, a i – naporno. Vjerujem da ste iz njega izvukli
značajna iskustva koja su Vas obogatila i kao čovjeka, pa i kao političara?
Načelnik:
Složio bih se s Vama. Ponekad nije bilo jednostav-

no, ali kako se veli: ako te ne ubije, ojača te! Bilo je
svakako vrlo zanimljivo. Važni su rezultati, sve drugo su međufaze. Idemo dalje! Moram reći da sam
se obavljajući moje dužnosti više osjećao kao operativac, s ciljem da napravimo svi skupa nešto dobro
za zajednicu, a ne kao političar (ljude nisam dijelio
po političkoj pripadnosti ili bilo kojoj drugoj). Stekao
sam nova, za mene važna iskustva, upoznao neke
ljude u dubini njihove duše po dobru ili po lošem. S
obzirom na sve ja i dalje pristupam prema ljudima
s povjerenjem… Vjerujem u čovjeka. Htio bih se
svakako zahvaliti svima onima koji su meni, a i članovima Općinskog vijeća, dakle nama, pomagali u
proteklom razdoblju. Takvih nije bilo malo na nivou
sasvim „običnih“ ljudi, na nivou županijskih čelnika i
institucija, u državnim tijelima i različitim strukturama, posebno našim profesionalcima u općini. Često
puta sam možda i previše tražio, ali oni su uspjevali
pratiti me.
Dugujem im svima veliko HVALA!
Ja sam optimist, pred nama je još jako puno posla
za potpuni uspjeh naše općine, za gospodarsku i
financijsku neovisnost, za boljitak našeg čovjeka, i
uvjeren sam da ćemo u tome uspjeti, a to mi daje
snagu…
A stanovnicima naše općine želim, prije svega, blagoslovljen Božić, puno zdravlja, radosti
i bogatstva u 2013. godini. Da im svakako bude
mnogo bolja nego li im je bila ova. U ovo božićno vrijeme okrenimo se svi svojim bližnjima,
pokušajmo barem malo biti bolji ljudi. S naše
strane nastojati ćemo da svakako pridonesemo
kako bi nam svima u narednom vremenu bilo
znatno bolje. Ono što bih ostavio kao poruku za
kraj: VJERUJEM U SIGURNO I BOLJE SUTRA!
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PROSLAVLJEN DAN OPĆINE

U subotu, 23. lipnja i u nedjelju, 24. lipnja 2012.
godine, u Općini Koprivnički Ivanec proslavljen
je Dan Općine, kao i blagdan Sv. Ivana Krstitelja zaštitnika ove župe. Ovogodišnji program
proslave nije bio tako bogat kao prijašnjih godina, ali je naglasak stavljen na otvaranje jednog od najvažnijih gospodarskih objekata ikad
pokrenutog u ovoj općini, a to je poslovna zona.
Uređeno je prvih 32 hektara s kompletnom infrastrukturom (prometnice, voda, struja, plin,
telekomunikacijska mreža, rasvjeta). Proslava
Dana općine započela je u subotu oko 17 sati
dočekom uzvanika. Zatim je načelnik općine
Božidar Vrabelj na maloj svečanosti uručio
ključeve vatrogasnog vozila komandiru DVD-a
iz Kunovca. Kolona vozila s gostima uputila se
zatim do novouređene poslovne zone, gdje je
prigodnim govorima i rezanjem vrpce načelnika
Vrabelja,
župana
Koprivničko-križevačke
županije Darka Korena, njegovi zamjenika Darko Sobote i Ivan Pala i saborskog zastupnika
Stjepana Milinkovića, obavljen čin svečanog
otvaranja zone. Uzvanici su se potom vratili u
društveni dom u Koprivničkom Ivancu gdje je

započela svečana sjednica Općinskog vijeća.
Prije same sjednice nastupili su najmlađi
ivanečki folkloraši u pratnji svojih odgojiteljica.
Detaljan izvještaj o radu i životu općine podnio je načelnik Božidar Vrabelj. Dodijeljene su i
dvije povelje općine, posthumno Zlatku Lipušu
za postignuća u glazbi i promociju Općine
Koprivnički Ivanec i Dobrovoljnom vatrogasnom društvu iz Kunovca za zasluge u razvoju
vatrogastva i promociji općine. Nakon svečane
sjednice na prostoru ispred vatrogasnog doma
načelnik je zapalio veliki ivanečki krijes na opće
veselje svih prisutnih. Započelo je narodno
veselje.
Drugog dana, u nedjelju, članovi Puhačkog
orkestra probudili su Ivančane budnicom u 5
sati. Prije podne službena delegacija općine
položila je vijence na grob pokojnog načelnika
Andrije Čevisa i pred križ na mjesnom groblju.
Služena je podnevna sv. misa ispred župne
crkve, a u kasnim popodnevnim satima na
igralištu revijalne utakmice odigrali su juniori i
seniori ovdašnjih nogometnih klubova.
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SVEČANA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
Svečana sjednica Općinskog vijeća u povodu
obilježavanja Dana općine Koprivnički Ivanec održana je u subotu, 23. lipnja 2012. godine u
ivanečkom društvenom domu. Sjednicu je vodio
Stjepan Pancer, a prije samog početka nastupili su
mali folkloraši iz dječjeg vrtića ‘Vrapčić’ sa svojim
odgajateljicama. Iscrpno izvješće o rezultatima rada
u općini za prvih šest ovogodišnjih mjeseci podnio
je općinski načelnik Božidar Vrabelj. On je precizno nabrojio mnogobrojne poslove koji su obavljeni
stavljajući naglasak na dovršetak Poslovne zone u
čiju izgradnju i opremanje je utrošeno oko 9 milijuna kuna. Govorio je i o RCGO ‘Piškornica’ čiji projekt, usprkos mnogim zaprekama, se također pomalo privodi u onu fazu kad bi mogli započeti sasvim
konkretni radovi na samim postrojenjima. Važni su
i projekti mjesne infrastrukture kao što je prva faza
pješačko-biciklističke staze u Koprivničkom Ivancu, priprema projektne dokumentacije za sličnu
stazu od Ivanca do Botinovca, kao i poboljšanja
izvedena na sportsko-rekreacijskim objektima u
Botinovcu, Goričkom i Pustakovcu. Priprema se
višegodišnji projekt katastarske izmjere u Općini
Koprivnički Ivanec što će doprinijeti sređivanju
stanja na tom području, a bez troškova za vlasnike.
Projektna vrijednost cijelog posla je oko 6 milijuna kuna od čega će općina sudjelovati s 45 posto,
Državna geodetska uprava s 40 posto, a Županija

