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Želimo Vam čestit i blagoslovljen Božić te sretnu 
i uspješnu 2021. godinu - Općina Sračinec



U proteklih dvadeset 
godina na čelu općine Sra-
činec je njen načelnik Bo-
židar Novoselec koji je pet 
puta izlazio pred birače sa 
svojim programima i vizi-
jom kako općinu Sračinec 
učiniti mjestom ugodnim 
za život te životnim stan-
dardom kakav imaju gra-
đani puno većih sredina. 
Pet puta je izlazio pred 
birače i pet je puta dobio 
njihovo povjerenje da vodi 
ovu općinu. Kraj svake od 
tih dvadeset godina bila 
je prilika da se „svedu ra-
čuni” za godinu koja je na 
izmaku, ali i najave planovi 
za novu. Unatoč brojnim 
realiziranim,manjim i ve-

ćim projektima, novih ide-
ja i planova ne nedostaje. 
O svemu tome razgovarali 
smo s načelnikom Novo-
selcem, podsjetili se na re-
alizirano, ali i najavili nove 
stvari.

Kako je bilo voditi opći-
nu svih ovih dvadeset go-
dina. Svaki dan razmišlja-
ti, raditi, stvarati za svoje 
susjede, mještane, svoje 
najbliže, sredinu ugodnu 
za život?

Dvadeset godina na čelu 
jedinice lokalne samou-
prave, uvijek sam se povo-
dio onim što je najneop-
hodnije našim mještanima. 
Moram reći da je možda 
bilo nešto lakše u opći-
ni Sračinec nego recimo 

nekim drugim krajevima, 
ali treba imati određenu 
„žicu“ i vidjeti što je najbo-
lje. Već u prvom mandatu, 
prvih godina, mi smo ure-
dili i izgradili cestu kroz 
općinu po beterment pro-
gramu. Kada bi prošli kroz 
našu županiju trebalo bi 
dobro  pogledati  druga 
naselje i vidjeti jesu li ista, 
ili barem približno slična 
kao Sračinec. Od ove op-
ćine htjeli smo izgraditi i 
napraviti puno više, pri-
je svega zbog naših ljudi. 
Inzistirali smo da imamo 
uređen okoliš, da ima-
mo drvorede, da imamo 
pješačke staze, uređene 
prilaze kućanstvima, ni-

skonaponsku mrežu. Kad 
dođete u Sračinec nemate 
električne kablove iznad 
ceste kao što ima u većem 
dijelu ostalih općina. Na-
pravili smo rekonstrukci-
ju vodovodne mreže, čak 
90 posto od ukupne vo-
dovodne mreže u općini. 
Moram naglasiti da smo 
davno odradili energetsku 
obnovu svih naših javnih 
objekata, za razliku od ne-
kih koji to rade tek sada, a 
mi smo to napravili prije 
nekoliko godina. Od zgra-
de Općine, Doma kulture, 
grobne kuće, vrtića, am-
bulante, doma u Svibovcu, 
vatrogasnog doma, sport-
skih centara. Puno toga 

se radilo  i napravilo, ali 
uvijek i sve u interesu na-
ših mještana, naše općine, 
našeg kraja koji je svima 
nama pri srcu.

iako je realizirano puno 
projekata općina, stalno 
radi i razmišlja kako dalje, 
kako još više i kako bolje.

Godina pred nama bit 
će specifična. Svjedo-
ci smo realizacije velikog 
projekta aglomeracija. 
Osim aglomeracije tu je i 
jednako važan projekt, a 
to je asfaltiranje svih ulica 
u općini po čemu smo je-
dinstveni praktički u cijeloj 
Hrvatskoj. Nakon završet-
ka projekta aglomeracije 
želimo da do 9. mjeseca 
budu asfaltirane sve ulice 
u općini Sračinec, naselja 
i Sračinec i Svibovec Po-
dravski. To ćemo realizira-
ti sa 20 milijuna kuna koje 
smo dobili od HBOR-a, kao 
kredit pod izuzetno po-
voljnim uvjetima, 2,5 posto 
kamate na 15 godina. Mi 
smo kreditno sposobni da 
možemo to odraditi i bolje 
je odraditi danas, točnije 
odjednom,  nego kroz pe-
riod od 10 ili 15 godina.

To nije jedini veliki 
projekt koji će se dovršiti 
iduće godine. Park „Velika 
graba” već sada izgleda 
impresivno?

Naravno. Park Velika 
graba dodatno će podići 
standard kvalitete živo-
ta u našoj općini. Taj park 
ima brojne sadržaje od 
dječjeg igrališta, amfitea-
tra za održavanje ljetnog 
kina i predstava, sportske 
sadržaje, fitness, moderno 
igralište za odbojku na pi-

Svjedoci smo 
realizacije 
velikog projekta 
aglomeracija
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jesku, za badminton, stolni 
tenis. Za starije smo stavili 
viseću kuglanu, mjesta za 
šah, prostor za balote. Park 
Velika graba milijunski je 
projekt kojeg je ova općina 
osigurala preko fondova i 
zbilja bi se trebali potru-
diti da nađete nešto slično 
u regiji. Teško da bi nešto 
takvo našli, a naši mještani 
uskoro će imati te sve sa-
držaje na jednom mjestu.

neki od manjih pro-
jekata, zbog epidemije 
Covida 19, umjesto ove 
realizirat će se već iduće 
godine?

Tako je. Neke od pro-
jekata koje smo planirali 
ove godine svakako ćemo 
odraditi iduće. To je park 
Črlenka koji se nalazi s li-
jeve strane kada iz smjera 
Varaždina ulazite u Srači-
nec. Nekada je tu prolazila 
željeznička pruga, a da bi 
krenuli s projektom prvo 
smo morali riješiti imovin-
sko-pravne odnose. Tamo 
ćemo napraviti jedno ma-
lonogometno igralište s 
umjetnom travom te za-
štitnim mrežama. Bit će i 
manje košarkaško igralište 
s jednim košem te sprave 

za dječje igralište. Isto ta-
kvo igralište s umjetnom 
travom napravit ćemo 
preko puta našeg dječ-
jeg vrtića, a taj je projekt 
prijavljen na natječaj Sre-
dišnjem državnom uredu 
za sport. Ta dva igrališta 
odradit ćemo do prve po-

lovice iduće godine.
Projekt rasvjete tako-

đer očekuje svoju skoru 
realizaciju?

Riječ je o novoj, šted-
ljivoj LED rasvjeti koja će 
osvjetljavati državnu i žu-
panijsku cestu. Državna 
cesta je čitava dužina na-
selja Sračinec, a županijska 
je od zgrade Općine do za-
vršetka Svibovca, skoro do 
rijeke Drave. Svaki stup će 
imati LED rasvjetu. Projekt 

je vrijedan 700.000 kuna, 
što nije beznačajno, ali će 
pojačati sigurnost prome-
ta, zadovoljiti standarde 
koje je propisala država, a 
i vizualno će to izgledati 
mnogo efektnije.

gospodarstvo je i dalje 
prioritet općine, podiza-

nje gospodarstva, stvara-
nje novih radnih mjesta?

U ovim teškim vremeni-
ma tvrtka KB, koja je najve-
ća u našoj poslovnoj zoni, i 
dalje dobro posluje što me 
posebno veseli. Snalaze se 
u ovim teškim vremeni-
ma i čak se planira inve-
stiranje, proširenje pro-
izvodnog pogona. Firma 
Hermes d.o.o. Dida Božo 
završava jednu veliku halu, 
skladišni prostor i prostor 

za hladnjače, gdje će se 
proširit proizvodna tra-
ka. Treba istaknuti da 98 
posto proizvodnje ide na 
američko tržište. Obitelj 
Kirić je krenula sa grad-
njom solarne centrale na 
području općine, u sklopu 
poslovne zone, snage 500 
KW i taj će projekt biti do-
vršen do četvrtog mjeseca 
2021. Generalno gledajući 
gospodarstvo na području 
općine je žilavo i dobro se 
nosi sa ovom krizom.

razgovarali smo o broj-
nim projektima. za njiho-
vu realizaciju predviđena 
su i određena sredstva u 
proračunu koji je prihva-
ćen za iduću godinu u re-
kordnom iznosu?

Prijavili smo puno pro-
jekata prema europskim 
fondovima. I tu moram 
pohvaliti kolegu zamjenika 
načelnika Krunu Lukačića 
vrsnog stručnjaka kada je 
u pitanju izrada projekata 
i osiguranje sredstava pre-
ko EU ali i ostalih fondova. 
Opet želim demantirati 
one koji pričaju da zamje-
nici načelnika nisu potreb-
ni. Nisu u pravu. Ne treba 
ih tamo gdje nema koristi 
od njih. Ali ovo što se deša-
va u Općini Sračinec, gdje 
imate zamjenika načelnika 
koji je bio direktor agencije 
za razvoj i koji radi europ-
ske projekte, njegova ulo-
ga kao zamjenika donijela 
je milijunske koristi našoj 
općini. Kada svojim radom 
doprinesete u milijunskim 
iznosima, prije svega na 
dobrobit našim mješta-
nima, kako nekome obja-
sniti da trebate zamjenika. 
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Spomenimo samo projekt 
umreženja pobratimljenih 
gradova, s Ljubuškim iz 
Bosne i Hercegovine. Ta-
kođer, umrežavanje gra-
dova četiri države projekt 
vrijedan gotovo 900.000 
kuna. Natječemo se za 
projekt za city lightove 
gdje bi imali četiri veli-
ka city lighta na području 
naselja Sračinec i jedan u 
Svibovcu. Sve su to pro-
jekti u kojima je uloga mog 
zamjenika nemjerljiva. 

udruge i dalje mogu 
računati na pomoć opći-
ne kada je u pitanju reali-
zacija brojnih  aktivnosti i 
programa?

Niti jednoj udruzi iz 
proračuna nije uskraćena 
ni jedna kuna. Svi progra-
mi, kulturni sadržaji, faš-
nik, Benediktovo, bicikli-
jada, mi smo ih predvidjeli 
za iduću godinu. I za mlade 
koji su se okupili i žele or-
ganizirati sadržaje, imamo 
kulturno-umjetnička druš-
tva, udrugu umirovljenika, 
ribiče. Poseban projekt je 
ribička kuća, koji smo za-
počeli ove godine i zavr-
šit ćemo iduće. Investicija 
je vrijedna gotovo milijun 
kuna. Na predivnim pro-
storima u sklopu poslov-
ne zone, gdje je dosada 
bilo smetlište, uskoro će 
ljudi vidjeti parkovni dio, 
uređene vodene površine. 
Planiramo do travnja iduće 
godine realizaciju tog pro-
jekta. Ta ribička kuća biti 
će prije svega za ŠRD Sra-
činec, ali i za opće korište-

nje, obiteljska okupljanja u 
prirodi. 

Na kraju da zaključimo. 
općina ima veliki broj 
projekata za koji je za-
služan jedan odličan tim 
ljudi?

Tako je. Imamo izuzetno 
puno projekata koje smo 
prijavili za iduću godinu, 
2021. Uz zamjenika, mo-
ram zahvaliti i pročelniku 
Sandru Miko, koji je vrlo 
sposoban. U jednom tre-
nutku nas je, zbog korona-
virusa,  bilo dvoje ili troje 
u Općini ali poslovi nisu 
stajali. Kroz projekt park 
Velika graba dobili smo 
odobrenje da zaposlimo i 
dva radnika. Zaposlili smo 
komunalnog djelatnika i 
jednog djelatnika na odr-
žavanju samog parka. Mo-
žemo biti ponosni da će 
biti realizirano 90 posto 
projekata koje smo si zacr-
tali.  Ponašamo se u duhu 
dobrog gospodara i zato 
možemo odraditi tako ve-
like projekte. Ovo što smo 
sve odrađivali na području 
općine Sračinec, mislim da 
svatko tko dođe vidi rezul-
tate našeg rada. Općina 
smo koja na tjednoj bazi 
dobiva zahtjeve za izda-
vanje građevinske dozvo-
le. Ljudima smo zanimlji-
vi, imamo jednosmjensku 
nastavu, osiguran vrtić, 
sportske sadržaje, kultur-
ni život, crkvu. Dajemo 
sadržaje koji se vide. Zbog 
svega toga ljudi žele živje-
ti u ovoj sredini. To nam je 
potvrda da radimo dobro.

