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Krenuli su radovi 
na Poslovnoj zoni!

Čestitamo Vam 
Dan Općine Koprivnički Ivanec 

i blagdan Župe sv. Ivana Krstitelja!
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Poštovani i dragi sumještani, prijatelji, cijenjeni čitatelji Kre-
snice!

Došlo je vrijeme Ivanja, Dana naše Općine i zaštitnika Župe sv. 
Ivana Krstitelja, a ujedno i vrijeme da vas upoznam sa svime što 
radimo da bi nam život u općini bio ugodniji.

Kako ste se nosili s koronavirusom?
Prvih šest mjeseci ove godine bili su izrazito turbulentni, ne 

samo za našu općinu, nego za cijelu Hrvatsku i svijet. Postupali 
smo prema naputcima koje smo dobivali od nadređenih tijela tako 
da smo epidemiološki prošli bez nekih većih problema.

Za nas je pandemija koronavirusa imala mnogobrojne nega-
tivne efekte, a jedan od njih bio je i odgađanje nekih planiranih 
projekata i investicija na području naše općine. No usprkos pro-
blemima s kojima smo se svi susretali, ipak smo uz velike napore, 
uspjeli neke investicije odraditi ili barem započeti.

Što se radilo i koji su planovi?
U prvom redu ću izdvojiti projekt „Izgradnja dječjeg vrtića u 

Koprivničkom Ivancu“, za koji smo pokrenuli postupak izrade 
projektno-tehničke dokumentacije te smo predali zahtjev za is-
hođenjem građevinske dozvole. Projektno-tehničku dokumen-
taciju je izradila tvrtka „Petgrad d.o.o.“ iz Koprivnice, a ukupna 

vrijednost izrade iste je 148.750,00 kn s PDV-om. Novi dječji vrtić 
planira se graditi na južnom dijelu k.č.br. 1730/1, k.o. Koprivnič-
ki Ivanec, odmah nakon završetka odvojka Vinogradske ulice, a 
početak izgradnje je planiran u drugoj polovici ove godine. Vrtić bi 
bio kapaciteta 70 do 75-oro djece u 5 skupina. Ukupna vrijednost 
izgradnje vrtića je oko 3,2 milijuna kuna.

U istom smo trenutku pokrenuli i izradu izmjena i dopuna 

Glavnog projekta i ishođenje Izmjena i dopuna Građevinske do-
zvole za projekt izgradnje „Osnovne škole Koprivnički Ivanec, sa 
pripadajućom sportskom dvoranom“, a s obzirom da postojeći, 
Glavni projekt i Građevinska dozvola više nisu bili u skladu s no-
vim pedagoškim standardima. Nova škola sa sportskom dvora-
nom također se planira graditi na k.č.br. 1730/1, k.o. Koprivnički 
Ivanec, a očekujemo da će se u novom programskom razdoblju 
Europske unije 2021. – 2027., iznaći sredstva za izgradnju iste pu-
tem europskih fondova. 

Uz planiranje izgradnje dječjeg vrtića u Koprivničkom Ivancu, 
ove godine planiramo započeti izgradnju nogostupa u Vinograd-
skoj ulici u Koprivničkom Ivancu, a koja se proteže sve do nase-
lja Kunovec, odnosno spaja naselja Koprivnički Ivanec i Goričko. 
Planirani projekt izgradnje pješačko-biciklističke staze uključuje i 
postavljanje stupova javne rasvjete na dijelu između naselja Ko-
privnički Ivanec i Goričko, na kojemu ih za sada još nema. Ukupna 
vrijednost izgradnje pješačko-biciklističke staze je oko 3 milijuna 
kuna.

Za realizaciju projekata izgradnje dječjeg vrtića i nogostupa 
staze u Vinogradskoj ulici do naselja Kunovec, Općina Koprivnič-
ki Ivanec će se kreditno zadužiti kod Zagrebačke banke, kreditom 
u iznosu od 6 milijuna kuna s rokom otplate od 7 godina. Sva do-
kumentacija za ishođenje kredita je već spremna te je isti odobren 
od strane Zagrebačke banke. Jedini korak koji nam još preostaje 
je ishoditi suglasnost Ministarstva financija na podizanje istog te 
nakon toga možemo krenuti u postupke javne nabave za odabir 
izvođača radova i, nakon provedbe istih, na sklapanje ugovora i 
početak radova. Očekujemo realizaciju istog čim ranije te početak 
radova u drugoj polovici godine.

Projekt „Ivanec centar“ je 13. rujna 2018. godine kandidiran 
na raspisani natječaj za financiranje iz fondova Europske unije, 
unutar Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim po-
dručjima“, Podmjere 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili 
proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, 
uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu 
infrastrukturu“, Operacije 7.4.1. Sektor – Lokalna infrastruktu-
ra. Ukupna vrijednost kandidiranog projekta je 7.306.573,75 kn 

Nakon realizacije projekata izgradnje dječjeg 
vrtića i osnovne škole sa sportskom dvoranom, na 
predmetnoj bi lokaciji stvorili cjeloviti kompleks 
predškolskog i osnovnoškolskog obrazovanja te 
bi se stvorili kvalitetni uvjeti obrazovanja kakve 
najmlađi stanovnici naše općine i zaslužuju.

Usprkos problemima 
uslijed pandemije 
COVID-19, nastavljamo 
s projektima na 
području općine

Potpisivanje ugovora za izradu dokumentacije za 
izgradnju dječjeg vrtića u Koprivničkom Ivancu
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s PDV-om. Dana 26. kolovoza 2019. godine zaprimili smo Odlu-
ku o rezultatima administrativne kontrole od strane Agencije za 
plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, kojom nas 
se obavještava da je naš projekt ocijenjen pozitivno, zadovoljio je 
sve uvjete i da je odobren za sufinanciranje, no dana 15. siječnja 
2020. godine zaprimili smo novu obavijest od strane Agencije 
za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju da naš 
projekt ipak nije prihvaćen za sufinanciranje zbog nedostatno-
sti sredstava. S obzirom na njihovu, za nas nepovoljnu odluku, 
pokrenuli smo postupak izmjena i dopuna projekta i pripadajuće 
građevinske dozvole i to na način da ćemo ga smanjiti, podijeliti 
na faze i sami početi ulagati vlastita sredstva u nužnu rekonstruk-
ciju društvenog doma u Koprivničkom Ivancu i njegovog okoliša.

Projekt „Rekonstrukcija društvenog doma u naselju Goričko“ 
je u drugoj polovici 2018. godine kandidiran na raspisani natječaj 
LAG-a Podravina, tipa operacije 3.1.1.1. „Ulaganja u pokretanje, 
poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno sta-
novništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti“. 
Projekt je odobren za financiranje u 100%-tnom iznosu te je 12. 
veljače 2020. godine potpisan Ugovor o financiranju za isti. Uku-
pna vrijednost kandidiranog projekta je 143.060,00 kn s PDV-
om, a upravo smo ovih dana raspisali natječaj za odabir izvođača 
radova. Čim sa odabranim izvođačem sklopimo ugovor, počinje-
mo s izvođenjem radova.

Što se tiče nerazvrstanih cesta u vlasništvu Općine, još smo u 
drugoj polovici 2019. godine počeli sa sanacijom istih te smo sani-
rali sve nerazvrstane ceste na području naselja Koprivnički Ivanec 
i Goričko. Sanirali smo Ulicu Braće Radić u Kunovcu koja je ostala 
neuređena nakon postavljanja kanalizacije u toj ulici za vrijeme 
prošle općinske vlasti. Ove godine planiramo veću investiciju u 
smislu stavljanja novog habajućeg sloja na nju. Vrijednost rado-
va je 330 tisuća kuna. Planiramo sanaciju nerazvrstanih cesta na 
području naselja Botinovec i Pustakovec. Vrijednost tih radova je 

oko 100 tisuća kuna. Izvođač radova je tvrtka „Koming d.o.o.“ iz 
Koprivnice s kojom imamo sklopljen ugovor o održavanju neraz-
vrstanih cesta. Na nekim dijelovima radovi su već završili, dok će 
se ostatak radova odraditi do kraja godine. Time je iznos za tu na-
mjenu ove godine potrošen. Napominjem da Općina konstantno 
održava svoje nerazvrstane ceste saniranjem oštećenja, malčira-
njem, itd...

U naselju Botinovec počeli smo ulagati u obnovu sportskog 
objekta kod nogometnog igrališta NK „Rudar“ pa su tako do sada 
izvedeni radovi na zamjeni vodovodne opreme u cijelom objektu s 
ugrađenim filterom, a ovih će dana biti izvedeni i potrebni limar-
ski radovi na krovištu istoga. Ove godine planiramo za potrebe 
istoga izdvojiti 30.000,00 kn iz proračuna Općine, a uz navedene 
radove, još se do kraja godine planiraju zidarski i gips kartonski 
radovi na izvođenju nužne pregrade unutar objekta te postavlja-
nje novih podnih pločica. Također, ove godine planiramo započeti 
postupak izrade projektno-tehničke dokumentacije i ishođenja 
građevinske dozvole za nadogradnju društvenog doma u naselju 
Botinovec, iza postojećeg objekta na već izgrađenim temeljima. 
Tom bi se nadogradnjom izgradila garaža za vatrogasnu cisternu, 
prostorije potrebne udruzi žena iz Botinovca te DVD-u Botinovec.

U naselju Pustakovec ove je godine planirano uvođenje plin-
skog priključka i izrada grijanja u sportskom objektu kod no-
gometnog igrališta. Za isti smo već pokrenuli postupak izrade 
projektne dokumentacije, a u drugoj polovici godine planiramo i 
izvođenje radova. 

U suradnji s Koprivničkim vodama u postupku je i izrada pro-
jektno-tehničke dokumentacije za izgradnju fekalne kanalizacije 
naselja Pustakovec. Vjerujemo da ćemo ove godine izraditi istu i 
za nju ishoditi Građevinsku dozvolu, kako bi sve imali spremno za 
buduće ulaganje u izgradnju. U prvoj polovici 2020. godine finan-
cirali smo i tapiciranje klupa iz društvenog doma u Pustakovcu, 
ukupne vrijednosti radova od 6.800,00 kn.

Projekt „Rekonstrukcija i dogradnja postojeće župne kurije sa 
uređenjem pripadajućeg okoliša“ kandidiran je na natječaj u sklo-
pu programa INTERREG V-A Hungary – Croatia Co-operation 
Programme 2014. – 2020., u vidu prekogranične suradnje s par-
tnerskom Općinom Pecsvarad iz Mađarske. Ukupna vrijednost 
kandidiranog projekta je 1.257.314,50 €, dok je ukupna vrijed-

Prikaz planiranog novog dječjeg vrtića 
u Koprivničkom Ivancu

Sanacija Ulice Braće Radić

Ulaganje u obnovu sportskog objekta u Botinovcu
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nost dijela koji otpada na Općinu Koprivnički Ivanec 513.318,50 
€. Još se čekaju rezultati predmetnog natječaja, čije je ocjenjivanje 
nažalost produženo zbog situacije s koronavirusom.