Koprivničko-križevačka s 15 posto. Zahuktao se i
projekt oko ivanečke matične osnovne škole. U tijeku su poslovi oko diobene bilance i odobrenja
Ministarstva obrazovanja i sporta, a nakon toga
županija mora donijeti odluku o novoj mreži škola
i osnivanju nove matične škole u Koprivničkom Ivancu. Raspisan je natječaj za zakup poljoprivrednog
zemljišta i zemljište je već dodijeljeno poljoprivrednicima. Tako je i s onim na kojemu će u budućnosti
biti nastavljena izgradnja poslovne zone, a koje ja
dano u zakup dok se zona ne bude dalje gradila.
DVD-u Kunovec nabavljeno je kombi vozilo u vrijednosti od 65 tisuća kuna. U razvoj sporta, kulture,
tehničke kulture, vatrogastva… utrošeno je oko 600
tisuća kuna, a općina se stalno skrbi i za poboljšanje
standarda onih u predškolskom odgoju i osnovnom
obrazovanju. Cijena priključka vode na općini iznosi 1.200 kuna. Proračun za 2012. godinu planiran je
u iznosu od oko 22 milijuna i sve njegove stavke
dosad se uredno ostvaruju. Na svečanoj sjednici
govorio je župan Koprivničko-križevačke županije
Darko Koren koji je pohvalio rad općine i saborski
zastupnik Stjepan Milinković koji je svojim emotivnim govorom podigao opću atmosferu u dvorani.
Dodijeljene su i povelje Općine Koprivnički Ivanec.
Prva, posthumno Zlatku Lipušu za zasluge u razvoju
glazbe i promociji općine i druga, DVD-u Kunovec
za razvoj vatrogastva i promociju općine.
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OTVORENJE POSLOVNE ZONE
Najvažniji događaj na ovogodišnjoj proslavi
Dana općine Koprivnički Ivanec bio je onaj s
otvaranja Poslovne zone Koprivnički Ivanec.
Skupina uzvanika, među kojima su bili saborski zastupnik Stjepan Milinković, župan
Koprivničko-križevačke županije Darko Koren
sa svojim zamjenicima Darkom Sobotom i Ivanom Palom i načelnik Općine Koprivnički Ivanec
Božidar Vrabelj, došla je cestom iz Koprivničkog
Ivanca i našla se pred impozantnom poslovnom
zonom površine 32 hektara. Ovo je, kako je rekao
župan, jedna od najuređenijih i po površini jedna
od najvećih poslovnih zona u Republici Hrvatskoj
i predstavlja veliki gospodarski potencijal koji će
se tek pokazati u narednim godinama. O dalekov-

idnosti i jasnoj viziji onih koji su započeli važan
projekt poslovne zone u Koprivničkom Ivancu
suditi će tek buduće generacije. Načelnik Općine
Koprivnički Ivanec Božidar Vrabelj rekao je kako
se nada da će građevinski strojevi što će najaviti
izgradnju novih poslovnih projekata započeti
sa svojom bukom što prije. U pripremanju zone
država je sudjelovala s 50 posto sredstava,
Županija Koprivničko-križevačka s 10 posto, a
Općina Koprivnički Ivanec izdvojila je 40 posto.
Potrošeno je oko 9 milijuna kuna. Izgrađena je
kompletna infrastruktura: ceste, vodovod, plinovod, odvodnja, telekomunikacijski sustav, javna
rasvjeta… Budućim investitorima biti će znatno
olakšan razvoj njihovih projekata.
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NASTUP NAJMLAĐIH IVANČANA
Folklorna skupina najmlađih Ivančana, polaznika
dječjeg vrtića Vrapčić, nastupila je u narodnim
nošnjama prije početka svečane sjednice Općinskog
vijeća u povodu Dana općine Koprivnički Ivanec u subotu 23. lipnja 2012. godine na pozornici
društvenog doma u Ivancu. Pod budnim okom i uz

svesrdnu pomoć svojih odgojiteljica mali folkloraši
izveli su jednostavne plesove iz baštine svojih predaka. Prisutni uzvanici bili su oduševljeni ljupkošću
dječje izvedbe, a poletarci su im uzvratili još jednim
nastupom toga predvečerja kod krijesa koji je zapaljen ispred vatrogasnog doma.

VATROGASNO VOZILO ZA DVD KUNOVEC
Vatrogasci Kunovca dobili su na
dar vatrogasno vozilo, a njegovi
ključevi uručeni su zapovjedniku
postrojbe na svečan način u sklopu
proslave Dana općine 23. lipnja
2012. godine pred mnogobrojnim gostima među kojima je bio
i župan Koprivničko-križevačke
županije Darko Koren sa svojim zamjenicima Ivicom Palom
i Darkom Sobotom, kao i saborski zastupnik Stjepan Milinković.
Ključeve kombija predao je
načelnik općine Božidar Vrabelj.
Vrijednost vozila je 65.000 kuna.
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ZLATKU LIPUŠU POSTHUMNO POVELJA OPĆINE
Na svečanoj sjednici Općinskog
vijeća Općine Koprivnički Ivanec,
održanoj u subotu, 23. lipnja 2012.
godine, dodijeljena je Povelja
općine pokojnom Zlatku Lipušu
za doprinos u glazbenoj kulturi
i promociji općine. Povelju je u
ime obitelji primila pokojnikova
supruga. Ovom gestom iskazano
je priznanje za dugogodišnje napore što ih je neumorni glazbeni
i društveni pregalac uložio kako
bi zaživio ivanečki Puhački orkestar, mnogobrojne glazbene manifestacije i pronijelo se ime ove
općine diljem Hrvatske pa i šire.

POVELJA DVD-u KUNOVEC
Ovogodišnju Povelju Općine
Koprivnički Ivanec dobilo je,
uz Zlatka Lipuša, i Dobrovoljno
vatrogasno društvo iz Kunovca.
U obrazloženju se navodi da se
povelja dodjeljuje za doprinos u
razvoju vatrogastva i promocije
Općine Koprivnički Ivanec. Iz
ruku načelnika općine Božidara
Vrabelja, na svečanoj sjednici
Općinskog vijeća održanoj u
subotu 23. lipnja 2012. godine,
povelju je primio dugogodišnji
zaslužni član ovog društva Ivan
Blažic.
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DRUŽENJE PUKA UZ KRIJES