Projekt Aglomeracije na 
području Općine Sračinec 
jedan je od najvećih proje-
kata u njenoj povijesti. Na 
aglomeraciju se veže još je-
dan projekt koji će Općinu 
staviti na mapu Hrvatske 
kao najvjerojatnije jedinu 
općinu koja u potpunosti 
ima uređene sve nerazvr-
stane ceste i to prema vi-
sokim standardima.

Naime, na području op-
ćine Sračinec Aglomeraci-
ja završava u lipnju iduće 
godine, a s uporabnom do-

zvolom u rujnu. Kako su se 
završavali radovi u pojedi-
nim dijelovima općine gdje 
su to radovi na projektu 
aglomeracije dozvoljava-
li odmah smo uređivali i 
prometnice. U ovom tre-
nutku uređene su sve osim 
Ulice Mate Melničeka koja 
je također pred završet-
kom. No, ne radi se samo 
o krpanju ulica i sanaciju 
nakon aglomeracije. Kako 
pojašnjava načelnik općine 
Božidar Novoselec vidjeli 
smo svoju priliku i osigu-
rali sredstva za obnovu 
svih ulica za što bi inače 
trebalo do deset godina.

-Došli smo do modela, 
odnosno kako što bolje 
iskoristiti projekt Aglo-
meracije. Općina Srači-
nec ima sve svoje neraz-
vrstane ceste u širini od 
3 metra. Ako kopate radi 
kanalizacije, ako zadire-
te u prometnicu širine 3 
metra, izvođači su obave-
zni sanirati kompletno ta 
tri metra asfalta. No, mi 
nismo razmišljali o neka-
kvom „krpanju”, vodili smo 
se time da što prije uredi-
mo sve prometice kako bi 

svi žitelji imali iste stan-
darde, kako bi svi dijelovi 
općine imali jednaku kva-
litetu što se tiče promet-
nica – pojasnio je Novose-
lec te nastavio: 

model koji garantira 
uređenje svih 
prometnica u manje 
od dvije godine

-Ovim modelom sve 
naše nerazvrstane ceste 
imat će asfaltiranu širinu 
od 5,5 metara  sa pješač-
kom stazom, rubnjacima, 
odvodnjom, asfaltiranim 
prilazima svim kućanstvi-
ma s malim rubnjacima, 

oporba svojim postupcima 
htjela stopirati projekt

jeDiNstVeN Primjer u hrVatsKoj – oPćiNa sračiNec Do Kraja iDuće goDiNe imat će uređeNe gotoVo 
sVe PrometNice i to Prema VisoKim staNDarDima
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definirane zelene povr-
šine, zasađeno nisko i vi-
soko raslinje...To vizualno 
daje jednu sasvim druga-
čiju dimenziju i jednu sa-
svim drugačiju kvalitetu 
života na ovim prostori-
ma. Mislim da ćemo biti 
prva općina u Hrvatskoj 
koja će imati sve neraz-
vrstane ceste asfaltirane 
maksimalnom širinom – 
tvrdi načelnik.

Kako bi u godinu do 
godinu i pol uredili sve 
prometnice u općini su 
se odlučili na potez koji je 
oporba pokušala opstrui-
rati. Naime, u općini su za-
ključili da je model uklju-
čivanja vlastitih sredstava, 
zatim sredstava koja su 
osigurana preko projekta 
Aglomeracije te povoljno 
zaduženje preko HBOR-
a u iznosu od 20 milijuna 
kuna, dovoljno da se urede 
sve prometnice u kratkom 
vremenu. Osim toga na taj 
način, dugoročno gleda-
jući, radi se o uštedama. I 
ono što je najvažnije mje-
štani općine neće čekati 
10 ili 15 godina da njihova 
ulica dođe na red.

-Da to možete postići, 
a iskoristiti neka druga 
sredstva, treba biti poli-
tički  mudar i mi smo se 
upravo takvima pokazali.  
Stoga smo išli sa zahtje-
vom prema Vladi i HA-
BOR-u, s mogućnošću 
uzimanja kredita od 20 
milijuna kuna, čime bi za-
okružili tu cjelinu. Mudra 
politika Općine, a to opor-
ba jednostavno nije mogla 

shvatiti, što me osobno 
jako žalosti. Ne mogu vje-
rovati da netko tko se kan-
didira i želi dobro svojim 
žiteljima ne prepoznaje 
takve stvari – sa žaljenjem 
je ustvrdio Novoselec 
podsjećajući da je za ovo 
rješenje trebalo uložiti 
jako puno truda, komuni-
kacije s Varkomom, s oso-
bama koje vode europski 
projekt Aglomeracije, s 
izvođačima radova kako bi 
se svi ovi opsežni poslovi 
uskladili i koordinirali. Taj 
projekt općinska je vlast 
predstavila široj javnosti 
pa tako i oporbi. 

oporbenim 
vijećnicima stranačke 
vođe naložile da 
opstruiraju projekt

-Imali smo sjednicu 
Općinskog vijeća i htje-
li smo donijeti odluku o 
kreditnom zaduženju kod 
HABOR-a. Na žalost, je-
dan naš član nije mogao 
nazočiti sjednici a oporba 
je brže-bolje jedva doče-
kala i iskoristila trenutak 
da bi stopirala  projekt. To 
je bilo točno prije izbo-
ra, a mi smo imali dogo-
vor s ministrom financija 
Zdravkom Marićem da za-
dovoljavamo sve kriterije 
kao općina, da se možemo 

kreditno zadužiti. Iako su 
pokušali opstruirati rad 
Vijeća objasnio sam koliko 
je taj projekt važan za op-
ćinu. Tražili su deset mi-
nuta odmora i zvali svoje 
pretpostavljene. Kada su se 
vratili na sjednicu, radi se 
o vijećnicima Reformista, 
SDP-a i umirovljenicima,  
rekli su da nemaju dovolj-
no informacija i napustili 
sjednicu, a mi bez njih tu 
odluku nismo mogli doni-
jeti. Nakon izgubljenih važ-
nih tri mjeseca sazvana je 
po hitnom postupku nova 
sjednica Općinskog vijeća 
gdje smo donijeli odluku, 
no oporba je opet bila pro-
tiv. Da se to riješilo na vri-
jeme, dobili bi odobrenje 
od HABOR-a i Vlade i mi 
bi danas već riješili nekih 
desetak ulica, što nije be-
značajno. Dakle, da je ova 
odluka prihvaćena tada, 
kad je oporba namjerno 
opstruirala, sve te ulice u 
Sračincu, gdje je završena 

aglomeracija danas bi bile 
gotove. Taj potez oporbe 
je loš, žalostan i uperen 
protiv mještana naše opči-
ne i to ljudi moraju znati – 
zaključio je načelnik.

Inače, planirani radovi 
aglomeracije biti će gotovi 
do lipnja iduće godine i do 
rujna je u planu asfaltiranje 
praktički svih ulica u opći-
ni Sračinec. Natječaji su u 
tijeku, dva su već završena, 
pripremaju se i ostali. 

-Moram naglasiti da 
smo postigli i izuzetno 
povoljne cijene. Na prvim 
natječajima uštedjeli smo 
značajna sredstva. Samo 
na dva realizirana natje-
čaja i uređenih osam ulica 
ušedjeli smo gotovo 5 mi-
lijona kuna – činjenice su 
koje ne idu u prilog oporbi 
koja je svojim nepromi-
šljenim postupcima skoro 
u pitanje dovela taj projekt 
i uređenje svih nerazvr-
stanih prometnica na po-
dručju općine.  
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Iako je tek u ranim če-
trdesetima aktualni za-
mjenik načelnika Općine, 
Krunoslav Lukačić, već je 
petnaestak godina aktiv-
no uključen u rad općine 
odnosno njeno vođenje 
isprva u jednom mandatu 
kroz rad poglavarstva te u 
zadnja tri mandata kao za-
mjenik načelnika. Općina 
je u tom razdoblju izrasla 
u jednu od najrazvijenijih 
općina ne samo u Varaž-
dinskoj županiji ili na sje-
veru Hrvatske već i u naci-
onalnim razmjerima. 

Kako je biti dio svega 
toga za „glas općine sra-
činec” prisjetio se luka-
čić:

Od samog uključiva-
nja 2007. godine u Pogla-
varstvo Općine Sračinec, 
aktivno sam se uključio u 
rješavanje problema pr-
venstveno u samom po-
četku naselja Svibovec 
Podravski. Samo naselje 
nije bilo adekvatno  zastu-
pljeno a moja je namjera 
bila uključiti se kroz vo-
lonterizam i pokrenuti 
određene aktivnosti i pro-
jekte na području Svibov-
ca Podravskog. 

Sada, nakon svih ovih 
godina, sa zadovoljstvom 
mogu reći da su se po-
krenule brojne udruge, 
brojna kulturna događa-
nja, ali i da su realizirani 
više desetaka milijuna 
kuna vrijedni projekti. 

Od uređenja komu-
nalne infrastrukture, tu 
prije svega mislim na žu-
panijsku cestu gdje je iz-
građena kanalizacija, do 
uređenja Turističko-kul-
turno-informativnog cen-
tra, vatrogasnog doma, 
sportskog centra, gdje s 
uređenjem idemo i dalje, 
prostori za udruge, dječja 
igrališta.......

Krenuli ste sa fokusom 
na Svibovec Podravski ali 
nije dugo trebalo da svo-
ju aktivnost, znanje, rad 
pretočite na općinu? 

Tako je. Nešto kasnije 
moj se  posao i fokus širio 
na cijelu općinu Sračinec. 
S timom iz Općine, pri-
je svega načelnikom No-
voselcem i pročelnikom 
Mikom zajedno smo radili  
na gotovo svim projekti-
ma važnim za boljitak svih 
žitelja općine Sračinec. 

Realizirani su brojni pro-
jekti. Od energetskih ob-
nova svih javnih prostora, 
pred završetkom je najve-
ći projekta koji smo dobili, 
projekta „Park Velika gra-
va” te brojni drugi manji i 
veći projekt.

Sve mandate kao dru-
gi čovjek općine odradili 
ste kao volonter?

Više volim odgovor da 
sam sve mandate odra-
dio kao osoba koja voli 
svoju Općinu i koja želi 
pomoći ljudima s kojima 
živim i radim već četrde-
setak godina. Nema boljeg 
osjećaja od toga kada vi-
dite da ste nešto korisno 
i dobro napravili za svoju 
sredinu. Ali da odgovorim 
na vaše pitanje – da , sve 
ove mandate odraditi sam 
na volonterskoj osno-
vi. Imam svoju poslovnu 
karijeru a ovo je više od 
posla, titule ili položaja – 
vraćate sredini koja vas je 
odgojila, koja je vjerovala 
u vas. 

Kada pogledate unazad 
jeste li zadovoljni posti-
gnutim?

Mislim da sam u ta tri 
mandata dao određeni 

doprinos što je rezultira-
lo podizanjem kvalitete 
života svih mještana. Gle-
dajući sve segmente druš-
tva, jer vrlo su često ljudi  
usredotočeni na samo je-
dan segment, koji njih in-
teresira, mi u vodstvu Op-
ćine moramo gledati na 
sve. I to smo radili i nasta-
vit ćemo na taj način. Na-
ravno da je svaki prijedlog 
dobrodošao. Prijedloge 
koje nam daju ljudi uva-
žavali smo kako bi svima 
zajedno bilo što ugodnije 
živjeti u općini Sračinec.

Vaš najvažniji posao 
bili su upravo projekti i 
Vaša neupitna stručnost 
i znanje na tom području 
donijele su puno toga do-
brog za općinu?

Svako vrijeme nosi svo-
je. Kroz određene man-
date nekad je moguće 
prijaviti neke projekte, 
sve ovisi o vrsti natječaja. 
Uvijek smo gledali da i ja 
kroz posao kojim sam se 
bavio, savjetnik i direktor 

iza zamjenika lukačića 
tri su mandata u 
izvršnoj vlasti općine. 
rezultat timskog rada 
su brojni realizirani 
projekti
Intervju Krunoslav Lukačić
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odlična suradnja heP-a 
i općine sračinec i 
ove godine rezultirala 
brojnim projektima

Suradnja općine Srači-
nec i HEP-a i dalje je na vi-
sokoj razini a rezultat toga 
su postavljanje električne 
punionice kao i radovi na 
obnovi niskonaponske 
energetske mreže. Naime, 
povodom Dana općine, 
krajem devetog mjese-
ca, otvorena je punionica  
za električna vozila kraj 
Doma kulture. Riječ je o 
investiciji te tvrtke u izno-
su od 400 tisuća kuna.