I dalje se redovito sufinancira Program za pomoć u kući stari-
jim osobama (gerontodomaćica), u suradnji sa „Klubom Mariška“ 
iz Koprivnice, a još 1. ožujka 2019. godine na području općine 
Koprivnički Ivanec četiri su gerontodomaćice započele s radom 
u sklopu projekta “Zaposli pa pomozi”. Nakon što su potpisani 
Ugovori o radu na period od 24 mjeseca, četiri su gerontodoma-
ćice počele obilaziti ukupno 25 korisnika s područja općine, pru-
žajući im potrebnu pomoć u obavljanju svakodnevnih kućanskih 
poslova, pomoć u dobavi hrane i lijekova te razgovor i druženje. 
Gerontodomaćice su za obavljanje svojih poslova dobile bicikle na 
korištenje koji im služe kao prijevozno sredstvo za obilaženje ko-
risnika, a redovito stižu i mjesečne higijenske potrepštine za po-
trebe svakog korisnika. Projekt, ukupne vrijednosti 6.781.081,66 
kn, je u 100%-tnom iznosu financiran iz Europskog socijalnog 
fonda, operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 
2020., a uz Općinu Koprivnički Ivanec, ostali partneri na projektu 
su općine Novigrad Podravski (koja je nositelj projekta), Petera-
nec, Đelekovec, Drnje, Legrad, Hlebine, Gola i Rasinja te Hrvatski 
zavod za zapošljavanje, podružnica Križevci i Centar za socijalnu 
skrb Koprivnica.

Puno se radilo i po pitanju zaštite okoliša. Na više lokacija 
na području svih naselja općine postavljene su table kojima se 
upozorava na zabranjeno odlaganje otpada i ispuštanje otpadnih 
voda u prirodi. Također, na nekim su lokacijama divljih odlagali-
šta otpada postavljene i kamere kojima se nadzire stanje okoliša. 
Ove godine, što se do sad nije dogodilo, Općina je sanirala dva 
ogromna divlja odlagališta ukupne površine 4,5 hektara. Vrijed-
nost te sanacije je oko 90 tisuća kuna. Spomenuo bih i da je Opći-
na ušla u partnerstvo s Gradom Koprivnica i još osam drugih op-
ćina s područja naše županije (općine Drnje, Đelekovec, Hlebine, 
Koprivnički Bregi, Legrad, Novigrad Podravski, Rasinja i Sokolo-
vac) na projektu sufinanciranom od strane Europske unije „Otpad 
pametno odvoji – dobre navike usvoji!“, a kojemu je cilj povećati 
informiranost svih stanovnika općine u području gospodarenja 
otpadom. U sklopu ovog projekta održano je nekoliko informa-
tivnih radionica i javnih tribina u društvenom domu i u dječjem 
vrtiću u Koprivničkom Ivancu, u više su navrata podijeljeni razni 
letci, bojanke i edukativne brošure te polijepljeni plakati koje go-
vore o načinima pravilnog razvrstavanja otpada. Ukupna vrijed-
nost navedenih izobrazno-informativnih aktivnosti za područje 
općine Koprivnički Ivanec je 30.460,00 kn, a program se u 85%-
tnom iznosu financira iz Operativnog programa Konkurentnost i 
kohezija 2014. – 2020., Zaštita okoliša i održivost resursa. Osta-
tak od 15% financira se iz proračuna Općine Koprivnički Ivanec. 
Navedeni je projekt uspješno priveden svojem kraju početkom 
ove godine.

Što se tiče katastarskih izmjena na području općine, upravo smo 
ovih dana dobili dugo očekivanu obavijest od strane Područnog ure-
da za katastar iz Koprivnice i Općinskog suda iz Koprivnice kako je 
katastarska izmjera k.o. Kunovec stupila na snagu te kako je otvoren 
rok za podnošenje prigovora na vlasništvo. Isti se podnose na propi-
sanim obrascima u Općinskom sudu u Koprivnici, a rok za podnoše-
nje istih otvoren je do 12. kolovoza 2020. godine.

Ove smo godine pokrenuli izradu IV. izmjena i dopuna Pro-
stornog plana uređenja općine Koprivnički Ivanec. Izrađivač 
istih je tvrtka „Urbane tehnike d.o.o.“ iz Zagreba, a ukupna vri-
jednost izrade predmetnih izmjena i dopuna Prostornog plana je 
122.250,00 kn s PDV-om. Izrada novih izmjena i dopuna Prostor-
nog plana uređenja općine bila je nužna zbog završenih postupaka 
katastarskih izmjera na području naših dviju katastarskih općina 
kojima su se mijenjale granice građevinskog područja te zbog ra-
znih zahtjeva javnopravnih tijela, ali i mještana općine, a koji će 

se razmotriti i uvrstiti u nove Izmjene i dopune prostornog plana.
U prvoj smo polovici ove godine pokrenuli i završili postupak 

nabave novih LED rasvjetnih tijela koja namjeravamo postaviti na 
sve rasvjetne stupove u cijelom naselju Kunovec i cijelom naselju 
Botinovec. Ukupna vrijednost nabave i izvođenja radova na po-
stavi LED rasvjetnih tijela u naselju Kunovec je 256.910,00 kn s 
PDV-om, dok je ukupna vrijednost nabave i izvođenja radova na 
postavi LED rasvjetnih tijela u naselju Botinovec 87.690,00 kn s 
PDV-om. Radove na postavljanju novih rasvjetnih tijela izvoditi 
će tvrtka „Nitre d.o.o.“ iz Koprivnice, dok će stručni nadzor obav-
ljati „UOIE Kristijan Šimunija“, također iz Koprivnice. S predmet-
nim smo radovima morali pričekati suglasnost Elektre koja nam 
ne dopušta prekide isporuke električne energije za vrijeme traja-
nja online školske nastave, pa se nadamo da ćemo nakon završet-
ka školske godine moći započeti s postavljenjem novih rasvjetnih 
tijela.

U planu je i uređenje prostorija NK Sloge iz Koprivničkog 
Ivanca. Radovi se procjenjuju na oko 250 tisuća kuna. Obuhvaća-
ju zamjenu betonske ploče, novo krovište sa sendvič panelima te 
zamjenu vodovodnih i elektro instalacija uz uređenje interijera. 
Investicija je potrebna jer se do sad nije ulagalo u taj objekt već je 
prijašnja vlast ulagala sredstva samo u jedan klub. Mi od početka 
zauzimamo stav da treba ulagati u sve sredine ravnomjerno i u 
razne projekte što i radimo koliko je u našim financijskim moguć-
nostima.

U naselju Kunovec, kod nogometnog igrališta NK „Bratstvo“, 
odrađeni su radovi na postavljanju umjetne trave na novom ma-
lonogometnom igralištu. Ukupna vrijednost radova koje je u 
100%-tnom iznosu financirala Općina Koprivnički Ivanec iznosi 
52.500,00 kn s PDV-om, a izvođač radova je tvrtka „Graditeljstvo 
Blažic j.d.o.o.“ iz Koprivnice.

Također, u naselju Kunovec u Jelačićevoj ulici pokraj dječjeg 
školskog igrališta smo postavili uspornike prometa, takozvanu 
prometnu signalizaciju smirenog prometa. Izvođač radova na nji-
hovoj postavi i nabavi bila je tvrtka „Koming d.o.o.“ iz Koprivnice, 
a ukupna vrijednost investicije iznosila je 33.182,50 kn s PDV-
om.

Na protekloj sjednici Općinskog vijeća izglasano je donošenje 
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Odluke o odabiru izrađivača projektno-tehničke dokumentacije 
za izgradnju pješačko-biciklističke staze u Ulici seljačke bune u 
naselju Kunovec, do granice sa naseljem Botinovec. Riječ je o pr-
voj fazi izrade dokumentacije za pješačko-biciklističke staze u na-
selju Kunovec, a izrađivač će biti tvrtka „Petgrad d.o.o.“ iz Kopriv-
nice. Ukupna vrijednost izrade dokumentacije iznosi 118.125,00 
kn s PDV-om.

U drugoj polovici ove godine, u naselju Kunovec, na križanju 
Jelačićeve ulice i Ulice Matije Gupca, planiramo postaviti rub-
njake na zelenom otoku kod Kapele sv. Barbare, a u naselju Ko-
privnički Ivanec planiramo ograditi i osposobiti dvije prostorije 
za udruge s područja Koprivničkog Ivanca, jednu prostoriju za 
Društvo izvornog folklora Koprivnički Ivanec, a drugu prostoriju 
za Udrugu hrvatskih dragovoljaca i veterana Domovinskoga rata. 
Predmetne prostorije planiraju se urediti u sklopu zgrade Kluba 
tehničke kulture „Vector”, iza društvenog doma u Koprivničkom 
Ivancu.

I ove smo godine, kao i svake do sada, financirali trošak škol-
ske kuhinje polaznicima Osnovne škole Koprivnički Ivanec te pri-
jevoz učenika u suradnji s tvrtkom „Čazmatrans d.o.o.“ iz Čazme. 
Općina redovito financira studente studentskim kreditima te svu 
novorođenu djecu na području općine, po principu 2.000,00 kn 
za prvo dijete, 3.500,00 kn za drugo dijete i 5.000,00 kn za treće 
i svako iduće dijete. Sufinanciramo boravak djece u vrtiću za svu 
djecu, a Socijalno vijeće općine redovito odobrava jednokratne 
novčane pomoći našim mještanima slabijeg imovinskog stanja.

Raspisan je natječaj za pomoć mladim obiteljima do 45 godina 
za kupovinu nekretnine, uređenje postojeće nekretnine ili za is-
hođenje građevinske dozvole do 20 tisuća kuna. Natječaj traje do 
iskorištenja sredstava u iznosu od 150 tisuća kuna.

Općina redovito isplaćuje financijska sredstva udrugama i 
društvima koje su dostavile svoje planove rada putem natječaja. 
Osim udruga koje su se dužne prijaviti na natječaj, imamo društva 
koja se zakonski ne trebaju prijaviti na natječaj i imaju osigura-
no zakonsko financiranje, a radi se o dobrovoljnim vatrogasnim 
društvima i društvu Crvenog križa.