U sklopu programa proslave Dana općine u Koprivničkom Ivancu što je bila u subotu 23. lipnja
2012. godine, načelnik općina Božidar Vrabelj zapalio je na otvorenom prostoru ispred vatrogasnog doma već tradicionalni ivanečki krijes. Svake godine taj čin označava početak prave pučke
svečanosti druženja pa je tako bilo i ove. Mnogobrojni mještani Koprivničkog Ivanca i drugih
sela ove općine došli su na porciju odlično prženih riba što su im ih i ove godine pripremali veterani dragovoljci Domovinskog rata. Uz glazbu narodno veselje i druženje nastavilo se do kasnih
noćnih sati. Sve je razvidnije da upravo taj dio proslave Dana općine postaje žiteljima općine
ujedno i najdraži.
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BUDNICA PUHAČKOG ORKESTRA…
Puhački orkestar Općine Koprivnički Ivanec, uz
proslavu Dana općine, održava jednu hvalevrijednu
tradiciju – buđenje mještana Koprivničkog Ivanca u
ranim jutarnjim satima drugoga dana proslave. Tako
je bilo i ove godine u nedjelju, 24. lipnja. Obilazak
mjesta započeo je oko 5 sati, a članovi orkestra
smjestili su se na povećoj traktorskoj prikolici koju

je vukao snažan traktor. Obišli su nekoliko ulica, a
svratili su i pred kuću načelnika općine Božidara
Vrabelja. On ih je već tradicionalno dočekao
domaćim kolačima i pićem, pa su puhači, nakon
lagane okrijepe, nastavili svoju ophodnju i glazbeno
razbuđivanje svojih sumještana.

…I BOŽIĆNI KONCERTI
Puhački orkestar Općine Koprivnički Ivanec održati će dva nastupa oko Božića. Božićne pjesme izvoditi će na polnoćki na sam Badnjak u crkvi u Kunovcu, a na Božić njegovi članovi svirati će na prijepodnevnoj misi u crkvi Sv. Ivana Krstitelja u Koprivničkom Ivancu. Time će zaokružiti svoj ovogodišnji
rad.
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10. obljetnica Ivanečkih kresova

Da, prošlo je već deset godina od obnove Ivanečkih kresova, manifestacije koja je i danas krovna kulturno-povijesna manifestacija Općine Koprivnički Ivanec. Ivanečki kresovi su se počeli održavati 1976. godine. Godine 1988. održani su 13. Ivanečki kresovi - tada nastupa stanka sve do 2002. godine kada dolazi do revitalizacije manifestacije. Ove godine su održani
24. Ivanečki kresovi. Kroz ovih deset godina Koprivnički Ivanec je ugostio oko 3.000 čuvara narodne baštine. Neizmjerno
sam zahvalna svima koji na bilo koji način pomažu da se tradicija održi, jer svi oni, svojim nesebičnim radom, stvaraju dobre
temelje na kojima će se graditi neka bolja budućnost. Vjerujem da ćemo i dalje nastaviti u realizaciji naših nastojanja da
folklorna tradicija bude dio nas i da mi sami, svojim odnosom prema njoj, budemo dostojni važnosti i vrijednosti koju ona nosi
sa sobom. Razumljivo je da najveće priznanje zaslužuju plesači i tamburaši našeg folklornog društva koji svoj entuzijazam
i svoje slobodno vrijeme posvećuju prezentaciji naše općine diljem lijepe naše. Oni su nezaobilazan i sastavni dio priče čiji
je prvi redak sadržaja napisan još 1928. godine. Na nama je da i dalje pišemo priču i da ne posustanemo u stvaranju novih
sadržaja.
U toj namjeri, s pozitivnim mislima, svim mještanima Općine Koprivnički Ivanec želimo sretan Božić i mnogo osobnog uspjeha u 2013. godini.
Predsjednica DIF-a: Kristina Furkes
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DANI CVIJEĆA 2012.
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Vrijedne članice udruge žena ‘Ivanečko srce’ organizirale su 9. lipnja 2012. godine manifestaciju
Dani cvijeća. Bila je to prigoda da se ispred društvenog doma zasadi novi cvijetnjak, pripravi prigodna izložba ženskih ručnih radova, a i da se žene druže s članicama sličnih udruga s područja
naše županije i šire. Došle su im gošće iz čak tridesetak drugih sličnih udruga. Među gostima bio
je i župan Koprivničko-križevačke županije Darko Koren, a rad vrijednih članica udruge pohvalio
je i načelnik Općine Koprivnički Ivanec Božidar Vrabelj.
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PŠ KOPRIVNIČKI IVANEC

UČINILI SMO DOBRO DJELO
Dan po dan, tjedan po tjedan, mjesec po mjesec i eto
nas na kraju još jedne godine.
S nestrpljenjem smo čekali, nama najradosniji, mjesec
prosinac. U našoj školi zavladalo je posebno raspoloženje. Počeli smo se pripremati za blagdane. Prvo nas je
posjetio „općinski“ sveti Nikola i napunio naše čizmice
lijepim poklonima. Bili smo jako sretni. No još sretniji
bili smo dan kasnije, jer smo i mi nekoga jako obradovali. Zajedno s učenicima i učiteljima iz PŠ Kunovec posjetili smo mališane koji žive u Kući svete Terezije od malog
Isusa, u Zagrebu. Ovu humanitarnu akciju pokrenuli su
prošle godine učenici i učitelji iz PŠ Kunovec, a ove godine uključili smo se i mi. U kući sada boravi 24-ero djece
u dobi od 6 mjeseci do 13 godina. O njima brinu časne
sestre koje im svojom neizmjernom ljubavlju i brigom
nastoje nadoknaditi ono što ta mala bića nemaju - dom i
obitelj. Razveselili su se poklonima koje smo im donijeli,
ali još ih je više veselilo druženje i igra s nama. Vrijeme
provedeno s njima prošlo nam je u trenu i na rastanku
smo svi bili nekako sjetni. Shvatili smo koliko smo sretni
što imamo svoju obitelj i svoj dom. Ipak, bili smo ispunjeni i srećom jer smo učinili dobro djelo.
Naše male prijatelje nikada nećemo zaboraviti i sigurno
ćemo ih opet posjetiti. Najveća želja nam je da se i oni
jednog dana vrate u svoje obitelji ili pronađu svoj novi
dom.
A vama, dragi čitatelji Kresnice, želimo sretan i blagoslovljen Božić, te puno zdravlja, ljubavi i sreće u narednoj godini.
Nek vam se dani u novoj godini
što ljepše i sretnije troše,
neka vas pogodi sve što je lijepo,
i nek vas promaši sve što je loše!
Učenici i učitelji PŠ Kop. Ivanec

PROMETNA KULTURA
Dana 27. rujna 2012. glumac Hrvoje Zalar iz
kazališta “Smješko” (Zagreb) gostovao je u
našoj školi.
Održao je edukativnu predstavu “Znakovi za najmanje”. Učenici 1., 2., 3. i
4. razreda imali su priliku vidjeti pravila ponašanja u prometu i sudjelovati u ulozi pješaka.
Predstava je bila besplatna. Dobro smo se zabavili,
ali i puno toga naučili.
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DV „ IVANČICA“ KOP. IVANEC