Svakako treba istaknuti 
i ulaganja u izgradnju no-
vih trafostanica. Nakon 
višegodišnjih razgovora 
i dogovora općina je za 
potrebe HEP-a ustupila 
zemljište kod Doma kul-
ture, točnije ugostitelj-
skog objekta Žućo. Na taj 
način stvoreni su uvjeti i 
HEP je izmjestio staru tra-
fostanicu i sagradio novu. 
Ovakva investicija je bila 
potrebna kako bi se osi-
gurala kvalitetna opskrba 
električnom energijom.

Naime, kada je nevri-
jeme često se događa da 
čitav taj kvart ostane bez 
struje. Ovom investicijom 
sada je riješen i taj pro-
blem. HEP je objedinio 
izgrađenu novu trafosta-

nicu koja je spojena sa tra-
fostanicom u Velikoj grabi. 
Na ovaj način u slučaju da 
nevrijeme uzrokuje ispa-
danje jedne trafostanice 
električna energija osigu-
rava se preko drugih tra-
fostanica.

Realizirano je i izmi-
canje dalekovoda koji je 

prolazio kroz pomoćne 
terene u sklopu nogo-
metnog centra Svibovec 
Podravski. Vodovi struje 
sada prolaze podzemno a 
u planu je i gradnja nove 
trafostanice. Na kraju tre-
ba naglasiti da sve ovo nije 
došlo slučajno u općinu 
Sračinec. Prije konačne 
realizacije bilo je niz godi-
na pregovora, iskaz inte-
resa, spremnost sufinan-
ciranja tih projekata. U 
konačnici realizacija ovih 
projekata podiže standard 
života mještana u općini 
Sračinec.

Agencije za razvoj Varaž-
dinske županije, da poku-
šamo prijaviti sve projekte 
koje je moguće na fondo-
ve Europske unije ili na 
nacionalne natječaje. Jer 
svaki određeni iznos, je 
li to 100 tisuća kuna ili u 
najvećem projektu Velika 
graba 6 milijuna kuna, nije 
zanemariv. 

Već sada se stvaraju 
planovi za iduću godinu i 
s projektima se ne staje?

Svatko ozbiljan u vod-
stvu općine koji želi da 
njegovo mjesto bude do-
bro, bolje, najbolje, uvijek 
priprema projekte. 

Projekti se ne pripre-
maju od danas do sutra, 
nego se pripremaju kroz 
godine mandata. 

Nekad je potrebno i do 
pet godina da bi se ostva-
rio određeni veći projekt. 
Na taj način se pripre-
mamo i dalje. Na primjer, 
školska dvorana je u bu-
dućim planovima, čekamo 

da se otvore natječaji gdje 
bi to mogli prijaviti. U pri-
premi su i drugi projekti i 
iduća godina biti će godina 
novih investicija u Općini.

Vaša budućnost u poli-
tičkom životu općine?

Kako zamjenika načel-
nika više ne bude, vidim 
se kao podrška i pomoć 
svima kojima će trebati 
pružati podršku vezano 
uz projekte. Zahvaljujem 
na podršci svima koji su 
podržavali moj rad kao 
zamjenika, a samim time i 
vodstva općine. 

Iako sam već više od 15 
godina u političkom živo-
tu općine Sračinec, neki 
bi rekli da je to puno. 

još uvijek imam že-
lje, ideje i projekte koje 
bi htio napraviti za svoj 
kraj, za svoju općinu i 
šire. ja sam spreman za 
to. Svako novo vrijeme 
nosi nove izazove, a ja 
sam i više nego spreman 
za njih.
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Općina Sračinec, pri-
premajući projekte i do-
bro promišljajući strate-
giju, vodeći se pametnom 
politikom, u maniri do-
brog gospodara, značaj-
na financijska sredstva iz 
2019. prebacila je u 2020. 
jer se znalo da će ova go-
dina biti godina realizacije 
značajnih projekata i da će 
za tu potrebu nužni biti i 
vlastiti novci. Posebno se 
to odnosi na jedan od naj-
značajnijih projekata „Park 
Velika graba”. Radi se o 
projektu vrijednom goto-
vo 8 milijuna kuna koji bi 
bio dovršen do Dana op-
ćine, no, zbog činjenice 
da država nije na vrijeme, 
kako se obvezala, osigura-
la sredstva projekt će biti 
okončan početkom 2021.

-Govorio sam počet-
kom godine da smo plani-
rali da bi taj projekt mogao 
biti gotovo do Dana opći-
ne, dakle krajem rujna, ali 
je situacija s koronaviru-
som učinila svoje. Ipak, 
radovi nisu patili zbog 
toga nego jednostavno ni-
smo dobili sredstva od dr-
žave. Vjerojatno je država 
ta sredstva preusmjerila 

negdje drugdje gdje je bilo 
potrebnije s obzirom na 
situaciju vezanu uz epide-
miju. Prvu polovicu sred-
stava za Park Velika graba 
dobili smo tek prije 15-ak 
dana, a riječ je o 3 miliju-
na kuna, što nije malo za 
jednu jedinicu lokalne sa-
mouprave. Radi javnosti 
moram reći da smo, kako 
projekt ne bi puno ka-
snio, uložili svojih gotovo 
5,8 milijuna kuna. Upravo 
kod tog projekta pokazala 

se ključnom naša odluka 
da dobar dio sredstava iz 
2019. prenesemo u 2020. 
godinu – kazao je načelnik 
Božidar Novoselec. 

Financijska 
konstrukcija zatvorena 
je kroz tri faze

-Projekt prijavljujemo 
u tri rate. Sada smo dobi-
li 3 milijuna kuna, drugu 
ćemo prijaviti za 1,7 mi-
lijuna, a završno nam je 
odobreno oko 6 milijuna 

kuna. Također, čekamo 
da Ministarstvo regional-
nog razvoja raspiše natje-
čaj preko kojeg bi dobili 
sufinanciranje dijela gdje 
ulažemo vlastita sred-
stva. Tu možemo dobiti 
još dodatnih 60 posto, a 
to nije beznačajno jer naš 
dio financiranja iznosi 
gotovo milijun kuna. Pla-
niramo dobiti spomenuta  
sredstva preko tog natje-
čaja u 2021. godini – po-
jašnjava načelnik koji na 

Pametnom politikom općina osigurala 
sredstva da radovi krenu na vrijeme

ProjeKt „ParK VeliKa graba” jeDiNstVeN Na PoDručju sjeVerozaPaDNe hrVatsKe. 
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U veliku akciju donira-
nja sredstava za pomoć 
Općoj bolnici Varaždin, 
uključila se i Općina Sra-
činec.

– Općina Sračinec do-
nirala je novčana sredstva 
kako bi pomogli u nabavci 
opreme nužne za  liječe-
nje pacijenata oboljelih od 
COVID-a 19. S obzirom na 

epidemiološku situaciju i 
stanje u OB Varaždin, od-
lučili smo donirati finan-
cijska sredstva iz našeg 
proračuna, kao pomoć 
svih mještana Sračinca 
sustavu OB Varaždin. Ova 
je donacija ostvarena u 
sklopu dogovora vodstava 
gradovi i općina u kojima 
je na vlasti HNS. To su gra-

dovi Ivanec i Lepoglava, 
te općine Breznički Hum, 
Cestica, Maruševec, Tr-
novec Bartolovečki, Sveti 
Đurđ i Klenovnik. Sveu-
kupna zajednička sred-
stva donacije uplaćena su  
OB Varaždin u iznosu od 
400 tisuća kuna – rekao je 
načelnik Općine Sračinec 
Božidar Novoselec.

Donacija općine sračinec 
općoj bolnici Varaždin

ni ove godine nisu izostale potpore 
poljoprivrednicima

Općina Sračinec obja-
vila je poziv za ispla-
tu potpora obiteljskim 
poljoprivrednim proi-
zvođačima s područja 
općine Sračinec. Radi 
ostvarivanja prava na 
isplatu potpore  pod-
nositelji zahtjev bili su  
dužni dostaviti  ovjereni 
kopiju upisnika za 2020. 
godinu.  

Pravo na isplatu pot-
pore male vrijednosti 

imaju mještani općine 
Sračinec koji su nositelji 
OPG-a i PG-a prijavlje-
nog u općini Sračinec.

Indikator za dodjelu 
potpore je broj upisa-
nih hektara u Upisniku. 
Maksimalan iznos pot-
pore po hektaru iznosio 
je 200,00 kuna, a ukupna 
maksimalna potpora po 
pojedinom gospodarstvu  
5.000,00 kuna.

Jedini Uvjet za isplatu 
potpore male vrijednosti 
bio je da su podmirene 

sve obaveze prema Op-
ćini Sračinec

dnevnoj bazi prati razvoj 
projekta. 

-Iz dana u dan pratim 
napredak tog projek-
ta i mogu reći da sam 
oduševljen. Vidim da će 
to biti nešto što sjeve-
rozapadni dio Hrvatske 
zasigurno nema. S tim 
projektom izuzetno po-
dižemo standard života 
naših sumještana – za-
ključuje prvi čovjek opći-
ne te još jednom nagla-
šava da se taj projekt radi 
iz sredstava Europske 
unije.  

-Mnogi ljudi pričaju je 
li nama to ovog trenutka 
trebalo. Općina Sračinec 
ovaj projekt financirat će 
sa otprilike samo 10 posto 
iznosa. Pitanje je hoćete li 
uzeti  novce iz Europskih 
fondova, jeste li sposobni 
ili niste, to je ta razlika. 
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Iako je dugo u sebi lomio 
da li da u javnost izađe sa 
svim okolnostima otkriva-
nja malverzacije u općini 
od strane jedne osobe, kao 
i činjenice da su pojedini 
nacionalni mediji tenden-
ciozno izvještavali o tome, 
u cilju objektivnog izvje-
štavanja javnosti općin-
ska uprava zaključila je da 
mještani imaju pravo znati 
ključne stvari. Načelnik 
Božidar Novoselec  mišlje-
nja je da je najbolji mogući 
način da prava istina dođe 
do svakog mještana preko 
općinskog lista:

-Ponukan onime što 
nam je, svim mještanima, 
učinila Nova TV u emisiji 
Provjereno, totalno ne-
profesionalno,  ovaj je list 
mjesto gdje stvarno svi 
naši žitelji moraju dobiti 
pravu sliku, a ne preko laž-
nih profila na Facebooku ili 
ovo što je napravila bivša 
zaposlenica Općine Srači-
nec, koja je „povukla” Novu 
TV, a koja je pak svojim ne-

profesionalnim pristupom 
nanijela štetu cijeli općini 
i svim njenim mještanima. 
Ja razumijem, kad znaš da 
si izgubio 100 posto, onda 
se hvataš za svaku slamku 
– izjavio je načelnik po-

jašnjavajući kako su otkrili 
malverzaciju u općini.

-Dojavom određenih 
ljudi našem pročelniku do-
bili smo sumnje da postoje 

određene malverzacije pri 
korištenju goriva za kojeg 
smo mi imali potrebu jer 
održavamo stvarno veli-

ki broj zelenih površina  
preko 35 hektara zelenih 
površina. Ukazano nam je 
da se financijska sredstva 
za kupnju goriva  koriste 
nezakonski. Nakon tih sa-
znanja sve je upućivalo na 

jednu osobu i tražili smo 
sastanak a to je bilo u vri-
jeme godišnjih odmora. 
Pročelnik je, kad se zapo-
slenica vratila s godišnjeg, 

tražio odmah sastanak s 
njom u jutarnjim satima. 
Mene je upozorio da ima 
određenih nepravilnosti i 
da je ustvrdio, nakon pr-
votne provjere dokumen-
tacije, određene račune na 
koje se sumnjalo da postoji 
malverzacija – pojasnio je 
Novoselec te nastavio:

Na inicijativu općine 
i načelnika institucije 
rade svoj posao

-Sastanak je dogovoren 
odmah prvog dana nje-
nog povratka na posao. 
Na sastanku su bili moj 
zamjenik, pročelnik te ja 
audio vezom budući sam 

u tom trenutku bio dale-
ko van općine a situacija 
nije tražila čekanje. Njoj je 
ukazano na određene ne-
pravilnosti koje smo zate-

kli, oduzeti su ključevi te 
je pozvana policija koja je 
došla u prostore općine. 
Potom smo odmah kon-
taktirali i odvjetnički ured 
da se pokrene cjelokupna 
istraga i da se sve istraži 
do kraja – rekao je načel-
nik.