Što je novog na Poslovnoj zoni Koprivnički Ivanec?
Poduzeće „Unija beton d.o.o.“ iz Zagreba započelo je sa izgrad-

njom postrojenja betonare na svojem zemljištu u Poslovnoj zoni 
Koprivnički Ivanec, a čiji se dovršetak očekuje tijekom 2020. go-
dine. Odmah po završetku radova na izgradnji betonare, a nakon 
ishođenja uporabne dozvole, očekuje se i početak njihovog poslo-
vanja. Pored parcele na kojoj grade postrojenje, poduzeće „Unije 
beton d.o.o.“ predalo je ovih dana ponudu u Općinu za kupnju još 
jedna parcele od dodatnih 5.000 m². Realizacija predmetne kupo-
prodaje je u tijeku i biti će dovršena tijekom srpnja ove godine.

Tvrtka „Auto – Aktiv d.o.o.“ iz Koprivnice je u postupku izra-
de Glavnog projekta i ishođenja građevinske dozvole za izgradnju 
svojih objekata, a koje se očekuje tijekom 2020. godine.

Od ove godine imamo još jednog poslovnog subjekta koji je 
odlučio kupiti parcelu u našoj Poslovnoj zoni i ovdje započeti sa 

svojim poslovanjem. Radi se o poduzeću „Bihor d.o.o.“ iz Botinov-
ca koje je kupilo parcelu površine 5.926 m², a na kojoj planiraju 
graditi postrojenje za proizvodnju opreme za instalaciju grijanja, 
hlađenja, sprinkler sistema i ventilacije. Već su krenuli s izradom 
svoje projektno-tehničke dokumentacije, a po završetku iste na-
mjeravaju započeti gradnju postrojenja.

Nadamo da će više naših mještana pronaći posao na Poslovnoj 
zoni.

Puno se radi, puno je projekata i planova. 
Susrećete li se s problemima i koje bi izdvojili?
Da puno se radi s obzirom na ostale sredine. Ulažemo ogro-

mne napore da pokrenemo općinu koja se uspavala u proteklim 
godinama kada se nije vodilo dovoljno brige o razvoju i unapre-
đenju životnog standarda na području općine Koprivnički Ivanec. 
Na dobrom smo putu.

Najveće prepreke i nerazumijevanje za projekte nailazimo, za 
ne povjerovati, u našem Općinskom vijeću. Točnije u predsjedni-
ku vijeća i vijećnicima HDZ-a i Mreže. Neshvatljivo mi je da je 
netko spreman, zbog svojih osobnih interesa ili zastupajući inte-
rese grupa i pojedinaca izvan naše općine, raditi na štetu svojih 
sumještana koji su ih izabrali da zastupaju njihove interese.

Za primjer ću navesti odbijanje ovogodišnjeg rebalansa pro-
računa, čijim bi usvajanjem mogli krenuti u realizaciju projekata 
za dobrobit stanovnika naše općine. Ako su ti ljudi bili protiv iz-
gradnje, na primjer vrtića, zbog sitnog politikanstva, što više reći.

Također, ukidanje javnog dobra, odnosno status poljskog puta 
koji je prolazio pokraj parcele Piškornica i darovanja istog Piškor-
nici. Dakle, darovali su javno dobro Piškornici. Naravno da sam 
stavio veto na ovu odluku Vijeća, uložili smo žalbu Ministarstvu 
graditeljstva i oni su tu odluku ukinuli, a predmet se trenutno na-
lazi na Visokom upravnom sudu na odluci.

Iz ova dva primjera je vidljivo da predsjednik vijeća s vijećnici-
ma HDZ-a i Mreže ne rade za interes mještana općine Koprivnički 
Ivanec.

Na tome bih se trenutno zaustavio.

Za kraj?
Na samom kraju zahvalio bih se općinskim vijećnicima, oni-

ma koji pridonose boljitku mještana općine Koprivnički Ivanec, 
vrijednom Jedinstvenom upravnom odjelu te svima koji svojim 
radom i zalaganjem nastoje našu općinu učiniti boljim mjestom 
za život.

Zahvaljujem se i vatrogascima na njihovom doprinosu i an-
gažmanu u vrijeme ove pandemije kada su svojim obilascima u 
kordinaciji sa Stožerom civilne zaštite provodili propisane mjere. 

Zbog trenutnih mjera propisanih od Stožera civilne zaštite 
Dan općine ćemo proslaviti u skromnom ozračju, ali ostavili smo 
otvorenu mogućnost većih događanja tijekom ljeta ukoliko će epi-
demiološke prilike to dozvoljavati.

Iskoristio bih ovu priliku da apeliram na predsjednike i člano-
ve uprava svih nogometnih klubova s područja naše općine da ko-
načno pokrenu školu nogometa za mlađe uzraste. O tome se priča 
unazad dvije i pol godine, ali ne poduzima se ništa. Na taj način 
bi klubovi imali više financijskih sredstava jer ne bi morali imati 
vanjske igrače, a najvažnije bi bilo da se naša djeca organizirano i 
pod stručnim vodstvom mogu baviti sportom.

Vezano na to i našu brigu o najmlađima, i ove smo godine osi-
gurali novčane nagrade za naše odlikaše, polaznike osnovne ško-
le, koje će se dodijeliti nakon završetka školske godine.

Drage mještanke i mještani, čestitam Vam Dan Općine Ko-
privnički Ivanec i blagdan Svetog Ivana Krstitelja, zaštitnika naše 
Župe.

Mario Švegović, načelnik

Poduzeće Unija beton d.o.o. započelo izgradnju 
svojeg postrojenja u Poslovnoj zoni

�������	��
���	
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Iz rada Općinskog vijeća
U razdoblju od 01.12.2019. do 09.06.2020. Općinsko vijeće Općine Ko-
privnički Ivanec bilo je vrlo aktivno te je održalo ukupno 7. sjednica, ov-
dje donosimo pregled dnevnih redova iz navedenog razdoblja:

31. SJEDNICA ODRŽANA 02.12.2019.
1. Razmatranje Izmjena i dopuna Financijskog plana dječjeg vrtića 
Vrapčić za 2019. godinu,
2. Usvajanje Financijskog plana Dječjeg vrtića Vrapčić za 2020. godinu i 
projekcije za 2021. i 2022. godinu,
3. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom dopri-
nosu na području Općine Koprivnički Ivanec,
4. Donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i 
namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Koprivnički Ivanec,
5. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje 
komunalne djelatnosti hvatanja, čuvanja i uklanjanja pasa, mikročipira-
nja pasa, zbrinjavanja pasa nepoznatog vlasnika u skloništu za životinje, 
te zbrinjavanje uginulih pasa i drugih životinja, pasa i mačaka lutalica na 
području Općine Koprivnički Ivanec za razdoblje 2019. – 2023. godine,
6. Donošenje Odluke o prodaji građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj 
zoni Koprivnički Ivanec,
7. Donošenje Odluke o isplati božićnice umirovljenicima s područja Op-
ćine Koprivnički Ivanec, 
8. Donošenje Odluke o nabavi dječjih darova – od navršene 1 godine 
starosti pa do polaznika četvrtih razreda Osnovnih škola,
9. Donošenje Odluke o nabavi dječjih darova – od navršene 11. pa do 
15. godine starosti,
10. Donošenje Odluke o istupanju Općine Koprivnički Ivanec iz zajednič-
ke službe komunalno-poljoprivrednog redarstva,
11. Informacija o održanoj pokaznoj vježbi operativnih snaga sustava ci-
vilne zaštite Općine Koprivnički Ivanec „Potres u Koprivničkom Ivancu 
2019.“
12. Razno.

32. SJEDNICA ODRŽANA 19.12.2019.
1. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Koprivnički Ivanec za 
2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu,
2. a) Donošenje Programa o izmjenama Programa održavanja komunal-
ne infrastrukture na području Općine Koprivnički Ivanec u 2019. godini,
 b) Donošenje Programa o izmjenama Programa građenja komunalne 
infrastrukture na području Općine Koprivnički Ivanec u 2019. godini,
 c) Donošenje Programa o izmjeni Programa o namjenskom korište-
nju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u 
prostoru na području Općine Koprivnički Ivanec za 2018. godinu,
 d) Donošenje Programa o izmjeni Programa javnih potreba u predš-
kolskom odgoju na području Općine Koprivnički Ivanec u 2019. godini,
3.  Donošenje Proračuna Općine Koprivnički Ivanec za 2020. godinu i 
projekcija za 2021. i 2022. godinu, 
4.  Donošenje Odluke o izvršenju Proračuna Općine Koprivnički Ivanec 
za 2020. godinu,
5. a) Donošenje Programa javnih potreba u kulturi na području Općine 
Koprivnički Ivanec u 2020. godini,
 b) Donošenje Programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi na 
području Općine Koprivnički Ivanec u 2020. godini,
 c) Donošenje Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na po-
dručju Općine Koprivnički Ivanec u 2020. godini,
 d) Donošenje Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Op-
ćine Koprivnički Ivanec u 2020. godini,
 e) Donošenje Programa javnih potreba u zaštiti od požara na područ-
ju Općine Koprivnički Ivanec u 2020. godini,
 f) Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na po-
dručju Općine Koprivnički Ivanec u 2020. godini,
 g) Donošenje Programa izgradnje komunalne infrastrukture na po-
dručju Općine Koprivnički Ivanec u 2020. godini,
 h) Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na po-
dručju Općine Koprivnički Ivanec u 2020. godini,
 i) Donošenje Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade 
za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2020. godinu,
 j) Donošenje Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade 
za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2020. godini na po-

dručju Općine Koprivnički Ivanec,
 k) Donošenje Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hr-
vatske gorske službe spašavanja – Stanice Koprivnica za 2020. godinu,
 l) Donošenje Programa utroška sredstava vodnog doprinosa na po-
dručju Općine Koprivnički Ivanec u 2020. godini,
 m) Donošenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, 
prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja 
na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasniš-
tvu Republike Hrvatske na području Općine Koprivnički Ivanec u 2020. 
godini,
6.  Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pruža-
nja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgra-
divog komunalnog otpada na području Općine Koprivnički Ivanec, 
7.  Donošenje Odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskih građe-
vina u vlasništvu Općine Koprivnički Ivanec
8.  Donošenje Odluke o odabiru prijevoznika za prijevoz učenika na rela-
ciji Kunovec – Botinovec – Kunovec u 2020. godini,
9.  Donošenje Odluke o odabiru ponuditelja u predmetu nabave: Održa-
vanje nerazvrstanih cesta na području Općine Koprivnički Ivanec u peri-
odu od 2020. do kraja 2023. godine,
10.  Donošenje Odluke o prodaji zgrade Glasa Podravine d.o.o.,
11.  Donošenje Odluke o subvencioniranju udomljavanja napuštenih 
pasa s područja Općine Koprivnički Ivanec,
12.  Donošenje Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine 
Koprivnički Ivanec u 2019. godini,
13.  Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite 
Općine Koprivnički Ivanec za razdoblje od 2020. do 2023. godine,
14.  Donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine 
Koprivnički Ivanec za 2020. godinu s financijskim učincima za trogodiš-
nje razdoblje,
15.  Razno.
Predsjednik je dao dopunu dnevnog reda: 
 1. točka – Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra na 
k.č.br. 3268/1 u k.o. Koprivnički Ivanec i darovanju k.č.br. 3268/1 u k.o. 
Koprivnički Ivanec trgovačkom društvu Piškornica d.o.o., te izmjenu na-
ziva točke 8. – Donošenje Odluke o poništenju nabave o odabiru prijevo-
znika za prijevoz učenika na relaciji Kunovec – Botinovec – Kunovec u 
2020. godini obzirom da nije pristigla niti jedna ponuda.