Pregršt aktivnosti kroz cijelu godinu
Kalendarski gledajući pri kraju je još jedna godina, ali za nas vrtićance tek je na
početku. S puno optimizma krenuli smo
u novu radnu godinu 2012./13. Isplanirane su mnoge poticajne aktivnosti što se
i nadamo da ćemo uspjeti i izrealizirati.
Preko javnih radova zaposlili smo Jelenu Subotičanec na mjesto spremačice, a
Krešimira Petran na mjesto domara za
sve podružnice D.V. „Vrapčić“. Starija
mješovita skupina „Leptirići“ ove godine ima 29-toro djece, dok mlađa mješovita skupina „Bubamare“ imaju 15–toro
djece, što je još uvijek iznad pedagoškog
standarda. Po prvi puta ove godine rad
vrtića bilježi upis djece od godinu dana u
ovoliko velikom broju. Prilagodba tako
male djece išla je brzo i prošla u najboljem redu. Iako ovako maleni uspješno
prate sve vrtićke aktivnosti kao i velika
skupina, ali prilagođeno njihovim mogućnostima. Posebice se ističu u glazbenim aktivnostima. Pjesma i ples njihova
su svakodnevica, a možda baš u njima
skriva se neki mali folkloraš?! Uz svakodnevne aktivnosti za ovo jesensko–
zimsko razdoblje izdvojili bi nekoliko
značajnijih i zanimljivih događanja.
Dana 10. rujna 2012. djeca iz skupine
“Leptirići” obilježili su Hrvatski olimpijski dan na igralištu iza doma gdje
su djeca u simboličnim bijelim majicama odigrali razne natjecateljske igre
(povlačenje užeta, nošenje loptica u
žlici, kotrljanje lopte, mali nogomet).
“Bubamare” tih dana bavile su se sportskim temama, a igre s lopticama bile su
im veliki izazov. Povodom Dana policije starija djeca su sa svojim odgojiteljicama posjetili policijsku postaju gdje su
razgledali svu policijsku opremu, sva
vozila policije i upoznali se s njihovim
radom. Nakon toga posjetili su i tržnicu
da bi otkrili koje se to jesensko povrće i
voće prodaje, i na kraju su uživali u igri
u gradskom parku gdje su brali divlje
kestene. Povezno s danom policije na
prvom roditeljskom sastanku u skupini
“Bubamara” policajac V.S. podsjetio je

roditelje na važnost postavljanja i vezanja djece u auto-sjedalice.
U sklopu jesenskih aktivnosti
“Leptirići“ su kestenijadu organizirali
na Vinici kod prve barake zahvaljujući
suradnji sa Šumarijom. Potaknuti pričom
o „Djedovoj pogači“ djeca su tamo
istraživala biljni i životinjski svijet šume,
a na radost djece i veliko iznenađenje
na kraju, djeca su pogaču pronašla
duboko u šumi ispod jednog panja, te
kušajući je povratila snagu od napornog
istraživačkog dana. Na povratku iz šume
marljivi roditelji su ih dočekali pečenim
kestenima. Ove godine Dane kruha, na
radost sve djece i odgajteljica, uveličao
je svojim blagoslovom novi župnik
Nikola Bukovčan.
Svi zajedno trudimo se da nam vrijeme
provedeno u vrtiću bude što ljepše,
da steknemo nova iskustva, proširimo
stečene vještine i dobro se zabavimo.
Stoga svake godine ugostimo glumačku
družinu iz Zagreba „Šareni svijet“ koja
nas uvijek dobro razveseli i ostane u lijepim sjećanjima naših najmlađih. Tako
ove godine djeca su imala priliku gledati
predstavu “Tko će riješiti najteži zadatak, žabac, mačak ili patak?”.
Udruga osoba sa invaliditetom „Bolje
sutra“, u suradnji sa dječjim vrtićem
„Ivančica“ u Koprivničkom Ivancu,
organizirala je radionicu pod nazivom
„Živimo sa razlikama“ – koja uključuje
razvoj senzibiliteta prema osobama s
invaliditetom. Djeca su upoznala slikovnicu „Bontončić – kako biti prijatelj
svima“ kroz koju su upoznali različitosti.
Osim toga imali su priliku isprobati kretanje u kolicima i s drugim pomagalima
uz razne prepreke te doživjeti stvarne
probleme s kojima se susreću osobe s invaliditetom. Sve ovo ostvareno je zbog
naše prvotne suradnje i novog prijateljstva djece iz dječjeg vrtića „Ivančica“ i
Nataše Friščić s kojom ćemo još kroz
godinu surađivati.
Ove godine odgojiteljice starije

mješovite skupine su u suradnji i dogovoru s roditeljima donijele odluku da će,
umjesto božićne priredbe, ići na cjelodnevni izlet djece i roditelja u hotel Bunčić
u Vrbovcu. Tamo će djeca prisustvovati
božićnoj radionici izrade drvenih ukrasa i božićnih kolačića, gledati božićnu
predstavu, slikati se s djedom Mrazom i
na kraju posjetiti Božićnu bajku obitelji
Salaj u Čazmi. Jako nam je drago da
smo za ovaj izlet uspjeli dogovoriti s
načelnikom Božidarom Vrabeljom da će
Općina pomoći u subvencioniranju ovog
izleta na čemu smo im jako zahvalni.
Svake godine o blagdanima nastojimo
održati radionice i priredbe na kojima
uvijek rado sudjeluju roditelji sa svojom djecom. Tako i ove godine skupina
“Bubamara” organizira mali prigodni
program za svoje roditelje. Poslije programa imat će priliku izrađivati male
poklončiće koji će pomoću tombole
biti međusobno podijeljenji i ugodno se
družiti i igrati s djecom. I ove godine
od Općine svi polaznici vrtića dobili su
prigodne darove za sv. Nikolu. Predblagdansko vrijeme prepuno je dobrih
djela. Gospodin Ivan Blažic vrlo ugodno
je iznenadio djecu i same odgajateljice
došavši u vrtić na dan sv. Nikole. Posebno za ovu prigodu napisao je pjesmicu o
sv, Mikuli Jognjobranskom te poklonio
djeci prekrasne bojanke. Djeca su bila
presretna, uživala su bojanju i u slušanju
različitih dogodovština iz iskustva
hrabrog vatrogasca. Na nivou vrtića
“Vrapčić” i “Ivančica“ se uključuje u
humanitarian rad. I dalje surađujemo
s Udrugom Zdenac, a od ove godine i
s Udrugom “Leptiri”. Odgojiteljice su
izrađivale božićne ukrase i čestitke koje
će se prodavati u prostorijama Podravke
i ispred crkve u Sigecu.
Uz obilje sreće i veselja, sve odgajateljice i tehničko osoblje iz D.V.
“Ivančica” žele Vam čestit Božić i
mnogo osobnog uspjeha u 2013. godini.
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KTK VECTOR