-Želim samo naglasiti, 
recite mi bi li itko norma-
lan išao pokretati istra-
gu sam protiv sebe da je 
kriv? - dodatno je zapitao 
načelnik i rekao a sada 
treba pustiti institucije da 
odrade svoj posao do pra-
vomoćne presude.

-Inzistirao sam na tome, 

neprofesionalno novinarstvo nanijelo 
štetu općini i svim njenim mještanima

NačelNiK oPćiNe otVoreNo o otKriVeNom slučaju malVerzacije u oPćiNi te teNDeNciozNom izVještaVaNju NacioNalNih meDija (NoVa tV 
- emisija ProVjereNo)

Ponukan onime što nam je, svim 
mještanima, učinila Nova tV u emisiji 
Provjereno, totalno neprofesionalno,  
ovaj je list mjesto gdje stvarno svi naši 
žitelji moraju dobiti pravu sliku, a ne 
preko lažnih profila na Facebooku
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neprofesionalno novinarstvo nanijelo 
štetu općini i svim njenim mještanima

NačelNiK oPćiNe otVoreNo o otKriVeNom slučaju malVerzacije u oPćiNi te teNDeNciozNom izVještaVaNju NacioNalNih meDija (NoVa tV 
- emisija ProVjereNo)

pozvao odvjetnički ured, 
napravili smo izvanrednu 
sjednicu Općinskog vije-
ćam gdje smo morali pre-
ma medijima prezentirati 
kako bi spriječili da krenu 
priče koje ne odgovaraju 
istini – jasan je načelnik te 
je podsjetio da je bivša za-
poslenica došla u Općinu 
Sračinec, gdje je sama dala 
otkaz. Osobno je mišljenja 
da je ona to napravila jer 
je mislila da se neće ići u 
dubinu dalje nešto tražiti. 
Navodi kako je sama pot-
pisala otkaz, odrekla se 
svega, ali  da općina nije tu 
stala jer je obveza da se sve 
istraži do kraja.

-Angažirali smo sudskog 
vještaka, išli smo malo de-
taljnije to sve provjeravati. 
Pročelnik si je stvarno dao 
truda jer nije jednostavno 
pratiti te financije. Da to 
nije jednostavno potvrđuju 
i nalazi revizije, koje smo 
po zakonu dužni provodit, 
a ni oni nisu uočili te ne-
pravilnosti.  Mi smo svake 
godine imali financijske 
revizije, poreznu i nitko od 
njih nije ustvrdio da posto-
ji određena sumnja ili da bi 
nam skrenuli pozornost na 
nešto. Jasno vam je o čemu 
se onda ovdje radi i koliko 
se netko trudi da zametne 
svoje tragove. No,  došli 
smo do određenih sazna-
nja o kojima u ovom tre-
nutku ne smijem pričati jer 
je pod istragom USKOK-a. 
Radi se o zaista značajnim 
financijskim iznosima, no,  
ne želim previše pričati o 

tome – ističe Novoselec.  
Kazao je i kako su, oni koji 
su zaduženi za reviziju, 
kada su vidjeli stanje stvari 
rekli da je netko ovo jako 
dobro prikrivao i kako se 
time sustavno bavio. Na-
čelnik i danas ističe kako 
razmišlja je li se to sve mo-
glo i ranije otkriti. No, kada 
vidi koliko je revizija imala 
problema, odnosno ljudi 
koji se time bave, da uđu u 
trag svemu tome zna da su 
napravili sve što su mogli a 
sada je red na pravosuđu.

Nepravda je učinjena 
svakome od mještana 
općine sračinec

No, ono što je još više 
izazvalo loš osjećaj kod 
svakoga tko voli svoju Op-
ćinu je neprofesionalni na-
stup pojedinih medija koji 
su željni senzacionalizma 
išli preko svake granice 
profesionalnosti. Načelnik 
je „otvorio dušu” jer ne-
pravda je učinjena svako-
me od mještana Općine 
Sračinec.

-Želim naglasiti totalnu 
neprofesionalnost Nove 

TV, onim što su prikazali u 
emisiji Provjereno.  Mene 
osobno su zvali na tele-
fon kad sam bio sa sinom 
koji je bio na operaciji. 
Kada sam se javio na tele-
fon rekao sam da ne mogu 

razgovarati jer je istraga 
pod USKOKO-om u tije-
ku. Dvadeset puta vam isto 
pitanje postavljaju. Ja sam 
rekao da ne mogu o tome 
pričati i da ću morati pre-
kinuti. I samo to su pri-
kazali. Toliko o njihovom 
objektivnom novinarstvu. 
Nakon toga su bili u Op-
ćini Sračinec, pročelnika 
su snimali 2,5 sata, a vidjeli 
ste koliko je bilo emitirano, 
nekih 17 sekundi je bio pro-
čelnik s papirima na stolu 
i onda su tražili mene, da 
li se ja usudim odgovarati. 
Naravno da sam pristao na 

razgovor iako znam kako 
funkcioniraju. Razgovor 
je također trajao nekoliko 
sati. Vidjeli ste snimke. Dao 
sam joj rješenje gdje na 66 
stranica imamo optužnice 
po predmetima. Pokušao 
sam dokazati koliko toga 
ima, a ona je mene počela 
ispitivati za detalje i rekao 
sam da o tome ne mogu 
razgovarati jer je predmet 
USKOK-a i vidite u kojem 
su obliku mene prikazali. 
Došli su u općinu samo s 
jednim ciljem – željni sen-
zacionalizma s namjerom 
da ocrne načelnika, ali su 
otišli praznih ruku – zavr-
šio je Novoselec. Kazao je 
kako njima nije u cilju bilo 
prikazati otkrivene malver-
zacije i da im nije intere-
santna bivša djelatnica već 
ocrniti lokalne političare, u 
ovom slučaju, osobno na-
čelnik općine Sračinec.

-Ovdje u Sračincu neće 
im biti slatko, neće imati 
prilike jer ni jedna lipa od 
moje strane nije prone-
vjerena – zaključio je na-
čelnik. 

mediji su došli su 
u općinu željni 
senzacionalizma s 
namjerom da ocrne 
načelnika, ali su 
otišli praznih ruku
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Uređeno je dvorište 
Osnovne škole Sračinec. U 
vrijeme kada učenici nisu 
imali nastavu zbog koro-
ne, pristupilo se uređenju 
dvorišta zbog raslinja koje 
je predstavljalo opasnost. 
Malo jači vjetar kidao je 
grane, drveće je pritiskalo 
ogradu i niskonaponsku 
mrežu. Uređenje je naprav-
ljeno u dogovoru Osnovne 
škole i Općine Sračinec jer 
je sigurnost djece uvijek na 
prvom mjestu.

Načelnik Božidar No-
voselec pojasnio je da je 
stručnjak za hortikulturu 
Darko Šincek predložio 
najbolje rješenje za uređe-
nje dvorišta – rušenje bo-
rova starih i 50-60 godina 
te trulih javora.

– Angažirali smo struč-
nu ekipu koja je to rušila, 
angažirali smo članove 
mjesnog odbora i pozva-
li udrugu branitelja da se 
uključi i pomogne Osnov-
noj školi radi sigurnosti 
djece. Sve pohvale idu lju-
dima koji su se uključili u tu 

hvalevrijednu akciju, tre-
balo je puno raditi. Dogo-
dio se, nažalost, trenutak 
neopreznosti s moje stra-
ne, što sam rekao i inspek-
toru. Netko nas je prijavio 
da se granje i truli trupci 
voze doma. Naglašavam 
da su se svi trupci od po-
rušenog drveća danas na 
pilani i koristit ćemo ih za 
školu u prirodi, za klupice 
i kućicu, za ribičku kuću, 
odnosno kompletan krov-
ni dio. Svjesno smo plani-
rali, znali smo za što ćemo 
trupce iskoristiti – rekao je 
načelnik Novoselec.

Uređenje dvorišta, od-
nosno rušenje stabala, 
moralo se prijaviti, što je 
rekao i inspektor koji je 
došao u Sračinec.

– Mislim da 99,9 posto 
žitelja Republike Hrvatske 
ne zna da ako vi kod kuće 
srušite šljivu, za granje koje 
ćete maknuti iz dvorišta 
morate pozvati inspektora 
da evidentira smijete li ru-
šiti. Morate zvati i drugog 
inspektora da evidentira 

količinu tog granja, napiše 
kud ćete to odvesti i tko 
će vam to odvesti. Moram 
priznati da to nisam znao, 
da ne smijete maknuti gra-
nje, a da to ne evidentirate. 
Spreman sam to potvrditi 
na sudu. Srećom, mi smo 
odradili 90 posto i tog di-
jela, evidentirali smo gra-
nje i trupce i sve popisali i 
završili projekt – pojasnio 
je načelnik.

nekima ni sigurnost 
djece nije bitna

Nakon uređenja škol-
sko dvorište izgledat će 
posebno. No, neki su od-
mogli.

– Žao mi je jer zbog pri-
java gospodina Juraja Oz-
meca, stanovnika uz školu, 
koji je, zato što mu nisam 
dozvolio da si neke trupce 
odveze, prijavio inspekto-
ru. Mi smo preko Facebo-
ok grupe vidjeli da se bavi 
preprodajom tog drveća. 
Nažalost, ljudi koji su svoje 
slobodno vrijeme podredi-
li čišćenju i odvozu granja 
dobili su financijske kazne, 

neki od čak 3.000 kuna, 
neki od 800 do 1.500 kuna. 
To je strašno i pokazuje 
što mogu učiniti ljudi koji 
ni minutu svog slobodnog 
vremena nisu izdvojili za 
općinu Sračinec, kakvu 
štetu mogu napraviti ljudi-
ma koji su uvijek spremni 
pomoći, biti solidarni. Još 
je žalosnije kad se zna da 
je u pitanju sigurnost djece 
prije svega – dodao je No-
voselec.

Načelnik je u istom 
kontekstu posebno spo-
menuo i oporbenog vi-
jećnika Mihaela Libera iz 
Reformista.

– Kao član školskog od-
bora radio je prijave preko 
Županije, preko policije, a 
nikad nije ni minutu svog 
slobodnog vremena podre-
dio tome da se tamo nešto 
napravi. Zamolio sam ga, 
kad je sve bilo porušeno, da 
se Županija potrudi barem 
oko sadnje drveća, no ništa 
od toga. Općina je financi-
rala i sadnju, za što je iz-
dvojeno oko 11 tisuća kuna 
– završio je načelnik.

uređeno školsko 
dvorište unatoč 
opstrukciji

Kome je u oPćiNi PolitiKa i osobNo razračuNaVaNje bilo VaŽNije 
oD sigurNosti Djece Na šKolsKom DVorištu?
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općina sračinec među najboljima kada je u 
pitanju razvrstavanje otpada

Prema izvještaju  tvrtke 
Čistoća za rujan i listopad 
ove godine Općina Sračinec 
značajno je smanjila količi-
ne otpada što je i intenci-
ja novog zakona odnosno 
propisa. Prema tom izvješću 
Općina Sračinec je među 3 
najbolje općine po razvr-
stavanju otpada u župniji. 
Ovakvi rezultati nisu zane-
marivi jer osim što se radi 
sve da se zaštiti okoliš na 
ovaj način, kada se do kraja 
ispoštuju propisi i direktive, 
Općina Sračinec neće mo-
rati plaćati „penale” koji su 
i sada minorni upravo zbog 
dobrih rezultata prikuplja-
nja i razvrstavanja otpada. 

-Ako imate prevelike ko-
ličine komunalnog otpada, 
morate platiti kaznu. Op-
ćina će ove godine plati-
ti nekih 1.200 kuna kazne, 
dok će neke općine pla-
ćati kazne u iznosu od 20 
do 30.000 tisuća kuna. Tu 
moram pohvaliti stanovni-
ke općine Sračinec jer su 
stvarno uredni. Imamo na 
kućnom pragu razvrstava-
nje pet vrsta otpada: ko-
munalnog, plastike, papira, 
tekstila i stakla. Imamo i 
mobilno reciklažno dvorište 
koje smo kupili zajedno s još 
tri općine te svaki mjesec 
organiziramo sakupljanje 
otpada u Svibovcu Podrav-
skom i Sračincu. Ljudi mogu 
bez naknade dovesti otpad 
a Općina plaća zbrinjavanje. 
Naši žitelji ne trebaju ništa 
platiti,  Općina podmiruje 
te obveze. Općina je preu-
zela i financiranje šest kuna 
mjesečno po kućanstvu za 
funkcioniranje mobilnog 
reciklažnog dvorišta, što je 
ukupno godišnje sto tisuća 
kuna – pojasnio je načelnik 
Općine Božidar Novoselec. 