33. SJEDNICA ODRŽANA 31.01.2020.
1. Donošenje Odluke o kreditnom zaduženju Općine Koprivnički Iva-
nec,
2. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun pla-
će službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ko-
privnički Ivanec,
3. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o mjerama poticaja za uređe-
nje nekretnina na području Općine Koprivnički Ivanec, 
4. Donošenje Odluke o financiranju političkih stranaka Općinskog vije-
ća iz Proračuna Općine Koprivnički Ivanec za 2020. godinu,
5. Donošenje Odluke o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za 
rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kopriv-
nički Ivanec za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine,
6. Donošenje Odluke o odabiru prijevoznika za prijevoz učenika na rela-
ciji Kunovec – Botinovec – Kunovec u 2020. godini,
7. Donošenje Odluke o odabiru ponude u predmetu nabave: „Izrada 
projektne dokumentacije za projekt izgradnje dječjeg vrtića u Koprivnič-
kom Ivancu“,
8. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Sporazuma o provođenju progra-
ma Pomoć u kući starijim osobama u razdoblju 1.1. – 31.12.2020. godine,
9. Razno.

34. SJEDNICA ODRŽANA 28.02.2020.
1. Donošenje Zaključka o potpori projektu „Izgradnja pješačke staze sa 
izgradnjom javne rasvjete na dionici između naselja Koprivnički Ivanec – 
Goričko“
2. Donošenje Odluke o kreditnom zaduženju Općine Koprivnički Iva-
nec,
3. Suglasnost na ekonomsku cijenu Dječjeg vrtića Vrapčić, podružnica 
Ivančica Koprivnički Ivanec za 2020. godinu,
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4. Suglasnost na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječ-
jeg vrtića Vrapčić Đelekovec,
5. Donošenje Statutarne odluke o izmjenama Statuta Općine Kopriv-
nički Ivanec,
6. Donošenje Zaključka o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu op-
ćinskog načelnika Općine Koprivnički Ivanec,
7. Donošenje Rješenja o imenovanju Povjerenstva za dodjelu poticaja, 
8. Razmatranje zamolbe DVD-a Kunovec za financiranje nabave vatro-
gasne navalne autoprikolice te donošenje odluke o istom,
9. Donošenje Odluke o prodaji poslovnog udjela u TD „Glas Podravine 
d.o.o. Koprivnica,
10. Razmatanje ponude Općine Đelekovec za kupnju poslovnog udjela u 
TD „Glas Podravine“ d.o.o. Koprivnica te davanje suglasnosti za prodaju,
11. Razno.
 Predsjednik je dao dopunu dnevnog reda, kao 5. točka obzirom da 
istoj prisustvuju gosti te se ostale točke dnevnog reda pomiču:

Razmatranje zahtjeva Aerokluba Krila Koprivnice i donošenje za-
ključka o istom.

35. SJEDNICA ODRŽANA 31.03.2020.
1. Donošenje Zaključka o potpori projektu „Izgradnja pješačke staze sa 
izgradnjom javne rasvjete na dionici između naselja Koprivnički Ivanec 
– Goričko“
2. Donošenje Odluke o kreditnom zaduženju Općine Koprivnički Iva-
nec,
3. Suglasnost na ekonomsku cijenu Dječjeg vrtića Vrapčić, podružnica 
Ivančica Koprivnički Ivanec za 2020. godinu,
4. Suglasnost na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječ-
jeg vrtića Vrapčić Đelekovec,
5. Donošenje Statutarne odluke o izmjenama Statuta Općine Kopriv-
nički Ivanec,
6. Donošenje Zaključka o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu op-
ćinskog načelnika Općine Koprivnički Ivanec,
7. Donošenje Rješenja o imenovanju Povjerenstva za dodjelu poticaja, 
8. Razmatranje zamolbe DVD-a Kunovec za financiranje nabave vatro-
gasne navalne autoprikolice te donošenje odluke o istom,
9. Donošenje Odluke o prodaji poslovnog udjela u TD „Glas Podravine 
d.o.o. Koprivnica,
10. Razmatanje ponude Općine Đelekovec za kupnju poslovnog udjela u 
TD „Glas Podravine“ d.o.o. Koprivnica te davanje suglasnosti za prodaju,
11. Razno.
Predsjednik je dao dopunu dnevnog reda:

Razmatranje upita Obrta za čuvanje djece „Dedo medo“ i „Bakino 
dvorište“ o sufinanciranju boravka djece i donošenje odluke o istom,

Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o mjerama poticaja za uređenje 
nekretnina na području Općine Koprivnički  Ivanec.

36. SJEDNICA ODRŽANA 29.05.2020.
1. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Ko-
privnički Ivanec za 2019. godinu,
2. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Kopriv-
nički Ivanec za 2019. godinu,
3. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gra-
đenja komunalne infrastrukture na području Općine Koprivnički Ivanec 
u 2019. godini,
4. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa odr-
žavanja komunalne infrastrukture na području Općine Koprivnički Iva-
nec u 2019. godini,
5. Zaključak o usvajanju Izvješća o realizaciji Programa ukupnog razvo-
ja Općine Koprivnički Ivanec za 2019. godinu
6. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Koprivnički Ivanec 
za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu,
7. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o izvršenju Proračuna Općine 
Koprivnički Ivanec za 2020. godinu,
8. Donošenje Programa o izmjeni Programa građenja komunalne infra-
strukture na području Općine Koprivnički Ivanec u 2020. godini,
9. Donošenje Programa o izmjeni Programa javnih potreba u sportu i 
tehničkoj kulturi na području Općine Koprivnički Ivanec u 2020. godini,
10. Donošenje Programa o izmjeni Programa javnih potreba u zaštiti od 
požara na području Općine Koprivnički Ivanec u 2020. godini,
11. Donošenje Odluke o prodaji zemljišta u Poduzetničkoj zoni Kopriv-
nički Ivanec poduzeću „Bihor d.o.o.“

12. Donošenje Odluke o prodaji zemljišta u Poduzetničkoj zoni Kopriv-
nički Ivanec poduzeću „Unija beton d.o.o.“
13. Donošenje Odluke o odabiru ponude u predmetu nabave: Izvođenje 
građevinsko-obrtničkih radova na uređenju krovišta sportskog objekta 
na nogometnom igralištu u Koprivničkom Ivancu,
14. Donošenje Odluke o odabiru ponude u predmetu nabave: Izrada pro-
jektno-tehničke dokumentacije za izgradnju pješačko-biciklističke staze 
u naselju Kunovec – FAZA I.,
15. Donošenje Odluke o sklapanju Ugovora o poslovnoj suradnji sa 
KANCIJAN obrtom za knjigovodstvene usluge, Ludbreg,
16. Donošenje Odluke o nagrađivanju učenika Osnovne škole Koprivnič-
ki Ivanec,
17. Donošenje Izmjena Plana zaštite od požara,
18. Razno.
Dopune dnevnog reda:
- Donošenje Odluke o povjeravanju obavljanja uslužne komunalne 
djelatnosti usluge ukopa i ispraćaja pokojnika i ekshumacije unutar gro-
blja na području Općine Koprivnički Ivanec,
- Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o uvjetima i mjerilima za 
utvrđivanje naknada za grobna mjesta te utvrđivanju cijena usluga na 
grobljima na području Općine Koprivnički Ivanec.

37. SJEDNICA ODRŽANA 08.06.2020.
1. Donošenje Zaključka o potpori provođenju projekata:
a) Izgradnja nogostupa na dijelu ulice Matije Gupca u Koprivničkom 
Ivancu,
b) Izgradnja nogostupa na dijelu ulice Braće Radića u Koprivničkom 
Ivancu,
c) Izgradnja nogostupa u odvojku Vinogradske ulice u Koprivničkom 
Ivancu,   
2. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Koprivnički Ivanec 
za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu,
3. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o izvršenju Proračuna Općine 
Koprivnički Ivanec za 2020. godinu,
4. Donošenje Programa o izmjeni Programa građenja komunalne infra-
strukture na području Općine Koprivnički Ivanec u 2020. godini,
5. Donošenje Programa o izmjeni Programa javnih potreba u zaštiti od 
požara na području Općine Koprivnički Ivanec u 2020. godini,
6. Donošenje Odluke o odabiru ponude u predmetu nabave: Izvođenje 
građevinsko – obrtničkih radova na uređenju krovišta sportskog objekta 
na nogometnom igralištu u Koprivničkom Ivancu,
7. Donošenje Odluke o nagrađivanju učenika Osnovne škole Koprivnič-
ki Ivanec,
8. Donošenje Odluke o odabiru ponude u predmetu nabave: Izvođenje 
radova na postavljanju rubnjaka na zelenom otoku na križanju Jelačiće-
ve ulice i ulice Matije Gupca u naselju Kunovec,
9. Donošenje Odluke o odabiru ponude u predmetu nabave: Izrada iz-
mjena i dopuna postojećeg Glavnog projekta sa izmjenom i dopunom 
postojeće Građevinske dozvole za projekt: Rekonstrukcija građevine 
društvenog doma, gradnja pristupne ceste, parkirališta i pješačke zone, 
javne i društvene namjene, 3. skupine, te izrada Glavnog projekta za re-
konstrukciju krovišta na društvenom domu u Koprivničkom Ivancu,
10. Razmatranje zamolbe koncesionara DIS, obrta za dimnjačarske uslu-
ge, uređenje krajolika, čišćenje zgrada i sječu drva vl. Branko Zebec, Ko-
privnica za smanjenje koncesije te donošenje odluke o istom,
11. Donošenje Zaključka o ukidanju statusa javnog dobra na k.č.br. 3189 
k.o. Koprivnički Ivanec,
12. Donošenje Odluke o davanju na korištenje k.č.br. 125 k.o. Kunovec 
ŠRK Patuljan Pustakovec,
13. Donošenje prijedloga za imenovanje mrtvozornika za područje Op-
ćine Koprivnički Ivanec,
14. Razno.