KLUB DOBIO ORGANIZACIJU EUROPSKE UTRKE
Nakon ljetnih praznika i odmora, početkom rujna
započeli smo s već tradicionalnim radionicama modelara i maketara. Na njima sudjeluju djeca od 5. do
8. razreda osnovne škole. Djeca su izrađivala makete stolova i stolica, lovačke čeke, kutije za olovke i
blok papir. Uz pomoć donatora Klub je za potrebe
radionice robotike nabavio FISCHERTECHNIK-a
kit komplet za robotiku. Iz kompleta se može sastaviti 11 različitih modela koji se daju programirati.
Neki od njih su modeli semafora, robotskih kolica,
garažnih vrata, robota nogometaša, viličara itd. Djeca su sastavila robotska kolica nakon kraćeg upoznavanja s programom za programiranje, za koji
sama pišu program. Tu djeca razvijaju logiku, samopouzdanje i kreativnost koja će im u daljnem životu
uvelike pomoći.
Klub je u drugoj polovici 2012. godine bio organizator dviju Buggy off road utrka 1:6 automodela na
daljinsko upravljanje. Prva je održana 7. listopada
2012., a druga 11. studenoga 2012. godine. Na kraju
sezone prvenstva Hrvatske u ovoj Buggy klasi 1:6
Filip Triplat zauzima 7. mjesto u ukupnom poretku.
U klasi elektro Buggy off road 1:8 Filip Triplat je
prvak Hrvatske u 2012. godini.
Na sastanku Europske organizacije automodelara
EFRA u Brusselu 5. studenoga 2012. godine, klub
tehničke kulture „Vector“ dobio je organizaciju
europske utrke automodela na daljinsko upravljanje u klasi BUGGY OFF ROAD 1:6.
Utrka će se održati krajem kolovoza 2013.godine na

stazi Kluba. Ovo je veliki zadatak i čast za Klub, ali
i Općinu, s obzirom da dolaze vozači iz Engleske,
Njemačke, Italije, Austrije, Nizozemske, Slovenije
i Hrvatske. Ovo je prilika da se Klub, ali i Općina
pokažu kao dobri domaćini što će nam ubuduće koristiti za ovakve međunarodne događaje.
Ovim putem zahvaljujemo Općini Koprivnički Ivanec, Zajednici tehničke kulture KC-KŽ Županije,
tvornici Hartmann, zastupništvu FUCHS, građevinskoj firmi RADNIK i tvrtki BRAMAC za sva donirana sredstva.
Predsjednik
Mario Švegović

Veliki uspjeh NK Bratstvo iz Kunovca
Nogometaši NK Bratstvo
iz Kunovca ostvarili su
veliki uspjeh osvajanjem
prvog mjesta u 1. ŽNL
Koprivničko-križevačke
županije.
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NOGOMETNI KLUB „SLOGA“ KOPRIVNIČKI IVANEC

MRŠAVA JESEN
Po završetku jesenskog dijela prvenstva nogometne sezone 2012/2013 u 1. Županijskoj nogometnoj
ligi naš klub je osvojio 10. mjesto iako je, uz malo
više sreće, mogao osvojiti koje mjesto više. Naime,
razlika bodova koja nas dijeli od 10. mjesta do 3.
mjesta je svega nekoliko bodova. Dakle, za očekivati je da u proljetnom dijelu budemo konkretniji i
plasiramo se negdje oko 5. mjesta, gdje po kvaliteti
realno i pripadamo. U novu sezonu smo krenuli poprilično oslabljeni. Naime, iz kluba su otišla dvojica
ponajboljih nogometaša: Hrvoje Baći i Siniša Bartolović, te vratar, jedan od najpouzdanijih u ligi, Saša
Prosenjak. Budući da je bio teško nadoknadiv njihov odlazak iz kluba, jer su nam sredstva ograničena, odlučili smo dovesti u tom trenutku najdostojnije
njihove zamjene, vratara Kristijana Bodoa, Zorana
Janekovića, Krešimira Matošića, Petra Dombaja i
Vedrana Kovača. S navedenim igračima smo donekle nadoknadili otišle igrače, međutim, ipak je bilo
potrebno vrijeme za uigravanje momčadi. Neplanirano smo izgubili neke domaće utakmice koje smo
trebali dobiti, jer uz dvije domaće pobjede, mogli
smo polu-sezonu završiti u vrhu tablice. Tijekom
polu-sezone u klub se vratio Siniša Bartolović, te
pred sam kraj, i Tomislav Sabljo koji zbog ozljede
izbivao duže razdoblje i koji će u proljeće biti od velike koristi za momčad. Isto tako nedavno je operiran
Nikola Kumek, čiji povratak očekujemo pred kraj prvenstvene sezone, jer s njim je ova momčad daleko
jača. Šteta što je prvenstvena polu-sezona završila, jer smo proigrali tek pred kraj jesenskog dijela
prvenstva. Moramo istaknuti da smo imali velikih
problema s realizacijom i glavni zadatak
trenera Mikolaja će biti u proljeće „vratiti“ napadače, odnosno, dovesti ih u
formu, kako bi postizali pogotke. Velike
poteškoće nam predstavlja činjenica da
imamo podosta nogometaša školaraca
koji po početku nastave prestaju trenirati i na taj način im pada forma. Međutim,
optimistični smo što se tiče proljeća i
nastavka prvenstva, jer smatramo da je
dovoljna jedna polu-sezona radi uigravanje ekipe te da ćemo već u proljeće
prihvatiti priključak s ekipama iz vrha i
uhvatiti plasman koji nam prema našim
kvalitetama pripada. U jesenskom dijelu prvenstva smo igrali sa slijedećom
momčadi: Kristijan Bodo, Mihael Sremec, Alen Milek, Marko Tomašek, Luka