No, općina tu ne staje. U 
planu su novi projekti.

iduće godine stižu 
nove kante za otpad 
zapremine 240 litara

-Iduće ćemo godine kra-
jem veljače početi dijeliti 
kante preko projekta kojeg 
smo kao Općina prijavi-
li  prema Fondu za zaštitu 
okoliša i energetsku učin-

kovitost. Radi se o nabavci 
kanti za papir i plastiku za-
premine 240 litara. Mi sad 
na kućnom pragu imamo 
kante zapremine 120 litara, 
no, iskustvo je pokazalo da 
postoje kućanstva koja ima-
ju potrebu za većim kanta-
ma. Upravo tamo gdje po-
stoji potreba ponudit ćemo 
mogućnost zamjene manje 
za veću kantu.  To je pro-

jekt kojeg ćemo financirati 
s 50.000 kuna, a vrijedan 
je gotovo 500.000 – naja-
vio je Novoselec te izrazio 
žaljenje što je Fond ukinuo 
mogućnost nabavke kom-
postera. Unatoč tome Op-
ćina razmišlja kao bi sama 
krenula u nabavku kako bi 
ponudila mještanima i taj 
način zbrinjavanje biološ-
kog otpada. Ovakav način 
gospodarenja otpadom 
znači i uštede mještanima.

-Moram naglasiti da je 
nekada domaćinstvo pla-
ćalo 65 kuna mjesečno za 
prikupljanje i odvoz otpa-
da. . Danas s ovim razvrsta-
vanjem, ja krećem od sebe, 
svaki drugi mjesec eventu-
alno napunim kantu i onda 
platim 46 kuna. Onaj mje-
sec kad ne napunim kantu 
platim samo 40 kuna zbri-
njavanje komunalnog otpa-
da, što je značajnije manji 
iznos – izjavio je načelnik 
dodajući da su općina i nje-
ni žitelji na vrlo visokom 
nivou kada je u pitanju 
razvrstavanje otpada.  Do-
nijeta je i odluku da da se 
osobama sa zdravstvenim 
problemima na području 
općine Sračinec subvenci-
onira zbrinjavanje pelena, 
što nije beznačajan iznos.

-Kad bi tako bilo u cije-
loj  RH-a nitko ne bi imao 
problema sa otpadom – 
jasan je bio Novoselec. 

Osim sve efikasnije gos-
podarenja otpadom kon-
stantno se radi na uređenju 
općine. U posljednjih 20-ak 
godina, znači kroz pet man-
data aktualnog načelnika 
zasađeno je preko 5.000 što 
niskog, što visokog raslinja. 
Novoselec je poručio da će 
hortikulturno uređenje pra-
titi svaki novouređenu ulicu.

riješen i problem zbrinjavanja 
građevinskog otpada

Općina subvencionira 
mobilno reciklažno dvori-
šte u kompletnom iznosu. 
Naime, svako kućanstvo 
na mjesečnoj razini treba-
lo bi plaćati iznos od oko 
6 kuna za funkcioniranje 
mobilnog reciklažnog dvo-
rišta. Riječ je o ukupnom 
iznosu od 100 tisuća kuna 
na godišnjoj razini kojeg u 
potpunosti pokriva Opći-
na. Tako je u potpunosti ri-
ješeno zbrinjavanje otpada 

na području općine, kako 
komunalnog, tako i reci-
klabilnog. Ostalo je jedino 
zbrinjavanje građevinskog 
otpada. Firma Huđek iz 
općine Petrijanec u naselju 
Majerje otvorila je reciklaž-
no dvorište građevinskog 
otpada. Općina Sračinec 
financira svakom kućan-
stvu zbrinjavanje dvije tone 
te vrste otpada i taj se ot-
pad može odvesti u Majerje 
na reciklažno dvorište.
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ni krizna godina nije zaustavila projekte i investicije od gotovo 30 milijuna kuna
sVečaNom sjeDNicom oPćiNsKog Vijeća obiljeŽeN DaN oPćiNe sračiNec

I župan Radimir Čačić priznao da Općinu već godinama vode ozbiljni i odgovorni ljudi

Iako skromnije nego 
ranijih godina, Dan op-
ćine Sračinec i blagdan 
zaštitnika općine i Župe 
Sračinec, svetog Mihae-
la arkanđela, obilježava 
se i ove godine, a vrhu-
nac svečanosti bila je 
svečana sjednica Općin-
skog vijeća Općine Sra-
činec.

Uoči sjednice, na mje-
snim grobljima u Sračin-
cu i Svibovcu Podrav-
skom te kod spomen 
obilježja ispred Doma 
kulture položeni su vi-
jenci i zapaljene svijeće, 
nakon čega su čelni-
ci Općine i njihovi gosti 
obišli gradilište Parka 
Velika graba. Također su 
razgledali i novopostav-
ljeni punjač električnih 
vozila ispred Doma kul-
ture.

Svečana je sjednica 
održana u Domu kultu-
re, a kao što je i običaj, 
općinski načelnik Boži-
dar Novoselec okupljene 
je upoznao s onime što 
je na području općine 
realizirano u proteklih 
godinu dana, odnosno 
planovima za buduće 
razdoblje.

– Ova je godina po 
mnogočemu specifična i 

mogli bismo je slobodno 
nazvati godinom Covida 
kojoj smo se stvarno mo-
rali prilagoditi, kako na 
osobnom, tako i na gos-
podarskom planu. Ako 
kažem da u ovoj godini  
imamo plan 30 milijuna 
kuna, svi načelnici dobro 
znaju što to znači, koja je 
to vrsta investicije. Izu-
zetno smo se dobro i mu-
dro pripremili, prebacili 
smo oko 5,5 milijuna kuna 
od prošle godine, tako da 
ćemo one najosnovnije 
projekte koje smo si za-
crtali i ostvariti – rekao je 
Novoselec i nastavio:

„Park Velika graba” 
-jedinstven projekt 
na ovim prostorima

– Jedan od sigurno naj-
većih projekata je Park Ve-
lika graba, investicija od 
gotovo 8 milijuna kuna, 
gdje očekujemo 7 milijuna 
kuna bespovratnih sred-
stava. Na području općine 
Sračinec završava Aglo-
meracija i to za naselje 
Sračinec ove, a sredinom 
iduće godine i za Svibovec 
Podravski. Ono što je izu-
zetno bitno je da smo prije 
mjesec dana dobili odluku 
Vlade o kreditnom zadu-
ženju prema HBOR-u za 20 

milijuna kuna, po dobrim 
uvjetima, na 15 godina. Na-
ime, želimo sve naše ne-
razvrstane ceste asfaltirati 
nakon aglomeracije i mogu 
ponosno reći da ćemo vrlo 
vjerojatno biti prva općina, 
ne samo u Varaždinskoj 
županiji, nego i šire, koja 
će imati moderno uređe-
ne sve nerazvrstane ceste 
s pješačkim i biciklističkim 
stazama, rubnicima, od-
vodnjom i zelenim površi-
nama.

Novoselec je poseb-
no istaknuo da je Općina 
Sračinec specifična po 
nekoliko stvari stvari, a 
jedna od njih je ulaganje u 
osnovno obrazovanje.

– Mi smo našu osnov-
nu školu opremili za 21. 
stoljeće, s interaktivnim 
ekranima, laptopima, ta-
bletima. Investirali smo i 
u nabavku nadstrešnice 
za bicikle, a tu je i mnogo 
toga drugog što smo uči-
nili za bolje, kvalitetnije i 
pristupačnije obrazovanje. 
Uglavnom, riječ je o 300 
do 500 tisuća kuna ula-
ganja godišnje. Projekti po 
kojima smo također spe-
cifični su oni volonterski. 
Naša predsjednica Mje-
snog odbora odradila je i u 
ovo Covid vrijeme preven-
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ni krizna godina nije zaustavila projekte i investicije od gotovo 30 milijuna kuna
sVečaNom sjeDNicom oPćiNsKog Vijeća obiljeŽeN DaN oPćiNe sračiNec

I župan Radimir Čačić priznao da Općinu već godinama vode ozbiljni i odgovorni ljudi

tivne preglede raka pro-
state kojima se odazvalo 
180 muškaraca.  Također, 
organizirali smo edukaciju 
naših mještana za korište-
nje pesticida u koju je bilo 
uključeno oko 220 žitelja, 
a Općina je podmirila sve 
obveze – kazao je načelnik 
Novoselec i dodao:

– Moram naglasiti da 
često slušam od kolega 
načelnika kako za velike 
projekte imaju podršku i 
oporbe, a kod nas oporba, 
na žalost, ne prepoznaje 
te projekte i zbog njihove 
neozbiljnosti s nekim od 
projekata kasnimo 3 mje-
seca. No mi ne stajemo, 
idemo dalje s projektima.

čačić: općinu vode 
ozbiljni i odgovorni 
ljudi

Skupu se obratio i žu-
pan Varaždinske županije 
Radimir Čačić, koji je re-

kao da je Općina Sračinec 
desetljećima dinamična i 
aktivna, s ozbiljnim i od-
govornim ljudima, s viso-
kom radnom etikom, koji 
cijene projekte, cijene re-
zultate, i to se vidi u op-
ćini.

Općina Sračinec može 
poslužiti kao svijetli pri-
mjer svim drugim općina-
ma jer već godinama po-
kazuje kako se treba raditi 
i voditi, rekao je saborski 
zastupnik i predsjednik 
HNS-a Predrag Štromar.

-Čelnici ove općine 
stvarno znaju što građa-
ni trebaju, razgovaraju s 
njima i na temelju toga 
donose planove, ali ih i 
realiziraju. Svake godine 
na Dan općine čujemo da 
se napravilo mnogo ce-
sta i objekata, brine se o 
učenicima i studentima, 
ali svake godine je i sve 
više novih projekata. Da-

nas smo vidjeli projekt 
Park Velika graba gdje će 
i mlađi i oni stariji žitelji 
općine imati mnogo toga 
na raspolaganju, družiti 
se, zabavljati, imati broj-
na događanja. To rijetko 
koja općina ima, a Općina 
Sračinec i na taj način po-
kazuje drugima kako kori-
sno trošiti novac koji do-
lazi u proračun. I ne samo 
taj novac, već i onaj koji 
dolazi iz drugih proraču-
na, iz Europske komisije, 
iz proračuna raznih mi-
nistarstava. Javljaju se na 

natječaje, imaju projekte, 
dobivaju novce, a sredstva 
koriste vrlo kvalitetno – 
kazao je Štromar.

javna priznanja 
općine sračinec

Svečana je sjedni-
ca bila prilika za dodjelu 
javnih priznanja Općine 
Sračinec. Dodijeljena su 
priznanja Općine za izu-

zetno zalaganje i ostva-
rene rezultate najboljim 
učenicima Osnovne škole 
Sračinec koji su od 1. do 
8. razreda imali odličan 
uspjeh 5.0, a priznanja i 
novčane nagrade od po 
dvije tisuće kuna primile 
su Aleksandra Balentović 
i Viktorija Čanić. 

Javno priznanje Općine 
u obliku Zahvalnice i grba 
Općine Sračinec u staklu, 
za izuzetno zalaganje u 
radu, ostvarene rezultate 
i doprinos u promicanju 
općine Sračinec dobili 

su Tomislav Krobot, uče-
nik 4. razreda Glazbene 
škole u Varaždinu, Darko 
Plantak koji je sudjelovao 
u kulinarskom show pro-
gramu na HRT-u i osvojio 
2. mjesto, zatim Božena 
Mesek koja gotovo 20 go-
dina provodi programe u 
suradnji s HZZ-om te je 
bila uključena u program 
„Pomoć starijim osobama 
i starijim domaćinstvi-
ma”, a posao gerontodo-
maćice još uvijek obavlja 
kroz program „Zaželi”, 
te Ivanka Kovačić koja je 
cijeli svoj radni staž odra-
dila kao medicinska se-
stra, a kroz Udrugu „Kap 
dobrote” sudjelovala u 
brojnim humanitarnim 
projektima. 