��������

Svim mještanima 
Općine Koprivnički Ivanec  

čestitamo Dan Općine 
i blagdan Župe sv. Ivana Krstitelja!

Općinsko vijeće Općine Koprivnički Ivanec
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DV „Ivančica“
Početak nove godine u dječjem vr-

tiću Ivančica, mlađoj odgojnoj skupini 
Bubamare, započeo je aktivnostima 
koje su djeci omogućile upoznavanje 
života u dalekim krajevima planeta 
Zemlje, na Sjevernom i Južnom polu. 
Aktivnosti su omogućile djeci „puto-
vanje“ u daleke krajeve Zemlje, isku-
šati drugačiji način života kroz razne 
simboličke igre te izvođenje eksperi-
mentalnih aktivnosti.

Još prošle godine djeca iz starije 
odgojne skupine Leptirići su pokaza-
la interes prema dinosaurima, stoga 
je, prateći njihove interese, u siječnju 
oformljen ponovno taj centar oboga-
ćen novim sadržajima i materijalima. 

Znajući kako su dinosauri izumrli 
postavljalo se pitanje što je to astero-
id, odakle je došao, čega tamo svega 
ima, koje su sve planete tamo, koje 
zvijezde, sateliti… Potaknuti nizom 
ovakvih pitanja pokrenut je mali pro-
jekt i oformljen centar svemira. Za 
ovako zahtjevnu i zanimljivu temu po-
trebna je pomoć. U pomoć je prisko-
čila profesorica geografije, gospođa 

Indira Patljak koja je ujedno i roditelj 
djeteta iz odgojne skupine Leptirići. 
Gospođa Patljak je pripremila radio-
nicu i predavanje uz mnoštvo poma-
gala, a djeca su tako imala mogućnost 
na vrlo zanimljiv i pristupačan način 
uz igru i interakciju saznati sve bitne 
stvari o svemiru.

Usvajanje zdravih prehrambenih 
navika temelj je budućeg zdravlja. Po-
sebice je važno započeti s razvijanjem 
tih temelja od najranije dobi. Djeca su 
tako imala priliku upoznati važnost 
pravilne prehrane u suradnji s nutri-
cionisticom gospođom Željkom Gabaj 
(ujedno majkom naše polaznice od-
gojno obrazovne skupine Bubamare). 
Gospođa je pripremila mnoštvo poti-
caja, a između ostalog, djeca su imala 
mogućnost degustirati suho voće te 
različite zdrave grickalice koje su se 
djeci jako svidjele.

Starija odgojna skupina Leptirići 
također je nadogradila svoja saznanja 
o važnosti zdrave prehrane, dopunivši 
to uz imitativnu igru liječnika te pro-
širivši svoja znanja uz pomoć gospođe 
Jasminke Šijak (ujedno i majke djete-
ta iz odgojne skupine Leptirići) koja je 
upoznala djecu sa zanimanjem medi-
cinske sestre.

Mjesec veljača poznata je po pro-
slavi nezaobilaznih maškara koje dje-
cu posebno vesele. Priprema maski i 
kostima kod nekih započinje već vrlo 
rano kako bi sve bilo spremno za taj 
poseban dan.

Veljaču je obilježio i izlet mlađe 
skupine Bubamare u dogovoru s Pče-
licama iz dječjeg vrtića Potočnica iz 
Sigeca. Bila je to posjet kinu Velebit 
na animirani film „Polarna avantura“, 
a lijepo vrijeme omogućilo je djeci šet-
nju gradom te zajedničko druženje i 
igru u gradskom parku.
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Predškolska djeca iz skupine Lep-
tirići zajedno s djecom polaznicima 
dječjeg vrtića iz Koprivničkih Bre-
gi, sudjelovali su aktivno u radionici 
„Vidi i klikni“ kako bi ponovili znanje 
i ponašanje u prometu te bili spremni 
za odlazak u školu.

U mjesecu veljači odgojna skupina 
Bubamare i skupina Leptirići posjeti-
li su mjesni poštanski ured. U nepo-
srednom okruženju djeca su upoznala 
što se tamo sve radi, čemu služi pošta, 
kakve kuverte postoje, kako se šalje 
pošta, čemu služi štambilj, kako se ša-
lje paket, kako se stavljaju štambilji i 
markice, što jedan poštar mora imati 

na sebi i još mnoštvo novih informa-
cija. Starija skupina Leptirići odlučili 
su poslati pismo dragoj prijateljici 
gospođi Nataši Friščić. 

Gospođa je djecu iznenadila po-
vratnim pismom te su tako dogovorili 
druženje u vrtiću.

Dolazak proljeća i buđenje prirode 
poseban je period godine. Predivno je 
to razdoblje za djecu kojoj se tada pru-
ža mnoštvo mogućnosti istraživanja 
svijeta koji ih okružuje. Ovaj period 
započeo je u spomenutom smjeru uz 
upoznavanje i vođenje brige o biljnom 
svijetu iz naše neposredne okoline. 

Mnoštvo je planova prekinula 
pandemija COVID-19, no veselimo se 
skorom ponovnom druženju.
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Prije nego što smo se suočili s virusom koji nas je, nadam 
se, osvijestio o mnogim vrijednostima na koje smo zabora-
vili, naši su učenici odlazili na županijska natjecanja znanja 
iz povijesti, hrvatskog jezika, geografije, engleskog jezika, 
futsala, bili su na županijskom LiDraNu, natjecanju Čita-
njem do zvijezda i međužupanijskom natjecanju Vjerona-
učna olimpijada te su tamo osvajali zavidna mjesta. Dobro 
plasirana mjesta osvajana su i na likovno-literarnim natje-
čajima. Posebno želim istaknuti našu žensku nogometnu 
ekipu koja se plasirala na državno natjecanje iz futsala. 

Bravo cure!

Osim što su djeca uz podršku svojih mentora postizala 
zavidne uspjehe na natjecanjima, projektni zadaci također 
nisu izostajali. Nastavno na tu činjenicu, Županijska skup-
ština Koprivničko-križevačke županije donijela je Odluku 
o dodjeli Zahvalnice Osnovnoj školi Koprivnički Ivanec za 
unaprjeđivanje kvalitete življenja na području Koprivničko-
križevačke županije i za uspješnu suradnju te promicanje 
ugleda Koprivničko-križevačke županije u području odgoja 
i obrazovanja. Nagrađeni učenici sudjelovali su u realizaci-
ji simulirane sjednice Županijske skupštine Koprivničko-
križevačke županije koja je bila dio projekta „Želim znati 
kako imati“, a predložila ih je Udruga osoba s invaliditetom 
„Bolje sutra“ Grada Koprivnice. Zahvala Udruzi i najiskre-
nije čestitke učenicima i mentorima. Vrijednost nagrade od 
2.000,00 kn učenici će potrošiti na zanimljivo i dinamično 
druženje u adrenalinskom parku „Accredo“ u Zasadbregu u 
Međimurju.

Uključili smo se i u eko akci-
ju „Boranka“. Boranka je najveće 
volontersko pošumljavanje opo-
žarenih područja ikad organizi-
rano u Hrvatskoj, ali i u Europi. 
Savez izviđača Hrvatske u su-

radnji s Gorskom službom spašavanja i Hrvatskim šumama 
organizirao je akciju pošumljavanja opožarenih područja 
Dalmacije. Svi učenici naše Škole su dobili najskuplju bojicu 
na svijetu – BORALICU – izrađenu od pepela izgorene šume. 

Vijesti iz OŠ Koprivnički Ivanec
Dragi čitatelji Kresnice,
toliko užurbano živimo da mi se nekako čini da Kresnica sve češće izlazi. Vrijeme zaista, složit ćete se, prebrzo pro-

lazi. Sustav odgoja i obrazovanja ove se godine, zbog pandemije virusa COVID-19, susreo s novim oblikom nastave, 
nastavom na daljinu. Učenici su svoje školske zadatke rješavali iz udobnosti svoga doma, a veliki naglasak koordinacije 
onoga što djeca uče i rade „pao je“ na roditelje koji su se u svemu jako dobro snašli i uhvatili se u koštac s novim izazovi-
ma. Izazovi su nas sve zatekli, nitko nikada nije radio na takav način i sve je trebalo vrlo brzo organizirati. Roditeljima 
i učenicima zahvaljujem na angažmanu i spremnosti da se nastava realizira po svim uputama koje su stizale i koje još 
uvijek stižu iz nadležnog Ministarstva znanosti i obrazovanja te od Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Hvala i učite-
ljima i stručnim suradnicima koji su svoj način poučavanja u potpunosti prilagodili novonastaloj situaciji i dodatno se 
angažirali oko obrade, isporuke nastavnog sadržaja te vrednovanju svih zadataka. 
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Učenicima je na satovima razrednika prezentiran edukativ-
ni film o nastanku boralice te su nacrtali svoje boriće, koje 
su zatim posadili u virtualnu šumu koja se može pogledati 
na www.boranka.hr..

Izviđači volonteri su za svakih doniranih 10 kuna zasa-
dili jedno drvo te je tako virtualna šuma postala stvarna. 
Učenici naše škole sakupili su 1.050,00 kuna što znači da 
su zasadili čak 105 stabala. Koliko je vrijedna ova akcija, 
potvrđuje i podatak kako je 
Savez izviđača Hrvatske za 
projekt „Boranka“ dobio pre-
stižnu nagradu „Ponos Hr-
vatske” .

Osim što surađujemo s 
lokalnom i regionalnom za-
jednicom, i na međunarodnoj 
razini surađujemo s učenici-
ma i učiteljima iz drugih ze-
malja te tako promičemo au-

tohtone, kulturne i tradicijske vrijednosti našeg kraja. Na 
temelju angažmana i originalnih projektnih ideja, naša je 
Škola ponosna nositeljica titule eTwinning škole za 2020.-
2021. godinu. Jedina smo škola u Koprivničko-križevačkoj 
županiji koja ove godine ima dodijeljenu tu vrstu oznake 
kvalitete što je ujedno i znak da sve što radimo prepoznaje 
šira zajednica koja nam svojim poslovnim uvažavanjem po-
tvrđuje da posao koji radimo, radimo vrlo kvalitetno, krea-
tivno i jedinstveno. 

Hvala svima koji su na bilo koji način pomogli da ovu 
neobičnu školsku godinu privedemo kraju. Zahvala Kopriv-
ničko-križevačkoj županiji i Općini Koprivnički Ivanec na 
financijskoj i moralnoj podršci koju nam pružaju, vjeruje-
mo u našu daljnju suradnju.

Svim mještanima Općine Koprivnički Ivanec želimo sre-
tan Dan Općine i Župe, imendanskim slavljenicima sretan 
imendan!