Čevis, Dalibor Kovaček, Miroslav Galinec, Tomislav
Sabljo, Goran Mikolaj, Damir Bebek, Petar Dombaj,
Antonio Lončar, Zoran Janeković, Siniša Bartolović,
Matija Posavec i Vedran Kovač.
Što se tiče omladinskih pogona, koristili smo danu
mogućnost od strane Nogometnog saveza da se
može natjecati klub u 1. Županijskoj ligi samo s jednim omladinskim pogonom. Naime, premalo imamo
djece, kao i druge sredine, da bi formirali i juniorsku
ekipu. Zbog navedenog postoje objektivni razlozi,
jer na vrlo malom općinskom području djeluju četiri
kluba i naprosto je nemoguće na tako malom prostoru formirati još jednu ekipu. Mi smo se natjecali u
ligi s pionirskom ekipom, donedavno limačima koje
je vodio trener Ivan Žnidar. Zadovoljni smo njihovim
igrama, a posebno napretkom nekih nogometaša
koji će za koju godinu biti uzdanice i prve momčadi.
Naime, nazire se nekoliko posebno talentiranih nogometaša.
Nadalje, podsjećam našu sportsku javnost da su
nas ove 2012. godine zauvijek napustili bivši nogometaši našeg kluba Zvonimir Salajec i Dragutin
Čevis, kojima zahvaljujemo na njihovom doprinosu
klubu.
Na kraju ove godine se moramo zahvaliti prije svega našim općinskim čelnicima koji su nas pomagali i
pratili u našim nastojanjima da što bolje predstavljamo naše mjesto diljem županije kao i našim vjernim
navijačima koji su nas, ne samo u našem mjestu
već i na gostovanjima, vjerno pratili i navijali. Svima
njima želimo sretne predstojeće blagdane i Sretnu
Novu godinu.
Za UO kluba, predsjednik, Marijan Pjetri
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Naša reportaža

ČUVARICA OGNJIŠTA
Barica Lipuš rođena Hegedušić, otkako joj je prije
nešto više od sedam godina umro muž Ivan, živi u
svojoj kući sama kao dobri duh negdašnjeg gazdinstva što se pomalo trusi i rastače. Ovih dana baš je
stisnula ciča zima, snijeg je zameo dvorišta i putove, a ona je sa svojih gotovo osamdeset i pet godina
prokrčila stazicu od putnih vrata do kućnih stepenica na kojima se skorio led, pa upozorava rijetke
posjetitelje na sklisko mjesto bojeći se da netko od
njih ne padne i ne polomi se.

Rođena je još 1928. godine ovdje u Ivancu, u istoj
kući u kojoj je provela gotovo svoj cijeli život, ako
se izuzme onih šest godina što su ih ona i pokojni
suprug proveli preko puta kod njegovih. A kad već
govorimo o njezinom mužu, rodio se u toj kući preko puta i cijelo djetinjstvo igrali su se zajedno baš
kao i sva djeca iz ulice Matije Gupca. I njegovi i
njeni bavili su se poljoprivredom, pa su takav život
nastavila i njihova djeca.
Dok sjedimo u njezinoj mlakoj kuhinji, promatra me
vedrim očicama stare bake, zainteresirane i nasmiješene dok joj nadiru sjećanja iz mladosti i obiteljskog
života što se nekad ovdje vodio. Služe ju zasad odlično pa tako priča o svojoj svadbi. Svadba je počela
u ponedjeljak, 25. siječnja 1943. godine, jer se nekad nije vodilo računa da svadbe padaju za vikenda kao danas. Svi su tada imali vremena na pretek
i mogli su svadbovati kad se htjelo i kad se ukazala
prigoda. Njezina je trajala puna tri dana. Svatovi su
se počeli okupljati već tijekom prijepodneva. Dočekala ih je hladetina, ili kako Barica izgovara lanetina, makovnjača i orehnjača, a grlo se močilo do-

maćom žganicom. Oko četvrte ure dok su se skupili
njezini svatovi, došao je mladoženja u pratnji limene
glazbe i krenuli su u crkvu pod zastavom koju baka
Barica čuva i dan danas, pa ju je s ponosom izvukla pred vašeg novinara. Nakon vjenčanja, svatovi
su se vratili k njezinima i veselje se nastavilo sve
dok nije prošlo pola noći. Nakon tog časa mladenci
su odlazili u kuću mladoženje. Tamo su se svatovi
nastavljali.
Za večeru se služila juha s rezancima, kuhano kokošje meso sa sosovima, pečeno mladinsko i svinjsko, pečeni krumpir, ali salate nije bilo na meniju.
Bilo je suhih jednostavnih kolača. Glazba je bila sastavljena od domaćih tamburaša.
I danas se vidi veličina negdašnjeg gospodarstva.
Lipuševi su obrađivali 17 jutara zemlje, imali konje,
po 16 goveda u štali, a koci su bili puni svinja. U
vremenima dok su mnogi Ivančani krenuli potražiti
svoju životnu sreću uglavnom u Njemačkoj i Austriji, Ivan i Barica ostajali su kao tvrdi Podravci vjerni
svojoj grudi. Izrodili su dva sina i kćer koja je rano
otišla s ovoga svijeta, sudjelovali i seoskom folkloru, čuvali svoju narodnu tradiciju i onda kad to nije
bilo popularno kao danas. Zapravo, pitam se, da nije
bilo ovakvih ljudi, svjesnih i savjesnih, što bi uistinu ostalo od naše tradicionalne kulture i od našeg
domoljublja?! Prije koju godinu braća Kenđel, Dragutin i Stjepan, pokazala su mi jednu rukom rađenu
kartu Koprivničkog Ivanca, moglo bi se reći – katastarsku – čiji autor je bio upravo Ivan Lipuš, preminuli suprug naše sugovornice. Precizna, velikog
formata, sadržavala je svaku kuću i svaku parcelu u
naselju, a bilo je očito da je njezin stvaratelj uložio
izuzetno puno vremena, ali i ljubavi kako bi je napravio. Treba naglasiti: Ivan je imao tek četiri razreda osnovne škole, dakle, bio je uglavnom samouk u
svemu. Njegova velika ljubav bile su knjige, čitanje,
zapisivanje… Kako mi kaže Barica, uvijek je u džepu imao nekakav presavijeni komadić papira i prikraćene olovke. Stao bi, kad se nečeg prisjetio (običaja, izreke, riječi, pošalice, stihova pjesmice…) i
zapisivao. Ljudi su ga vjerojatno smatrali čudakom,
ali on se na to i nije bog zna što osvrtao. Sakupljao
je novinske izreske koji su se odnosili na njegovo
selo, tražio povijesne priče i izvore, jednom riječju,
bio je, što bi se danas reklo, osviješteni Ivančan, Podravec, Hrvat…