Iza nas je još jedna godi-
na koju mnogi i nemaju baš 
u lijepom sjećanju zbog 
novonastale pandemije 
korona virusom, koja se je 
odrazila na sve segmente  
života. Zbog pandemije, i 
vjerski život župe Sračinec 
bio je osiromašen za mno-
ge planirane događaje koji 
su odgođeni ili otkazani. 

Ali ipak smo u župi 
uspjeli ostvariti mnoge 
predviđene događaje i pla-
nove, iako ne u planiranim 
terminima. Tako smo 14. 
lipnja 2020. godine imali 
slavlje prve Svete Pričesti 
koja se je slavila u tri gru-
pe, i to u Sračincu i Svi-
bovcu Podravskom, kako 
bi mogli ispoštovati sva 
pravila koja su donesena 
u ovo vrijeme pandemije. 
Već u subotu 20. 6. 2020. 
u župi smo imali dva slavlja 
Svete Potvrde ili Krizme iz 
istih razloga. 

Posebno je svečano bilo 
12. 7. 2020. u Svibovcu Po-
dravskom gdje smo imali 
proštenje sv. Benedikta 
opata, zaštitnika mjesta i 

suzaštitnika župe. 
Župa je hodočastila i na 

svoje tradicionalno hodo-
čašće u Mariju Bistricu. 
Osim hodočasnika pješa-
ka, koje posebno pohvalju-
jem zbog truda koji ulažu 
u hodočasnički put i tako  
daju posebno svjedočan-
stvo vjere, u nedjelju 26. 7. 
2020. u Mariju Bistricu je 
stigao lijepi broj župljana 
koji su došli svojim osob-
nim automobilima te smo 
tako i ove godine častili i 
slavili Boga koji se je tako 
divno proslavio u osobi 
Blažene Djevice Marije. 

Iako sa manjim brojem 
mladih i djece, pridrža-

vajući se epidemiološkim 
mjera, održano je i „Ljeto u 
župi“ za djecu i mlade, za 
koje su naši župni anima-
tori organizirali u dvorištu 
župnog dvora, mnoštvo 
zanimljivih igri te plesnih i 
glazbenih točki. 

Tako smo stigli i do Mi-
holja, kada župa slavi svo-
ga nebeskog zaštitnika. 
Proslavi župnog blagda-
na je prethodila duhovna 
obnova koju su imali fra 
Zdravko Tuba i vlč. Dario 
Levanić. A posebno je bilo 
svečano na sam dan sv. 
Mihaela ark. kada je u našu 
župu došao novi Varaž-
dinski biskup mrgr. Bože 

Radoš, koji je predslavio 
svečano misno slavlje u 11 
sati. Biskup je bio izuzetno 
zadovoljan organizacijom 
vjerskog života u župi Sra-
činec i njezinim sakralnim 
i pastoralnim objektima. 

U župi je ove godine bio 
i bogat glazbeni život. Iako 
se ove godine nisu održali 
neki od predviđenih kon-
cerata, ipak su održana 
dva vrijedna i kvalitetna 
koncerta u našoj župnoj 
crkvi. 

U nedjelju 13. 9. 2020. 
održan je koncert za orgu-
lje i trube. Orgulje je svirao 
poznati orguljaš Edmund 
Andler-Borić, a trube su 
svirali Marin Zokić, prvi 
trubač Zagrebačke filhar-
monije  i Igor Mrnjavčić, 
višestruko nagrađivani 
trubač. 

Uoči Miholja, u nedje-
lju 27. 09. 2020. održan je 
koncert pod nazivom „Pje-
sme hvale i slave“ koji je 
imao poznati i nagrađivani 
zbor „Chorus angelicus“ 
uz pratnju komornog or-
kestra. 
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Preminuo bono zvonimir 
šagi, posebno će ga 
pamtiti u župi sračinec

Fra Bono Zvonimir Šagi 
preminuo je u varaždinskoj 
bolnici 16. studenog 2020.

Bono Zvonimir Šagi, 
rođen je 11. prosinca 1932. 
godine u Brodarovcu, župa 
i općina Maruševec. U ka-
pucinski red stupio je 17. 
rujna 1950. u Varaždinu, za 
svećenika zaređen 2. stu-
denoga 1958. u Varaždinu.

U ožujku 1961. poslan 
u Varaždin po želji Nad-

biskupa Franje Šepera da 
pripremi osnivanje župa 
sv. Vida u Varaždinu i sv. 
Mihaela u Sračincu. Župe 
su osnovane 8. listopa-
da 1961. Od te godine do 
2008. godine vrši služ-
bu župnika župe sv. Vida 
u Varaždinu uz suradnju 
ostale braće svećenika va-
raždinskog Kapucinskog 
samostana, uz to je još 
od 1965.-1971. upravljao i 

župom Sračinec. U više 
mandata bio i gvardijan 
Kapucinskog samostana u 
Varaždinu.

Bavio se pretežito pa-
storalnom (kontekstu-

alno-praktičnom) teo-
logijom, suvremenom 
kršćanskom duhovnošću, 
praktičnom problemati-
kom redovništva i Socijal-
nim naukom Crkve.

Vjerski i glazbeni život župe u vrijeme pandemijeŽuPa sV. mihaela 
arK. sračiNec
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Veliko hvala rudolfu Kiriću, uspješnom 
gospodarstveniku i dobrotvoru

25. studenoga 2020. u 
Varaždinu je preminuo 
Rudolf Kirić, čovjek koji 
je svojim radom dokazao 
kako se iz male sredine 
mogu postići i najveći 
uspjesi.

Rođen je 1944. godine 
u Svibovcu Podravskom. 
Nakon završenog školo-
vanja započeo je raditi u 
vulkanizerskom poslu, a 
1970. godine osniva vla-
stitu radionicu.

Upornim radom posao 
raste, u njega se uključu-
je i obitelj, a zapošljava i 
mnogobrojne mještane 
općine Sračinec. Tvrtka 
Gumiimpex-GRP danas 
je jedan od najrespek-
tabilnijih poslovnih su-
bjekata u Varaždinskoj 
županiji, pa i šire. Zapo-

šljava gotovo 400 djelat-
nika i godišnje ostvaruje 
promet veći od 440 mili-
juna kuna.

Rudolf Kirić nesebič-
no je pomagao mnogo-
brojne udruge i manife-
stacije održane u općini 

Sračinec. Za svoj dopri-
nos više je puta nagra-
đen nagradama Općine 
Sračinec i Mjesnog od-
bora Svibovec Podravski. 
Otišao je veliki čovjek 
koji nas je sve zadužio 
svojom dobrotom.

Vjerski i glazbeni život župe u vrijeme pandemije
Ove jeseni, župu je na-

pustio naš župni vikar vlč. 
Nikica Posavi koji je imeno-
van župnikom u Podravini, 
u župi Kozarevac. Župa mu 
se je zahvalila i oprostila 
od njega u nedjelju 15. 11. 
2020. i zaželjela mu mnogo 
Božjeg blagoslova i uspje-
ha u pastoralnom radu u 
povjerenoj mu župi. Zbog 
veličine župe i mnoštva 
obaveza, zbog nedostat-
ka svećenika i zbog oba-
veza koje župnik Siniša 
Dudašek ima u Biskupiji 
kao predstojnik Ureda za 
pastoral duhovnih zvanja 
i ministranata, biskup je 
župi dodijelio pastoralnog 
suradnika u osobi preč. 
mr. sc. Anđelka Košćaka, 
koji će u župi pomagati po 
svojim mogućnostima, jer 
on vrši i službu biskupskog 
vikara za kler.

I tako, uz Božju pomoć, 
dolazimo i do kraja ove 
kalendarske 2020. godi-
ne, koju ove godine neće-
mo završiti tradicionalnim 
blagoslovom obitelji, koji je 
zbog svima poznatih i ra-
zumljivih razloga odgođen 
(nije ukinut) za neko drugo 
vrijeme (najvjerojatnije će 
biti u korizmenom vreme-
nu) kada će epidemiološka 
situacija, nadamo se, biti 
buno bolja. 

materijalni radovi u 
župi

U župi se je radilo i na 
materijalnom području. 
Ovdje nabrajam samo one 
važnije i značajnije radove. 
Zahvaljujući donacijama; 
župljana, raznih donatora 
i Općine Sračinec iz njezi-
na godišnjeg proračuna za 
župu Sračinec, postavlje-
no je devet vanjskih zaštit-
nih prozora na vitrajima 

župne crkve u Sračincu. 
Za župnu dvoranu, koja 

se koristi za župni vjero-
nauk i za susrete župnih 
zajednica, kupljeno je 100 
konferencijskih stolica jer 
su sadašnje stolice bile 
stare i u jako lošem stanju. 

Izvršen je i generalni 
„servis“ orgulja u župnoj 
crkvi, koji se mora učini-
ti svakih nekoliko godi-
na kako bi bile u funkci-
ji. Sva svirala su skinuta 
i očišćena iznutra kao i 
cijela unutrašnjost orgu-
lja. Uklonjeni su svi manji 
kvarovi te su orgulje po-
novno štimane, a ponov-
no je i obnovljen pod na 
koru župne crkve kao i 
sakristija u kojoj su izvr-

šeni soboslikarski radovi. 
Obnovljeni su i stari, 

povijesni kaleži župe kao 
i stara pokaznica, tako da 
je sada sve liturgijsko po-
suđe obnovljeno i stavlje-
no u funkciju. 

Obnovljena je i kapelica 
sv. Antuna Padovanskog u 
Sračincu. Od svoje zadnje 
obnove, ova kapelica je 
doživjela i dvije promet-
ne nesreće zbog čega su 
ograda i fasada kapelice 
bili u jako lošem stanju, a 
i njezin smještaj na jako 
prometnom mjestu je 
utjecao na potrebu da se 
obnovi. Zbog svega toga, 
obnovljena je ograda, fa-
sada i dio unutrašnjosti.

Ovim putem želim za-

hvaliti svim župljanima, 
župnim suradnicima, žu-
pnim zajednicama, općin-
skim vijećnicima, općin-
skom poglavarstvu na čelu 
sa načelnikom Božidarom 
Novoselcem i svim do-
natorima izvan župe, koji 
svojom pomoću pomažu 
vjerski i materijalni rad 
i napredak u našoj župi. 
Neka vam svima Bog uz-
vrati svojim blagoslovom.  

Ujedno želim svim žu-
pljanima i žiteljima župe 
Sračinec, u svoje osobno 
ime i u ime svih pasto-
ralnih suradnika, zaželjeti 
sretan i blagoslovljen Bo-
žić, te mirnu i zdravljem 
bogatu Novu 2021. godinu!

župnik Siniša Dudašek
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obilježen Dan 
državnosti u općini 
sračinec

u sračincu odana počast svim žrtvama 
domovinskog rata, Vukovara i škabrnje

Dan državnosti, koji ove 
godine ponovno slavimo 
30. svibnja, obilježen je u 
općini Sračinec prisjeća-
njem na sve one koji su 
svoje živote položili u te-
melje naše državnosti.

Na groblju u Sračincu i 
Svibovcu Podravskom, te 
na spomen obilježjima u 
ova dva mjesta, načelnik 
Općine Sračinec Božidar 

Novoselec, zamjenik na-
čelnika Krunoslav Lukačić, 
vijećnice i vijećnici Općin-
skog vijeća Općine Srači-
nec, branitelji te predstav-
nici udruga koje djeluju na 
području Općine Sračinec, 
položili su vijence, upalili 
svijeće te minutom šutnje 
odali počast poginulim 
braniteljima i svim premi-
nulima za domovinu.

Ove je godine u Općini Sračinec 
obilježen novi državni blagdan, Dan 
sjećanja na žrtve Domovinskog rata 
i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i 
Škabrnje. Tim povodom u župnoj 
crkvi sv. Mihaela arkanđela u Sra-
čincu služena je sveta misa, nakon 
koje je održana tradicionalna pro-

cesija obližnjom Vukovarskom uli-
com u Sračincu.

S molitvom i u tišini sudioni-
ci su se prisjetili vremena prije 29 
godina, kada je velikosrpski agre-
sor nakon mjeseci opsade osvojio 
Vukovar, poslije čega su počinjeni 
neki od najstrašnijih zločina nakon 

drugog svjetskog rata. Slično se do-
godilo i u Škabrnji, čije žrtve se ta-
kođer sjećamo na ovaj dan.