Kristina Furkes, dipl. uč., 
ravnateljica OŠ Koprivnički Ivanec

�����
�
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Članice Udruge žena „Ivanečko srce“ iz Koprivničkog 
Ivanca djeluju složno već dugi niz godina. Ova godina za 
njih je trebala biti jubilarna i svečana, jer se obilježava 45. 
g. postojanja i djelovanja. Zbog nastale situacije s pande-
mijom COVID-19 ovu proslavu odgodile smo za neko bolje 
vrijeme. Shodno tome i sve ostale naše planirane aktivno-
sti za ovo razdoblje su nešto u manjem obimu. Međutim, 
ipak smo uspjele zasaditi cvijeće i urediti zelenu površinu 
na kružnom toku u Koprivničkom Ivancu. Nabavu cvijeća 
financijski je popratila Općina Koprivnički Ivanec u surad-
nji s Vrtnim centrom Agro-kuća d.o.o iz Koprivnice. Člani-
ce udruge ovom su akcijom uljepšale izgled cijelog naselja.                                                                                                                 
Naša Udruga može se pohvaliti dugogodišnjom tradicijom 
zajedništva i sloge. Velika nam je želja prenijeti naše tradicij-
ske vrednote i nastaviti druženja žena, a svojim aktivnosti-
ma pridonositi dobrobiti našeg sela. Stoga upućujemo poziv 
našim mladim mještankama da nam se aktivno pridruže u 
što većem broju, kako bi unijele svježinu i mladenački duh 
našim druženjima i aktivnostima na ponos svih mještana 
Koprivničkog Ivanca. U pozitivnom nastojanju da će se situacija popraviti te da ćemo uspjeti svečano i dostojanstveno 
proslaviti 45. godišnjicu postojanja udruge još ove godine, zahvaljujemo se svim aktivnim članicama na angažmanu i 
svima koji nas podržavaju, a posebno Općini Koprivnički Ivanec.

Svim članicama udruge i svim mještanima Koprivničkog Ivanca čestitamo Dan Općine.

Udruga žena „Crvene ruže“ Botinovec
Udruga žena „Crvene ruže“ iz Botinovca kontinui-

rano provodi svoje aktivnosti sukladno mogućnostima 
u situaciji pandemije koronavirusa zbog koje je za sada 
odgođena tradicionalna manifestacija „Dani plesa pro-
tiv stresa“.

Ono što nas posebno veseli su naše mlade člani-
ce koje s voljom sudjeluju u našim aktivnostima pa se 
nadamo da će ih ta volja i želja za pomaganjem držati 
i dalje u budućim vremenima. Kao što je najavljeno u 
prošloj Kresnici, u proljeće je posijana trava na cvjetnoj 
gredici kod društvenog doma pa je na istoj predviđena 
košnja radi lakšeg održavanja. Proljeće nam je ujedno i 
početak sezone održavanja okoliša kod križa i društve-
nog doma te smo uz pomoć Općine Koprivnički Ivanec 
nabavile tri žardinjere i posadile nove sadnice cvijeća. 

Na kraju, ali vrlo važno, želimo zahvaliti svima na 
suradnji i pomoći u našem radu, prvenstveno našim čla-
nicama, Općini Koprivnički Ivanec, DVD-u Botinovec, 
NK Rudar Botinovec te OŠ Koprivnički Ivanec. 

Udruga žena „Ivanečko srce“
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Udruga žena „Srca Kunovca“
Kunovečki parkovi – ogledalo vrijednih ruku 
kunovečkih žena
U proteklom razdoblju, počevši od Adventa pa sve do 

ovih dana, članice udruge žena posebnu pažnju posvetile 
su uređenju parkova. U vrijeme Adventa parkove su okitile 
božićnim ukrasima i lampicama. Napravljen je i veliki ad-
ventski vijenac. 

Za dolazak Uskrsa i uređenje parkova uložilo se mnogo 
truda. Članice Udruge, Marina i Ana Balija, izradile su od 
drveta prigodne Uskrsne motive – zečiće, pisanice, uskrsne 
košarice. Uz pomoć predsjednice udruge, Dijane Koren te 
ostalih članica figure su krasile parkove u uskrsno vrijeme. 

Sada nas parkovi očaravaju svojom ljepotom. Osim 
različitog cvijeća i ukrasnog grmlja, našli su se u njima i 
kotači starih drvenih kola, ornice i klupe napravljene od 
stabla breze. Sve ovo ne bi bilo moguće da nam nisu pomo-
gli i neki naši sumještani. Zato ovim putem zahvaljujemo 
Stjepanu Ferenčaku, Ranku Radikoviću, Dariu Tkalčiću, 
Daliboru Bebeku, Ivanki Martinaga i Marini Balija koji su 
nam pomogli svojim donacijama ili radom. Zahvaljujemo 
se naravno i našoj Općini koja nas financijski podržava u 
svemu ovome.

Slike govore više od riječi, zato pogledajte naše parkove 
na njima. A ako vas put nanese kroz Kunovec, nadamo se 
da će vam barem malo privući pogled.

Svim mještanima naše općine čestitamo Dan općine, 
a svima koji nose ime Ivan, Ivana i Ivanka želimo sretan 
imendan.

Početkom 2020. godine održali smo Skupštinu na ko-
joj je prihvaćeno izvješće predsjednika Marinka Triplata i 
financijsko izvješće. Plan i program koji smo prijavili na 
natječaj koji je raspisala Općina Koprivnički Ivanec odo-
bren je. 

Kako bi imali osnovne uvjete za rad s djecom, odnosno 
održavanje radionica 2D i 3D crtanja, 3D printanja i reza-
nje laserom ugrađena je klima koja ima grijanje i hlađenje.

S obzirom da je početak svih gore navedenih radionica 
trebao početi krajem ožujka te se za iste aktivnosti nabavio 
Laser za rezanje i graviranje snage 80 W, iste nisu održa-
ne zbog novonastale epidemiološke situacije sa COVID-19 
virusom. KTK „Vector” sudjelovao je u printanju nosača za 
zaštitne maske koje su podijeljene bolnici u Koprivnici. 

Već najavljene radionice održat će se u ljetnim mjeseci-
ma kada se povuku sve mjere koje je propisao nacionalni 
stožer civilne zaštite, zbog sigurnosti i zdravlja djece.

Unatoč epidemiji surađujemo s Udrugom žena „Ivaneč-
ko srce“ kojima ćemo za njihovu 45. godišnjicu izrezati i 
gravirati poklone za podjelu gostima. Ova suradnja postoji 
dugi niz godina, a nova uprava planira surađivati sa svim 
udrugama koje djeluju na području općine.

Ovim putem zahvalio bih se Općini Koprivnički Ivanec, 
Zajednici tehničke kulture Koprivničko-križevačke župa-
nije na velikom doprinosu donacijom lasera za graviranje i 
rezanje vrijednosti 31.12,00 kn.

Marinko Triplat, predsjednik KTK „Vector”

KTK „Vector“
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DVD Botinovec
Od prošlog broja Kresnice Dobrovoljno vatrogasno 

društvo Botinovec brojčano je ojačano s 2 nova člana 
te trenutno broji 70 odraslih i 28 maloljetnih članova, 
ukupno 98 članova, od toga je 13 operativnih. Počet-
kom prosinca 2019. organizirali smo u društvenom 
domu druženje povodom sv. Nikole za naše najmlađe 
članove uz razne društvene igre te podjelu darova, a o 
tome najbolje govore fotografije. 

U veljači ove godine, prije nego je nastupila pande-
mija koronavirusa, održana je redovna izvještajna go-
dišnja skupština na kojoj su podnesena i usvojena izvje-
šća za 2019. godinu te obilježen službeni prijem novih 
članova. U zahvalu za dugogodišnje nesebično vođenje 
DVD-a Botinovec, predsjednica Slađana Mesar je u ime 
svih članova uručila bivšem predsjedniku Ivici Salajcu 
novu svečanu uniformu.

U službi civilne zaštite i spašavanja DVD Botino-
vec dao je svoj doprinos u borbi s koronavirusom te je 
obavljao redovne obilaske cijelog područja općine Ko-
privnički Ivanec, sve prema dogovoru s općinskim Sto-
žerom civilne zaštite. Obzirom da svake godine investi-
ramo sredstva u nabavu opreme, ove godine u svibnju 
je nabavljen još jedan novi dišni aparat.

Pred nama je priprema za protupožarnu sezonu te 
molimo sve žitelje za povećani oprez, a sve kako ne bi 
bilo potrebe za intervencijama.

Zahvaljujemo na suradnji Općini Koprivnički Ivanec 
i našoj Vatrogasnoj zajednici te Vatrogasnoj zajednici 
Koprivničko-križevačke županije. 

DVD Kunovec započeo je novu 2020. godinu održavanjem redovne 
izvještajne godišnje skupštine koja je održana 04. siječnja uz prisustvo 
predstavnika 26 prijateljskih društava. U nastavku godine uzvratili 
smo posjete godišnjim skupštinama prijateljskih društava te smo isto-
vremeno pripremali aktivnosti za proljeće / ljeto ove godine. 

Pandemija koronavirusa nas nije zaobišla te smo se krajem ožujka 
priključili dnevnim ophodnjama na području općine. U ophodnje smo 
angažirani na zahtjev Civilnog stožera Općine Koprivnički Ivanec. Naš 
je zadatak bio praćenje poštivanja propisanih epidemioloških mjera. 

Nakon gotovo dvomjesečne ophodnje možemo zaključiti da su se naši sumještani odgovorno ponašali i poštivali pro-
pisane mjere. Obzirom da se epidemiološko stanje u državi popravilo, sredinom svibnja smo završili sa spomenutim 
ophodnjama. Nakon normalizacije stanja nastavljeno je s realizacijom 
programa rada društva. Shodno tome, radimo na opremanju vatroga-
sne navalne autoprikolice, pripremi odjeljenja za nadolazeće općinsko 
natjecanje te realizaciji ostalih aktivnosti iz programa rada društva. Ta-
kođer, u svibnju nas je predsjednik Nadzornog odbora Vladimir Blažic 
razveselio vrijednom donacijom. Radi se o donaciji agregata za elek-
tričnu energiju snage 6 kW. Ovim putem mu se zahvaljujemo u ime 
cijelog društva.

Svim žiteljima Općine Koprivnički Ivanec čestitamo Dan općine!
Upravni odbor DVD-a Kunovec

DVD Kunovec
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Dobrovoljno vatrogasno društvo Koprivnički Ivanec 
2020. godinu je započelo upućivanjem četiri člana na ospo-
sobljavanje za zvanje „Vatrogasac“, devet članova za zvanje 
„Vatrogasni dočasnik“ te dva člana za specijalnost „Aparati 
za zaštitu dišnih organa“. Svi polaznici su odslušali preda-
vanja, odradili praktičnu nastavu, položili ispite i tako stekli 
zvanja za koja su se osposobljavali te im svima čestitamo na 
uspjehu!