Kresnica
Njegovu ostavštinu u literarnom smislu pomalo rastače vrijeme iako se on vjerojatno nadao nečem
drugačijem i vjerojatno je krajnji trenutak da se s
njom nešto poduzme jer ona je nematerijalna vrijednost koja pripada svima. On je to znao. Znamo li mi
koji smo iza njega ostali?
Baricu Lipuš veseli kad pronađe sugovornika. Voli
svoj život i rado priča o onome što je negda bilo.
Živi s uspomenama i od uspomena. Preko puta živi
unuka Dubravka čiji suprug Klaudio je baki donio
dvije kante vode upravo dok smo bili kod nje. Tu
su svaki dan. Tako baka Barica nekako lakše razbija
svoju dosadnu svakodnevnicu, jer radi malo; kuha
si, nahrani svoje kokoši, brine se oko cvijeća i ponekad preslaguje svoju rubeninu. Oči su joj slabe,
više se ne može baviti ručnim radom. Rado čita stare
knjige, ali i toga je malo. Njezin muž bio bi sve dao
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za knjigu, vraća se ponovno na svoju dragu temu.
Doživio je osamdeset i dvije. Barica je ostala kao
čuvarica ognjišta i ove ostavštine koja kao da stari i
boluje zajedno s njom.
Pitao sam je za Božić. Raduje se njegovom dolasku.
Razmotati će svoj umjetni bor s već postavljenim
kuglicama, ispeći kakav kolač i počastiti se blagdanskim objedom. Skromno. Jer živi od male nadoknade što je dobiva po pokojnom mužu koji je bio domobran. A što život jest nego to, iskrena radost nad
malim skromnim sitnicama s kojima nas povremeno
časti?! I kad ovo budete čitali prisjetite se da je lijepa riječ za čovjeka do nas najljepši poklon što mu
ga možemo podariti u ovoj ledenoj svakodnevnici
jurnjave i zaborava.
Vjekoslav Prvčić

STARA FOTOGRAFIJA

KUĆA KOJE VIŠE
NEMA
Dobrotom bake Barice Lipuš dobili smo ovu staru
fotografiju kuće obitelji
Mikšić iz ulice Matije Gupca. Ispred nje na snimci su
slijeva: Marija Mikšić, njezina kćer Katica i zet Ivan
Potroško. Kuća je srušena
negdje oko 1950. I to je dio
zajedničke povijesti.
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NAJVAŽNIJI PROJE
NAČELNIKA BOŽIDA
smanjenje iznosa naknade za priključak na vodovodnu mrežu
- Ukinuto plaćanje priključka na gradski plin
- Prihodovna strana proračuna povećana
- Odmah na početku mandata započelo je prema 2009. godini za 250% (s 5.100.000 na 12
„veliko pospremanje“; sređivanje i priprema
milijuna kuna) velikog projekta Poslovne zone
dokumentacije, priprema projekata, priprema koja će kad bude završena imati površinu od
najrazličitijih dozvola, sređivanje administrativ- 240 hektara. Polovicom godine riješen je treći
nih pretpostavki za realizaciju planiranih proje- zahtjev Općine Koprivnički Ivanec kojim je RH
kata, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i sl. Općini Koprivnički Ivanec darovala nekretnina
(napose za buduću Poslovnu zonu Koprivnički u ukupnoj vrijednosti od preko 40 milijuna kuna
Ivanec)
u; tako su stvorene pretpostavke da se uredi I.
- Zahtjevi prema državnoj administraciji za faza Poslovne zone površine oko 32 hektara;
darivanje državne zemlje u svrhu pokretanja -

2009.
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EKTI ZA MANDATA
ARA VRABELJA
2010.
- Provedeni su natječaji, ugovorena izrada
projekta za izgradnju prometnica unutar Poslovne zone, opskrbe vodom, plinom i strujom,
odvodnje oborinskih voda; Ministartsvo gospodarstva u tu je svrhu odobrilo Općini Koprivnički
Ivanec 6.000.000 kuna
- Pokrenut je postupak za ishođenje lokacijskih dozvola i potvrda glavnih projekata;
vrijednost ovih poslova bila je oko 600.000 kuna
- S tvrtkom E twu energy počele su aktivnosti
oko priprema za gradnju TE na šumsku biomasu
- Vrlo aktivnu ulogu Općina Koprivnički Ivanec ima u realizaciji projekta Regionalnog
centra za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske „Piškornica“; predračunska
vrijednost ovog projekta je oko 75 milijuna eura;
koncem godine stigla je Fizibiliti studija kojom
je potvrđena opravdanost i ekonomska isplativost ovog projekta, a koja će biti vrlo korisna
kod zahtjeva prema europskim fondovima za
sufinanciranje spomenutog projekta
- U području poljoprivrede izrađen je i dopunjen Program raspolaganja poljoprivrednim
zemljištem u vlasništvu RH, postignuta suglasnost s nadležnim ministarstvom i pripremljena
je dokumentacija za raspisivanje natječaja kojim će se zemljište dati u zakup lokalnim poljoprivrednicima
- Asfaltiranje ceste Kunovec – Botinovec
(oko 900 m)
- Popravak oštećenja ne cesti Kunovec – Kunovec breg i Koprivnički Ivanec – Pustakovec;
ukupna vrijednost radova oko 500.000 kuna
- Pokrenuta izrada projekta i izgradnje kanalizacijske mreže u odvojku Koprivničke ulice financiran u cijelosti od Hrvatskih voda (cca
350.000 kuna)
- Naručena dokumentacija za projekt prve

faze pješačko-biciklističke staze u Koprivničkom Ivancu zbog ugroženosti pješaka i biciklista
- Napravljen projekt izgradnje kanalizacijske
mreže i ishođeno rješenje za gradnju u naseljima Goričko, Kunovec i Botinovec; predračun
za ovaj projekt je oko 11 milijuna kuna
- Projektira se i odvodnja oborinskih voda u
dijelu naselja Koprivnički Ivanec
- Legaliziran je objekt društvenog doma u
Botinovcu
- Riješeno pitanje vlasništva i legalizacija

objekta Općine Koprivnički Ivanec
- Pokrenuta legalizacija sportskih terena NK
Sloga i Nk Bratstvo
- Ministarstvu kulture RH upućen je zahtjev
da se „ivanečki vez“ zaštiti kao dio kulturne
baštine s područja nematerijalne kulture našega kraja
- Pokrenut projekt rekonstrukcije i uređenja
zgrade „Kurija“ pod zaštitom Ministarstva
kulture
- Pokrenut postupak za projekt ograđivanja
groblja u naseljima K. Ivanec i Kunovec
- Ulaganje u standard boravka i zaposlene
dječjeg vrtića; poboljšani tehnički uvjeti, uređeni unutarnji prostori zamjenom dotrajale stolarije, povećane su plaće zaposlenika
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- Pokretanje s mrtve točke projekta osniva- nija sa 1,2 milijuna; raspisan javni natječaj za
nja matične osnovne škole na području Općine prodaju parcela u Poslovnoj zoni; nastavlja se
Koprivnički Ivanec; dugogodišnji problem s pro- proces na sređivanju imovinsko-pravnih odnokišnjavanjem krovišta PŠ K. Ivanec, nevoljkost sa za ostatak zone (oko 220 hektara); u tijeku
grada Koprivnice da se ovaj problem riješi, ra- su radovi na kanalizaciji, javnoj rasvjeti i niskoščišćavanje imovinsko-pravnih odnosa, s tim u naposnkoj mreži, a očekuje se početak gradnje
vezi pokrenut je postupak za izmjenu prostor- plinske mreže; već je stigla ponuda tvrtke E two
nog plana i predviđen prostor za novu matičnu energy za kupnju 10 hektara zemlje za izgradškolu; sanirano je krovište PŠ u Ivancu na teret nju TE na biomasu i potrebite trafostanice, poOpćine Koprivnički Ivanec (vrijednost radova: kazuje se kako se brzo mogu vratiti investicije
85.000 kuna) i dobivena suglasnost KC-KŽ žu- i ostvariti gospodarski napredak u Poslovnoj
panije za osnivanje matične škole u Općini Ko- zoni
privnički Ivanec
- Nastavlja se i rad na projektu RCGO „Piš- Prezentacija folklorne baštine na manife- kornica“ čija vrijednost se procjenjuje na oko
stacijama širom zemlje
500 milijuna kuna; zapreke i otpori su vrlo veli- Održana manifestacija „Ivanečki kresovi“, ki, ali projekt ide dalje; Fond za zaštitu okoliša
8
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PROJEKT SVE BLIŽI REALIZACIJI