Proslavljen majčin dan u 
Župi sračinec

Udruga Kap dobrote, 
zajedno sa župnikom Si-
nišom i kapelanom Ni-
kicom, organizirala je u 
crkvi proslavu majčinog 
dana, skromno i u uvjetima 
koju odgovaraju trenutnoj 
situaciji. Jednostavnost, 
skromnost i radost, to su 
vrline svake majke i žene. 
Te vrline nisu danas pri-
znate u društvu, a često ni 
u našim obiteljima.

– Majčin dan slavimo u 
mjesecu svibnju, mjese-
cu vječne mladosti, pro-
ljeća i života. U svibnju 
slavimo i najveću majku 
svijeta, majku Mariju. Bu-
dimo Bogu zahvalni za 
naše majke koje su nam 
riječima i dijelima poka-
zale kako se ljubi, pra-
šta i nesebično daruje. U 
Svetoj misi posebno smo 

molili za naše majke da 
ih Gospodin blagoslovi, a 
pokojnim majkama udi-
jeli vječnu radost. U ime 
udruge Kap dobrote svim 
majkama želimo sretan i 
blagoslovljen Majčin dan. 
U znak zahvalnosti udru-
ga je  majkama poklonila 
cvijet. – poručuju iz Kapi 
dobrote.

Osim toga, djelatnice 
koje rade na projektu “Za-
želi” svim ženama koje su 
korisnice projekta odni-
jele su cvijeće i čestitale 
Majčin dan.
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u sračincu obilježen Dan 
antifašističke borbe

i ove godine pješačilo se u 
mariju bistricu

Povodom Dana anti-
fašističke borbe, koji se 
obilježava 22. lipnja, u Sra-
čincu je pored spomenika 
palim borcima položen vi-
jenac i upaljene su svijeće. 
Spomenik koji se nalazi 
ispred Osnovne škole Sra-
činec obišli su načelnik 

Općine Sračinec Božidar 
Novoselec, zamjenik na-
čelnika Krunoslav Luka-
čić te vijećnice i vijećnici 
Općinskog vijeća Općine 
Sračinec. Na spomen plo-
či uklesano je petnaest 
imena palih boraca s po-
dručja Sračinca. 

Kao i svake godine pje-
šaci župe Sračinec kre-
nuli su pješice u Mariju 
Bistricu 24. srpnja.  Naši 
djedovi i bake, očevi i maj-
ke od davnina pješačili su 
u Mariju Bistricu. Ovo je 
tradicija koja se prenosi 
iz davnina, a lijepo su je 
prihvatili i današnji mladi. 
Bilo je 45 pješaka starosti 
od 15 do 65 godina.

– Pješačenje je zapo-
čelo sv. Misom u 19 sati a 
zatim smo krenuli rado-
snim putem znajući što 
nas čeka.  Cijelim putem 
kiša je obilno zalijeva-
la hodočasnike. Svi su 
znali da je meteorološka 
prognoza loša i da im se 
sprema teški put, ipak je 
vjera jača i nitko nije odu-

stao. Uz Božju pomoć i 
Marijinim zagovorom sti-
gli su radosni i puni emo-
cije. Zahvaljujemo člano-
vima DVD-a Svibovec na 
nesebičnom darivanju. 
Cijelu noć brižno su pra-
tili, vozili torbe i mlade 
pješake koji su iznemo-
gli. Zahvaljujemo i Općini 
Sračinec koja financira 
ovaj projekt – poručuju 
hodočasnici.

obilježen Dan pobjede i 
domovinske zahvalnosti i 
dan hrvatskih branitelja

i ove godine KuD benedikt i udruga črepićar 
okitili Svibovec Podravski

U općini Sračinec sve-
čano je obilježen Dan 
pobjede i domovinske 
zahvalnosti te Dan hr-
vatskih branitelja. Ovaj 
državni praznik slavi se 
5. kolovoza kao sjećanje 
na konačno oslobođenje 
Hrvatske i uspješnu ak-
ciju Oluja. Od tog je dana 
prošlo punih 25 godina. 
Mala svečanost polaganja 
vijenaca i svijeća održana 
je kod spomen obilježja 
u Sračincu te u Svibovcu 

Podravskom, pored spo-
menika braniteljima iz 
Domovinskog rata.

Minutom šutnje odana 
je počast braniteljima, a 
vijence i svijeće su polo-
žili načelnik Općine Sra-
činec Božidar Novoselec, 
zamjenik načelnika Kru-
noslav Lukačić, vijećnici 
Općinskog vijeća Opći-
ne Sračinec, predsjednik 
Mjesnog odbora Svibovec 
Podravski, te branitelji iz 
UDVDR kluba Sračinec.



Kao i prošle godine, i 
ove je Tomislav Drk do-
nirao četrdesetak kilo-
grama jagoda iz vlastite 
proizvodnje djeci Dječjeg 
vrtića Bambi Sračinec, 
Osnovne škole Sračinec 
i Područne škole u Svi-
bovcu. Radi se o sad već 
tradicionalnoj suradnji 
Općine Sračinec i ovog 
proizvođača koji svoje 
proizvode nudi na štandu 
u Sračincu. Prošle je go-

dine tako donirao jagode 
i proljeće te mandarine s 
vlastite plantaže u dolini 
Neretve u jesen. 
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sve više mladih obitelji želi živjeti u općini 
sračinec. sve više zahtjeva za građevinskim 
dozvolama. razlog je poznat  - općina nudi 
najbolje uvjete za podizanje djece 

Sa sigurnošću se može 
reći da najmlađi stanovni-
ci općine Sračinec imaju 
osigurane fenomenalne 
uvjete za odrastanje, uče-
nje, igru...  Uz brojne pro-
jekte i investicije na tom 
području ove je godine 
završeno uređenje starog 
dijela dječjeg vrtića, što 
znači da je uređen cijeli 
vrtić.

-Sva se djeca mogu 
upisati u vrtić i svi imaju 
odlične uvjete, a sa zado-
voljstvom ističem da već 
polako možemo razmi-
šljati i o tome kako ćemo 
danas-sutra  krenuti s 

proširenjem vrtića. Nai-
me, Općina Sračinec izda-
je dosta građevinskih do-
zvola, mnogo ljudi dolazi 
živjeti u naš kraj, posebice 
mladih ljudi, pa ćemo vje-
rojatno, na naše zadovolj-
stvo, trebati još veći vrtić  
- najavljuje načelnik Op-
ćine Božidar Novoselec. A 
razloga da mlade obitelji 
dođu živjeti u općinu ne 
nedostaje.

Naime, Općina Sra-
činec je za cijeli ožujak, 
travanj i svibanj u kom-
pletnom iznosu podmi-
rila obaveze prema dječ-
jem vrtiću, što znači da 

roditelji nisu trebali pla-
titi ništa za ta tri mjeseca 
kada je na snazi bio prvi 
lockdown. Tijekom stu-
denoga i prosinca, ravna-
teljica je u ime vrtića od-
lučila da će roditelji one 
djecu koja su morala izo-
stati iz vrtića zbog samo-
izolacije platiti manje, 70 
posto iznosa kojeg inače 
plaćaju. Znači, ravnatelji-
ca se u ime vrtića odrekla 
tih 30 posto, Općina pla-
ća svoj dio, a roditelji će 

platiti puno manji iznos. 
 

briga za najmlađe 
neće stati

Pomoć mladim obite-
ljima ide i dalje. Općina 
sufinancira svako dije-
te jasličke dobi sa 100,00 
kuna, tako da ni tu rodite-
lji nemaju troškove. Vrije-
di podsjetiti da su troško-
vi za zbrinjavanje jasličke 
skupine djece znatno veći 
od troškova za ostale sku-
pine djece.

Djeca iz vrtića i škole osladila se jagodama
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tea jalušić, Ženski rukometni 
klub „Koka“ Varaždin

Novoselec: ulaganje u školu i mlade ulaganje 
je u našu budućnost - želimo stvarati uvjete za 
danas, a ne da to imamo za deset ili više godina

Tea Jalušić, zaposlenica Općine 
Sračinec,  ujedno je i uspješna ru-
kometašica  Ženskog rukometnog 
kluba „Koka“. 29-godišnjakina je 
završila magisterij ekonomije na 
Sveučilištu Sjever u Varaždinu. 
Rukomet trenira od sedme godine 
i od početka je članica ŽRK Koka, 
a igra na poziciji desnog krila. Va-
raždinski ženski rukometni klub 
natječe se u 1. hrvatskoj ruko-

metnoj ligi. Posljednjih pet sezo-
na klub se nalazi u samom vrhu 
hrvatskog rukometa – među prve 
četiri ekipe. Prije dvije sezone ru-
kometašice su igrale Europski kup 
te došle do osmine finala. ŽRK 
„Koka“ u protekle četiri godine 
triput je proglašen najboljom žen-
skom ekipom grada Varaždina. U 
sve ove uspjehe kluba ugrađene 
su i odlične igre Jalušić.

Brojna ulaganja i inve-
sticije u općini nisu zao-
bišle ni osnovu školi. Op-
ćina Sračinec vjerojatno je 
jedina općina u Hrvatskoj 
koja je u potpunosti opre-
mila  osnovnu školu, sva-
ko razredno odjeljenje, s 
interaktivnim ekranom.

-Svi znaju da je to naša 
budućnost – obrazovanje. 
Kako bi digli razinu ob-
razovanja na što viši nivo 
odlučili smo se za ovu in-
vesticiju i  to smo realizi-
rali vlastitim sredstvima. 
Osim toga financiramo 
sva natjecanja, školu pliva-
nja i druge programe i sa-
držaje u OŠ Sračinec.  Cilj 
je bio da uvijek ulažemo 
u trajne vrijednosti koje 
ostaju. Mislim da je naša 
škola bila prva osnovna 
škola u Varaždinskoj žu-
paniji u kojoj svako dijete 
ima svoj ormarić, kako u 
Osnovnoj školi Sračinec, 
tako i u Područnoj školi 
Svibovec Podravski, a sve 
je to financirala Općina 
Sračinec – kazao je na-

čelnik Božidar Novoselec 
te dodao da je ove godine 
financirano i postavlja-
nje nadstrešnice za bici-
kle ispred Osnovne škole 
Sračinec. Bicikli su sada 
zaštićeni od vremenskih 
neprilika i pod nadzorom 
video kamere. 

Osim na ulaganje u vr-
tiće i osnovnu školu u Op-
ćini nisu zaboravili ni na 
studente koji su,što se s 
posebnim ponosom ističe,  
sve brojniji.

-Razgovarali smo sa 
studentima kako bi čuli 
njihove prijedloge veza-
ne uz stipendije, odnosno 
kako ih povećati. Uvijek 
smo željeli da stipendije 
budu upravo to – stipen-
dije, a ne socijalna pomoć 
svim studentima. Stipen-
diju treba zaslužiti, treba 
imati prosjek najmanje 3,5 
da se stekne mogućnost 
za njezino dobivanje. Svi 
koji zadovoljavaju ocje-
nom, dobili su stipendiju, 
bez obzira na imovinsko 
stanje. Studenti su svojom 

angažiranošću mogli steći 
dodatne bodove i dodatni 
iznos. Za srednjoškolce 
imamo 200,00 kuna sti-
pendije, za studente koji 
studiraju u Varaždinskoj 
ili Međimurskoj županiji 
400,00 kuna, a za one koji 
idu na fakultet u Zagrebu 
ili drugdje 500,00 kuna. 
Mladi su se mogli uključiti 
u brojne akcije i projekte 
na području općine Sra-
činec i dobiti još dodat-
nih bodova te dobiti još 
200,00 kuna kroz anga-
žiranost za dobrobit jedi-
nice lokalne samouprave. 

U to su se uključili mnogi 
i to me posebno veseli – 
pojasnio je načelnik.

božićnice od 400 
kuna za studente

Treba svakako naglasi-
ti i kako je Općina i  ove 
godine odlučili podijeliti 
božićnice studentima.

-Iznos je 400,00 kuna 
što je svakome od njih li-
jep poklon u ovoj korona 
krizi. Ranijih godina to je 
bilo 200,00 kuna, a ove 
smo godine odlučili taj 
iznos udvostručiti – za-
ključio je Novoselec.

sPortsKe zVijezDe
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općina sračinec u povodu 
blagdana Svetog nikole 
razveselila najmlađe s 
gotovo 1.000 poklona

Povodom dana Svetog 
Nikole, Općina Sračinec 
je i ove godine osigurala 
darove za djecu mještana 
općine Sračinec.