Prisustvovali smo godišnjim skupštinama susjednih 
dobrovoljnih vatrogasnih društava Požarnog područja Ko-
privnica te smo sredinom veljače održali i vlastitu godišnju 
skupštinu na kojoj je analiziran rad društva u prethodnoj 
godini, usvojeni planovi rada za naredno razdoblje te je 
predstavljeno šesnaest novih članova.

Sredinom ožujka smo intervenirali na gašenju požara 
otvorenog tipa te smo odradili čišćenje bunara s ciljem pro-
čišćavanja zamućene vode na području Koprivničkog Ivan-
ca.

Izbijanjem virusa COVID-19 i uvođenjem mjera zaštite 
od širenja virusa, na temelju upute Stožera civilne zaštite 
Općine Koprivnički Ivanec, Vatrogasna zajednica Općine 
Koprivnički Ivanec nas je aktivirala, u periodu od 23. ožujka 
do 17. svibnja, za obavljanje ophodnje na području naše op-

ćine, u suradnji s ostalim dobrovoljnim vatrogasnim druš-
tvima s područja općine, a s ciljem uvida u stanje i pomoć 
pri provođenju propisanih mjera zaštite.

Početkom svibnja sudjelovali smo u tradicionalnom obi-
lježavanju proslave dana sv. Florijana, zaštitnika vatrogasa-
ca, doduše u skromnijem obliku, zbog ograničenja uvedenih 
mjera izbijanjem spomenutog virusa.

S obzirom na potrebu zamjene dotrajale protupožarne 
opreme, nabavljena je i nova oprema koja će nam biti od 
iznimne važnosti za nesmetano obavljanje vatrogasnih ak-
tivnosti.

Svi članovi Dobrovoljnog vatrogasnog društva Kopriv-
nički Ivanec uvijek su na raspolaganju mještanima općine te 
im ovim putem želimo svako dobro.

Upravni odbor DVD-a Koprivnički Ivanec

DVD Koprivnički Ivanec

VZO je skupina četiri društva: DVD-a Koprivnički Ivanec, koje je ujedno i stožerno društvo, DVD-a Botinovec, 
DVD-a Kunovec i DVD-a Pustakovec, a financijski nas prati  Općina Koprivnički Ivanec. Uslijed pandemije COVID-19 
sve članice VZO-a Koprivnički Ivanec bile su uključene u ophodnje diljem općine i to od 22.03.2020. do 16.05.2020. U 
ophodnji je sudjelovalo 20 vatrogasaca sa tri kombi vozila, a bilo je ukupno 180 ophodnji u što je utrošeno 145 sati i 
prijeđeno 3.301 km.

Ovim putem zahvaljujemo se mještanima na odgovornosti tijekom pandemije COVIDA-19.
Svim mještanima općine Koprivnički Ivanec čestitamo Dan općine uz pozdrav VATRU GASI BRATA SPASI!

VZO Koprivnički Ivanec

Na početku ovog obraćanja želio bih istaknuti da nam je u 
prošloj godini Općina Koprivnički Ivanec jako puno pomogla 
oko sređivanja društvenog doma u Pustakovcu. Tom prilikom 
uređeno je vatrogasno spremište, a ove godine još treba urediti 
staru mljekaru koja će biti spremište za odlaganje radnih odi-
jela. Nadalje treba postaviti police kako bi se oslobodilo staro 
spremište u slučaju da nam DVD Koprivnički Ivanec pokloni 
vatrogasni kombi, što je već dogovoreno. 

Početkom godine odazivali smo se na godišnje skupštine drugim DVD-ima, ali zbog nastale situacije uslijed pojave 
koronavirusa sve je stalo te su se naši članovi civilne zaštite uključili u rad civilne zaštite Općine Koprivnički Ivanec. 

U planu nam je tapicirati vatrogasne klupe, polovica od 20 komada je već završena, a ostatak od 20 komada biti će 
naknadno dovršen. Ovim putem zahvaljujemo se Općini Koprivnički Ivanec, načelniku i Općinskom vijeću što nam 
financijski pomažu u radu. Jedva čekamo da se situacija smiri i da krenemo s vježbama starijih i mlađih uzrasta.

Čanji Stjepan, tajnik

DVD Pustakovec
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Stanovnike s područja općine Koprivnički Ivanec u kultur-
nom životu predstavljaju živopisan izvoran vez i bogata narod-
na nošnja. Ivanjska folklorna tradicija njeguje se oduvijek tru-
dom, voljom i ljubavlju pojedinaca, a okupljeno u društvu već 92 
godine. Kroz djelovanje Društva izvornog folklora Koprivnički 
Ivanec i njihove manifestacije Ivanečke kresove i Ivanečke kre-
snice, izvorne pjesme i plesovi, glazba i običaji, nošnja i veze-
nje prenose se generacijama s koljena na koljeno, čuvajući ovo 
naše jedinstveno kulturno blago za dolazeće generacije. Društvo 
izvornog folklora Koprivnički Ivanec je aktivni nositelj zaštite 
umijeća izrade ivanečkog veza koje pripada u vrijedni krug kul-
turnih dobara Republike Hrvatske. 

No, ove godine pandemija koronavirusa na neko vrijeme 
zaustavila je ili odgodila naše folklorne aktivnosti koje bismo 
inače u ovom razdoblju imali: probe odrasle, dječje i tamburaš-
ke skupine, radionice vezenja, pripreme za županijsku izvornu 
folklornu smotru, izbornu skupštinu, gostovanje izložbom i ra-
dionicom ivanečkog veza i folklornim nastupima u svibnju na 
smotri folklora Na Neretvu misečina pala u Metkoviću i organi-
zaciju 32. Ivanečkih kresova u lipnju. 

Ipak, nisu sve aktivnosti bile zaustavljene. Razdoblje osta-
janja u svojim domovima u sklopu propisanih epidemioloških 
mjera neki su iskoristili za početničko ovladavanje umijećem 
izrade ivanečkog veza, dok su već iskusne vezilje Marija Mar-
tinaga, Marija Posavec, Nedeljka Vrhoci, Božica Šajković i Jele-
na Subotičanec izradile devet poculica sa špicama. Ova oglavlja 
upotpunjena su potšpicama i pantlinima koje je izradila Rena-
ta Jakupić. Ovime je obogaćen DIF-ov fundus narodne nošnje, 
koji raste iz godine u godinu, uz pomoć vlastitih sredstava koja 
ostvarujemo iz općinskog proračuna, kao i putem natječaja za 
javne potrebe u kulturi Ministarstva kulture, na koja se redovno 
prijavljujemo našim projektima iz područja folklornog amate-
rizma i područja nematerijalne kulturne baštine.

Ministarstvo kulture dalo nam je financijsku podršku i ove 
godine, kada su nam odobrili novčana sredstva za tamburaške 
instrumente, koja smo namijenili za popravak basa i kupnju no-
vog brača, što će doprinijeti obuci mladih tamburaša, koju kon-
stantno provodimo.

Zahvaljujemo Općini Koprivnički Ivanec na podršci u našem 
djelovanju i pozivamo vas da nam se pridružite u našim aktiv-
nostima koje smo natrag pokrenuli i da zajednički još vrednije i 
snažnije njegujemo naš kulturni identitet i baštinu.

Renata Kotur Jakupić, DIF Koprivnički Ivanec

Društvo izvornog folklora Koprivnički 
Ivanec - Čuvari kulturne baštine
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Po završetku jesenskog dijela sezone, seniorska ekipa je 
svoj zacrtani plan i ostvarila. Nalazimo se na drugom mje-
stu s bodom manje od prvoplasiranog Borca iz Imbriovca. 
U kupu smo dogurali do četvrt završnice gdje smo u pret-
hodnoj utakmici izbacili Graničar iz Đurđevca na njihovom 
terenu rezultatom 1:4.

Planovi za 2020 godinu su posložiti ekipu za natjeca-
nje u dva fronta te pokušati u kup natjecanju otići do sa-

mog finala. Odlukom uprave 
ostali smo se natjecati u 1. 
ŽNL, mada smo stekli uvjete 
da idemo rang više to jest u 
4. HNL, koja zahtijeva veće 
troškove i formiranje škole 
nogometa,  pa ovim putem 
apeliramo na općinskog na-
čelnika Maria Švegovića i sve 
klubove s područja općine da 
pokušamo formirati školu 
nogometa s 3 do 4 kategorije. 
Cilj seniorske ekipe je da se 
bori za prvo mjesto u 1. ŽNL.

Što se tiče juniora to je 
ekipa koju čine igrači NK 
Bratstva i NK Sloge. Osvojili 
su prvo mjesto u jesenskom 
dijelu sezone, a na kraju su 
prvaci juniorske lige koja se 
nije nastavila radi COVID-19 
virusa.

Ostvarili su impresivan 
rezultat s osam pobjeda u 
toliko odigranih utakmica te 
s gol razlikom 15 primljenih 
golova i 62 postignuta gola. 
Tu se vidi veliki napredak 
igrača koji će u nekom nado-
lazećem vremenu kucati na 
vrata seniorskih ekipa.

Opet pozivam sve klubove 
s područja općine i lokalne 
dužnosnike da se pokušaju 
ujediniti i formirati školu no-

gometa na nivou općine jer djecu treba vratiti na igrališta. 
Zahvaljujemo se na radu trenerima seniorske i juniorske 
ekipe, Dejanu Zrinskom i Ivici Ferenčaku.

Radovi na infrastrukturi
Radimo na uređenju glavnog terena na poboljšavanju 

travnjaka, saniranju malih oštećenja. U izgradnji smo ma-
lonogometnog terena s umjetnom travom, a rasvjeta je već 
izgrađena prije. Financijsku konstrukciju smo zatvorili, a 
Općina nam je dala jedan dio sredstava za zemljane radove, 
dok smo umjetnu travu dobili od Slaven Belupa te im se i 
ovim putem zahvaljujemo. Puno rada uložili su ljudi iz upra-
ve i navijači. Ostaje nam proširenje gostujuće svlačionice i 
izgradnja WC-a za igrače i službene osobe.

U sedmom mjesecu pripremamo organizaciju malonogo-
metnog noćnog turnira županijskih klubova. Zahvaljujemo 
se svim sponzorima i donatorima na donacijama i pomoći 
klubu.

Svim mještanima Općine Koprivnički Ivanec ispred No-
gometnog kluba Bratstvo i navijača čestitamo Dan općine i 
blagdan Župe sv. Ivana Krstitelja.