2011.

Projekt RCGO Piškornica

odazvali, no mi ćemo i dalje biti
uporni kako bi ostvarili dugogodišnju želju naših žitelja da
općina dobije svoju matičnu
školu. Ne gubeći vrijeme oko
poslova prijenosa osnivačkih
prava na Koprivničko-križevačku županiju, općina je već
ugovorila izradu idejnog rješenja buduće osnovne škole koje
je prihvaćeno na Općinskom
vijeću i zatražena je suglasnost
Ministarstva znanosti, prosvjete i športa na projekt idejnog
rješenja.

Održavanje objekata u
vlasništvu Općine

Idejno rješenje buduće matične škole

pred kojom je svjetlija budućnost i koja ima per-
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nog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva
za ograđivanje groblja u Koprivničkom Ivancu i Kunovcu kojim će sufinancirati projekt s
250.000 kuna; ukupna vrijednost izvedenih radova je oko 600.000 kuna
- Projekt pješačko-biciklističkih staza je usporen zbog poteškoća u rješavanju imovinskopravnih poslova, projekt je vrijedan oko 2,5
milijuna kuna od čega će Europska banka financirati polovicu vrijednosti
- Daljnji rad na projektu katastarskih izmjera u Općini Koprivnički Ivanec, višegodišnjem
projektu koji će srediti nesređena stanja što se
vuku desetljećima, a u svrhu jačanja vrijednosti
nekretnina i samog poduzetništva; projekt sufinanciraju Geodetska uprava, županija i općina
- Za naselja Kunovec, Goričko i Botinovec
ishođena rješenja za izgradnju kanalizacije; za
ista naselja završeni su i projekti obnorinske
odvodnje
- Sufinancirani su izleti predškolske i školske
djece
- Ugovorena izrada idejnog rješenja buduće
matične osnovne škole u Koprivničkom Ivancu
- Ivanečki vez proglašen nematerijalnim kulturnim dobrom RH

2012.
- Otvorena I. faza Poslovene zone Koprivnički Ivanec na površini od 32 hektara čija priprema i izgradnja je trajala tri godine; vrijednost radova je oko 9 milijuna kuna,a sufinancirani su:
RH 50%, Županija Koprivničko-križevačka 10%
i Općina Koprivnički Ivanec 40%
- Projekt Regionalnog centra za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvtaske „Piškornica“ u visokom je stupnju realizacije te je kao
takav jedini u Republici Hrvatskoj pripremljen i
predviđen za financiranje sredstvima iz strukturnih fondova EU u trećem kvartalu 2013. godine. Ishođeni su svi posebnih uvjeti nadležnih
institucija za izdavanje lokacijske dozvole te je
u Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja predan zahtjev za njezino izdavanje. Sama
lokacijska dozvola izdana je ove godine.
- Potpisan je sporazum između osnivača
društva Piškornica i Fonda za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost o financiranju otkupa
zemljišta, sve kako bi se riješilo pitanje imovinsko-pravnih odnosa na lokaciji zahvata RCGO
Piškornica ali i na lokacijama pretovarnih stani-

27

ca i financiranju projektne dokumentacije – vrijednost projekta procjenjuje se na oko 55 milijuna eura
- Završena I. faza projekt pješačko-biciklističke staze u Koprivničkoj ulici u naselju Koprivnički Ivanec; vrijednost radova je 1.3 milijuna, jednim dijelom sufinanciran od ŽUC-a zbog
oborinske odvodnje i Koprivničko-križevačke
županije(100.000,00)
- Pokrenut projekt katastarskih izmjera na
području Općine Koprivnički Ivanec koji će trajati čak 4 godine; ove godine započeo postupak
javne nabave i pripremnih radnji potrebnih za
izmjere i sama realizacija prije mjesec dana
procijenjena vrijednost ukupnih radova je oko
2.5 milijuna kuna (općina 45%, županija 15% i
geodetska državna uprava 40%)
- Otvoreni radovi na izgradnji kanalizacije od
Ivanca do Botinovca, vrijednost radova cca 11
milijuna kuna, završetak izgradnje očekuje se
polovicom 2013. godine,
- Asfaltirana cesta kroz naselje Kunovec do
pruge prema Kunovec bregu, (vrijednost cca
750.000,00 kuna)
- Nabavljeno kombi-vozilo za DVD Kunovec
(65.000 kuna)
- Financiranjem općine i vrijednim radom
volontera članova udruga nogometnih klubova „Rudar“ Botinovec, „Jedinstvo“ Pustakovec,
veterana NK „Sloga“ i kluba tehničke kulture
„Vektor“ uređeni su sporstki tereni u Botinovcu, Goričkom, Pustakovcu i Ivancu, u tijeku
je uređenje stadiona NK Bratstva iz Kunovca (240.000,00 kuna), a što doprinosi razvoju
športa i tehničke kulture
- Napravljeno Idejno rješenje osnovne škole
Koprivnički Ivanec,
- Sklopljen ugovor o izradi Idejnog, Glavnog i
Izvedbenog projekta osnovne škole,
- Dobivena suglasnost Ministarstva prosvjete za osnivanje osnovne škole,
- Donijeta odluka na županijskoj skupštini o
osnivanju osnovne škole Kop. Ivanec
Prema aproksimativnom izračunu tijekom svojeg mandatnog razdoblja, od izbora
2009. do novih izbora 2013. godine, ostvareni su prihodi izvan proračuna i iz drugih
izvora, za korist Općine Koprivnički Ivanec,
od preko 50 milijuna kuna.