Športski pozdrav iz Kunovca!
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NK „Bratstvo“ Kunovec
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Dragi prijatelji, navijači i simpatize-
ri NK Sloga, kao i svi žitelji mjesta Ko-
privnički Ivanec koji na neki način vole 
i pomažu naš i vaš voljeni klub, ovu 
godinu ćemo pamtiti po koje čemu, a 
najviše po ugrozi pojavom pandemije 
zarazne bolesti koronavirusa izazvane 
uzročnikom Covid-19, protiv koje smo 
se svi zajedno borili cijelo proljeće u 
izolacijama ili samoizolacijama kako bi 
očuvali svoje zdravlje i zdravlje naših 
bližnjih. Na žalost svih nas nije se mo-
gao nastaviti proljetni dio nogometnog 
prvenstva 2. ŽNL Kc-Kž županije, tako 
da su izostale sve draži i uzbuđenja ve-
zana za nogomet. Kako smo 2019. go-
dine polučili lošije rezultate seniorske 
ekipe što je rezultiralo ispadanjem iz 
elitne 1. ŽNL, tako smo se kao lideri 2. 
ŽNL i jesenski prvaci brzopotezno u 3. 
mjesecu vratili u željeni rang koji nam 
po svemu pripada, spletom okolnosti 
zbog koronavirusa, jer se objektivno 
proljetni dio lige nije mogao nastaviti. 
Svi se nadamo da se ovakvo stanje više 
neće nikada ponoviti te da ćemo svi za-
jedno uživati u svemu onom što pruža 
nogometna igra, u dobrim rezultatima 
kluba i nadasve ugodnim druženjima u 
Dolu.

Ipak u periodu prije zaraze korona-
virusom i danas u vrijeme postupnog 
ukidanja socijalnih mjera i vraćanja u 
normalu, klub na čelu s upravom i svim 
prijateljima kluba nije mirovao, već su 
se održavali sastanci uprave s temati-
kom oko funkcioniranja kluba glede 
financiranja kluba, infrastrukturne ob-

nove prostorija, kadroviranja senior-
skog igračkog kadra, okupljanja junior-
ske kategorije i sl. U veljači je održana 
i 2. redovna godišnja sjednica skupšti-
ne drugog saziva uprave NK Sloga, na 
kojoj je dano izvješće o radu uprave za 
2019. g. uključujući i financijsko izvje-
šće, kao i plan rada i troškova za 2020. 
g. s jasnim ciljevima i zadacima kluba 
za ovu godinu te su donijete odluke o 
kadroviranju članova uprave kluba, 
tako da su zbog objektivnih i subjek-
tivnih razloga iz uprave kluba izašli 
Vedran Petrović i Tihomir Pancer, a nji-
hova mjesta su popunili Božo Vrabelj i 
Denis Vrabelj.

NK Sloga će se i ove godine aktivno 
uključiti u obilježavanje Dana Općine 
Koprivnički Ivanec i Sv. Ivana (Ivanja), 
za koje se nadamo da će se moći odr-
žati kako svi priželjkujemo, kako bi 
mogli organizirati općinski nogometni 
turnir ili u najmanjoj mjeri nogometni 
revijalni susret s renomiranim protiv-
nikom nebi li ponovno vratili nogomet 
u život, kao i sve one koji vole nogomet 
i ovaj klub.

Krajem 2019. krenula je prva faza 
adaptacije i renoviranja klupskih pro-
storija NK Sloga, koja je obuhvaćala 
radove na spajanju objekta na mrežu 
odvodnje, strojarske radove koji su 
uključivali nabavu i postavu plinskih 
instalacija, spremnika za vodu i plin-
skog kondenzacijskog aparata te rado-
ve na zamjeni stolarije u manjem obi-
mu, a izvođač radova je bio „Zidarski 
obrt Vrabelj” iz Koprivničkog Ivanca.

Nadamo se da će se radovi i dalje 
nastaviti ove godine i da će biti i dalje 
osigurana proračunska sredstva kako 
bi se objekt doveo u stanje kojim bi se 
svi ponosili u mjestu, općini i šire.

Pri kraju smo i s ulaganjem u ospo-
sobljavanje sustava vlastitog navodnja-
vanja i održavanja terena na kojeg se 
svi ponosimo jer je izvanredan, tako 
da ćemo imati vlastiti bunarski izvor 
vode, s pumpom, hidroforom i osta-
lom potrebitom opremom, neovisno 
o sustavu komunalne vode i troškovi-
ma koji bi opteretili ionako oskudan 
budžet kluba. Igralište i sam teren je 
ovim mirovanjem od sportskih aktiv-
nosti maksimalno odmoren, njegovan 
te su prijatelji kluba, dio uprave i igrača 
osvježili i kompletno pofarbali ogradu 
igrališta. 

Ovim putem koristimo priliku da se 
zahvalimo svim sponzorima, donato-
rima, prijateljima i simpatizerima klu-
ba koji su na bilo koji način nesebično 
pomogli ovaj klub i ujedno upućujemo 
poziv svim drugima da pomognu naš 
i vaš klub, našoj djeci, našoj mladosti, 
našoj budućnosti.

U nadi da će nam druga polovica 
ove godine biti ljepša i uspješnija u 
radu našeg kluba i da ćemo se zajedno 
veseliti uspjesima svih takmičarskih 
kategorija NK Sloga, svim žiteljima 
Općine Koprivnički Ivanec čestitamo 
Dan Općine Koprivnički Ivanec, a svim 
Ivanama i Ivanima njihov imendan.

Branko Slatina, dipl.ing.,
predsjednik NK „Sloga“

NK „Sloga“ Koprivnički Ivanec
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NK Jedinstvo Pustakovec natječe se u 3. Županijskoj nogometnoj ligi saveza Koprivničko-križevačke županije. U 
sezonu 2019./2020. krenuli smo s kadrom identičnim kao i prošle sezone. Nakon 3 kola dotadašnji trener Nenad Oš-
trkapa dao je ostavku na mjesto trenera i odlučio nam pomoći u daljnjem tijeku sezone kao igrač, a na njegovo mjesto 
došao je Dejan Lončarek – poznato županijsko i međužupanijsko nogometno lice. Sezona 2019./2020. nije završila 
zbog pandemije COVID-19 tako da se završila s jesenskim djelom. U jesenskom djelu sezone završili smo na 12. mjestu 
s kojim nismo zadovoljni jer je igrački i trenerski kadar jako kvalitetan. U proljetni dio u pripreme smo krenuli s 3 nova 
igrača te smo imali 15 treninga i 5 prijateljskih utakmica gdje su se vidjeli pozitivni aspekti u odnosu na jesenski dio 
prvenstva.

Što se tiče infrastrukture i radova na infrastrukturi NK JEDINSTVA Pustakovec poznati smo po jednom od najkva-
litetnijih nogometnih terena u županiji zahvaljujući svakodnevnoj brizi članova kluba i našeg domara Anđelka Šijaka. 
U planu smo imali farbanje ograde i klupskih prostorija, ali zbog pandemije koronavirusa nismo bili u mogućnosti to 
obaviti te smo radove prolongirali za ljeto. Od Općine Koprivnički Ivanec obećan nam je priključak plina na klupske 
prostorije i grijanje u istima te im se ovim putem uvelike zahvaljujemo.

Članovima kluba i igračima veliko hvala na dosadašnjoj i budućoj pomoći u aspektima zajedničkog druženja, natje-
canja i rada oko kluba.

Uprava kluba NK „JEDINSTVO“ Pustakovec

NK „Jedinstvo“ Pustakovec

NK „Rudar“ Botinovec

Krenula je obnova sportskog objekta kod nogometnog igrališta „NK Rudar“, a ove godine Općina planira za potrebe 
istoga izdvojiti 30.000,00 kn iz proračuna.
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U proteklom razdoblju održali smo 
više sastanaka. Izbornu Skupštinu 
UHDVDR Općine Koprivnički Ivanec 
nažalost još nismo održali zbog mjera 
vezanih za koronavirus i odluku Hrvat-
skog stožera o zabrani okupljanja, ali 
ćemo je održati čim to prilike dopuste 
te ćemo donijeli plan rada za tekuću go-
dinu kao i projekciju za iduću godinu. 
Naša udruga ima sada već višegodišnju 
tradiciju obilježavanja Dana branitelja 
naše općine, a ove smo godine obilje-
žili 20 godina postojanja i djelovanja 
naše udruge pod pokroviteljstvom Mi-
nistarstva hrvatskih branitelja i naše 
Općine uz sudjelovanje od oko 150 
gostiju. Tom prigodom uručili smo pri-
godna priznanja svima koji su aktivno 
sudjelovali i doprinosili kvalitetnom 
radu naše udruge. 

Priznanja smo dodjelili Ministar-
stvu hrvatskih branitelja, načelniku 
Općine Koprivnički Ivanec Mariju 
Švegoviću, načelniku Općine Kalnik 
Mladenu Kešeru, DIF-u Koprivnički 
Ivanec, Udruzi žena „Ivanečko srce“ 
Koprivnički Ivanec, DVD-u Koprivnič-
ki Ivanec, DVD-u Kunovec, NK „Sloga“ 
Koprivnički Ivanec, UHBDDR Ogranak 
Peteranec, UHBDDR Ogranak Drnje, 

Udrugi HVIDRA Koprivnica, UBIIUDR 
Podravka, Udruzi „Hrvatski Vitezo-
vi“ ratni veterani 90-91 i Udrugi Klub 
61. lad. PZO Koprivnica. Priznanje su 
dobili i slijedeći članovi naše udruge: 
Renato Majtan, Martin Žinić, Davorin 
Vrban, Miroslav Mežnarić, Stjepan Ča-
nji, Marijan Besten, Tomislav Kuzmić, 
Martin Kučina, Mario Vidović, Robert 
Puhar, Željko Dvorski i Rade Prose-
njak, a priznanje smo dodijelili i prvom 
ratnom zapovjedniku 117. brigade 
Dragutinu Kralju.

Surađujemo i učestvujemo na ra-
znim manifestacijama braniteljskih 
uruga širom naše domovine upozna-
vajući kolege suborce, družeći se kako 

u takmičarskom dijelu tako i razmje-
njujući iskustva kako poboljšati rad 
udruge na zadovoljstvo što većeg broja 
naših članova. U suradnji s Područnim 
odjelom Ministarstva branitelja orga-
nizirali smo sistematske preglede za 
naše članove u koprivničkoj bolnici na 
koje se odazvao velik broj naših brani-
telja. 

Čestitam svim braniteljima naše 
općine naš Dan branitelja, svim mje-
štankama i mještanima naše općine 
Dan Općine Koprivnički Ivanec te svim 
Ivanima i Ivanama sretan imendan!

Rade Prosenjak, predsjednik 
UHDVDR Općine Koprivnički Ivanec

Udruga hrvatskih dragovoljaca i veterana 
Domovinskog rata Općine Koprivnički Ivanec