Djeci školske dobi od 
prvog do osmog razreda i 
djeci koja pohađaju Dječji 
vrtić „Bambi”, zbog epi-
demioloških mjera,  po-
djela njihovih darova osi-
gurana je preko Osnovne 
škole Sračinec odnosno 
Dječjeg vrtića  „Bambi”. 

Osim za djecu u vrti-
ćima i školama darovi su 
stigli i djeci zaposlenih 
u školama i vrtiću. Kada 
Sveti Nikola stiže sva dje-
ca dobivaju darove pa su 
tako darivana sva djeca u 
školama bez obzira do-
laze li iz općine ili pak iz 
prigradskog naselja Hra-
šćica. Oko 50-ak mališa-
na iz tog prigradskog na-
selja također su primila 
svoje poklone.

općina sračinec pomaže umirovljenicima 
čije su mirovine manje od 2.500 kuna

općina sračinec dodijelila 27 
stipendija učenicima i studentima 
koje iznose i do 700 kuna

Svim  umirovljenicima s 
područja općine Sračinec, 
čija mjesečna mirovina izno-
si manje od 2.500,00 kuna, 
Općina Sračinec isplatila je 
prigodnu godišnju novčanu 
pomoć   u iznosu od 200,00 
kuna po osobi. 

Budući je zbog epide-
miološke situacije uoči 
Uskrsa izostala podje-
la pomoći u iznosu od 
100,00 kuna sada je stigla 
u dvostrukom iznosu. Ri-
ječ je o tih 100, 00 kuna 
te 100,00 kuna , iznos koji 
stiže uoči Božića tako da 

su svi umirovljenici, čija je 
mirovina manja od 2.500 
kuna, primili 200,00 kuna 
pomoći.

Ovoga je puta, zbog 
epidemiološke situacije, 
isplata bila isključivo na  
tekući ili žiro račun kori-
snika mirovine.

Dobre vijesti stići će 
spomenutim umirovlje-
nicima već iduće godi-
ne kada će se oba iznosa 
povećati na 150,00 kuna 
odnosno ukupna godišnja 
pomoć iznosit će 300,00 
kuna.

Nakon provedenog na-
tječaja, Općina Sračinec 
je za školsku i akademsku 
godinu 2020./21. dodije-
lila 27 stipendija učeni-
cima završnih razreda i 
studentima.

Pet učenika i učenica 
koji pohađaju završni ra-
zred srednje škole dobili 
su općinsku stipendiju 
od 200 kuna mjesečno. 
Osam studenata i stu-
dentica koji su zadovoljili 
kriterije, a studiraju u Va-
raždinskoj, Međimurskoj 
te Koprivničko-križe-
vačkoj županiji dobivaju 
stipendiju od 400 kuna, a 
14 studenata i studentica 
koji studiraju u udalje-
nijim mjestima dobivaju 
500 kuna mjesečno.

– Kao i svake godine, i 
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zašto nije bilo političke volje 
da županija obnovi Područnu 
školu u svibovcu Podravskom?

Kako se u općini nika-
da ne staje s projektima i 
investicijama, ni većim ni 
onim manjima, planovi su 
tu za narednu godinu za 
naselje Svibovec Podrav-
ski. Predviđena su daljnja 
ulaganja u sportski centar. 
Kako bi centar ponudio još 
bolje uvjete, i za rekreativ-
ce i sportaše, radit će se 
ograda oko nogometnog 
igrališta za što je osigu-
rano 150 tisuća kuna. Sa 
dodatnih 150 tisuća kuna 
uredit će se i potkrovlje 
sportskog objekta gdje će 
svoje mjesto naći teretana.

Investicije tu ne staju. 
Preuredit će se stari dom 
u Svibovcu kojeg, između 
ostalog, koristi izuzetno 
aktivan KUD Benedikt. 
Radi se na još boljim uvje-
tima grijanja tog prostora. 
Radovi su već započeli i 
planirani dovršetak je do 
proljeća. Radi se o ulaga-
nju od gotovo 250 tisuća 
kuna.

Načelnik općine Boži-
dar Novoselec izrazio je 
žaljenje što oni mješta-
ni koji su u poziciji nisu 
se više uključili i pomogli 
svom mjestu. Iako je ak-
tualna županijska vlast ši-
rom Varaždinske županije 
uređivala područne škole 
to nisu napravili upravo 
na područnoj školi u Svi-

bovcu.
Imali su prilike i mo-

gućnosti ali nisu htjeli
-Žao mi je što kroz ovaj 

mandat,  zamjenik župa-
na Tomislav Paljak, žitelj 
općine Sračinec, te po-
časni građanin Općine 
Sračinec župan Radimir 
Čačića,  jedino našu po-
dručnu školu u Svibovcu 
Podravskom nisu uklju-
čili u energetsku obnovu. 
Osobno smo bili spremni 
izdvojiti vlastita sredstva 
od 200 tisuća kuna za 
sve što nije obuhvaćeno 
energetskom obnovom 
točnije za uređenje unu-
tarnjeg dijela. Očekivali 
smo da Županija prijavi taj 
projekt tim više što su se 
obnavljale sve područne 
škole po okolnim općina-
ma. A žitelj općine i poča-
sni građanin nisu uvrstili 
Područnu školu Svibovec. 
Iskreno se nadam da će 
se to dogoditi iduće go-
dine buduči je gospodin 
Paljak sad državni tajnik u 
Ministarstvu obrazovanja. 
Bilo bi to na korist i ponos 
svim mještanima jer že-
limo da nam djeca u Svi-
bovcu Podravskom imaju 
iste uvjete kao i osnov-
noškolci u  Sračincu. Na 
potezu su  žitelj općine i 
počasni građanin – zavr-
šio je Novoselec.

ove smo kao glavni krite-
rij imali uspješnost naših 
učenika i studenata. Naša 
je stipendija prije svega 
nagrada za izvrsnost, a 
može biti i odličan poti-
caj učenicima i studen-
tima da je svojim trudom 
zasluže. Prošle godine 
uveden je i kriterij za po-
većanje stipendije u mje-
sečnim iznosima od 100 
i 200 kuna, za studente i 
učenike s osobito dobrim 
rezultatima, nagradama i 
prema socijalnom kriteri-
ju, što je u ovom natječaju 
iskoristilo deset stude-
nata na taj način može se 
otvariti stipendija u izno-
su do 700 kuna – rekao je 
načelnik Općine Sračinec 
Božidar Novoselec.

Općina Sračinec po-
ziva sve koji mogu da se 
odazovu na akciju do-
brovoljnog darivanja krvi 
koja će se održati 29. 
prosinca (utorak) u vre-
menu od 12.00 do 16.00 
sati na katu Društvenog 
doma u Sračincu. Za sve 
one koji su bili u samoi-
zolaciji vrijedi pravilo da 
treba proteći 14 dana od 
napuštanja samoizolacije 
prije darivanja krvi odno-

sno za one koji su prebo-
ljeli koronavirus 28 dana 
prije darivanja krvi.

Poziv na akciju 
dobrovoljnog 
darivanja krvi
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Nakon završetka prve 
faze borbe protiv korona 
virusa i na samom kraju 
Mjeseca zaštite od poža-
ra, u prostorijama Općine 
Sračinec održan je susret 
na kojem su sudjelovali 
načelnik Božidar Novo-
selec, zamjenik načelnika 
Krunoslav Lukačić, pred-
sjednik DVD-a Svibovec 
Podravski Marijan Videc te 
njegove kolege vatrogasci.

– Osjećao sam potrebu 
da vas pozovem na ovakav 
sastanak, najviše s ciljem 
da vam u ime svih mješta-
na zahvalim za sve ono što 
radite kroz svoje redovne 
dužnosti, a posebno na 
angažmanu kroz vrijeme 
epidemije korona virusa. 
Odradili ste veliki posao, 
obilazili ste mjesta i in-
formirali ljude o protue-
pidemiološkim mjerama i 
tako značajno doprinijeli 

povoljnoj situaciji kakvu 
imamo danas. Uvijek ste 

spremni pomoći, kod vaše 
primarne zadaće gašenja 

požara, ali isto tako i na 
svim akcijama koje provo-
dimo u općini a gdje vas 
trebamo, – rekao je načel-
nik Općine Sračinec Boži-
dar Novoselec.

DVD Svibovec Podrav-
ski jedino je vatrogasno 
društvo koje djeluje na po-
dručju Općine Sračinec. 
Iako su reaktivirani ne 
tako davno, opremljeni su 
odlično, a prošle godine je 
završeno i uređenje pre-
divnih prostorija u Svibov-
cu Podravskom.

– Najveći posao u ovo 
vrijeme epidemije odradili 
smo preko Stožera Civilne 
zaštite, gdje je predsjed-
nik DVD-a gospodin Videc 
zamjenik načelnika. Imali 
smo odličnu suradnju i ko-
ordinirali se oko svih po-
trebnih akcija. Imali smo i 
po četiri kontrole dnevno, 
a naši mještani su na taj 

Na samom kraju ljeta, 
posljednju subotu pri-
je početka škole, održa-
na je filmska projekcija 
animiranog filma Obitelj 
Addams. I ne bi to bila 
neka posebno značajna 
vijest, da se ne radi o kinu 
na otvorenom, na igrali-

štu Sportskog centra Sra-
činec.

Akciju su zajedničkim 
snagama organizirali Sa-
vjet mladih Općine Srači-
nec pod vodstvom Mateje 
Križnjak i Kino Gaj Varaž-
din.

Umjesto udobnih kino 

sjedalica, djeca i njihovi 
roditelji sjedili su na de-
kama i jastucima koje su 
si sami donijeli te uživali u 
projekciji odličnog filma, 
ali i novom drugačijem 
doživljaju kina. Skupilo se 
tako gotovo 300 gledate-
lja na ovoj prvoj, ali sigurni 

smo ne i posljednjoj kino 
predstavi na otvorenom. 
Sa sigurnošću to možemo 
reći, osobito nakon dovr-
šetka parka Velika graba 
koji je upravo u izgrad-
nji, a koji će imati ljetnu 
pozornicu baš za ovakve 
prilike.

Vodstvo općine sračinec primilo vatrogasce DVD-a svibovec Podravski i zahvalilo im

odlično posjećeno Kino na otvorenom u sračincu
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Unatoč velikim proble-
mima uzrokovanim koro-
nakrizom bila su održana 
čak dva ribolovna natje-
canja na vodenoj površini 
Kocinka u Sračincu. Odr-
žan je 11. Kup Općine Sra-
činec koji se održava u 
sklopu Dana Miholja, a na-
tjecanje je bilo u lovu ribe 
udicom na plovak. Na tom 
je natjecanju sudjelovalo 
12 tročlanih ekipa iz cijele 

županije. Najuspješniji su 
bili ribolovci iz Vidovca, 
druga je bila ekipa Azuro, 
a treća ekipa Sračinca.

Održan je Šaranski kup 
na kojem je sudjelova-
lo sedam tročlanih eki-
pa. Najuspješniji na ovom 
natjecanju bili su timovi 
“Veseli igrači”, “Strela” i “J. 
R. J.”.

– Veseli me aktivnost 
naših ribiča, a još više to 

da uskoro kreće uređenje 
njihove ribolovne kuće. 
Natječaj za izvođenje ra-

dova je dovršen, dok bi 
sami radovi trebali biti 
gotovi do ožujka 2021. – 
rekao je načelnik Opći-
ne Sračinec Božidar No-
voselec koji je najboljim 
ekipama uručio prigodne 
darove i medalje. Veseli 
činjenica da će od iduće 
godine ribiči na korištenje 
dobiti uskoro novo izgra-
đenu ribičku kuću vrijed-
nu gotovo milijun kuna.

aktivni ribolovci šrD 
sračinec

način bili bolje informira-
ni i osjećali su veću sigur-
nost. I dok su vatrogasci 
obavljali posao na terenu, 
djelatnici Općine i ja od-
govorili smo na više sto-
tina poziva i gotovo 3500 
mailova kako bi sumješta-
ni dobili pravovremene 
informacije. Isto tako brzo 
smo uveli elektronsko za-
primanje zahtjeva za pro-
pusnice, puno prije nego je 
ono uvedeno na razini dr-

žave, pa je tako i to prošlo 
u najboljem redu, izdano je 
više od 3500 propusnica, a 
svi koji su imali opravdane 
razloge dobili su je. Puno 
hvala djelatnicima Općine 
Sračinec koji su bili odlič-
na pomoć i logistika sto-
žeru CZ. Hvala vatrogasci-
ma na suradnji i nadam se 
da će imati što manje in-
tervencija i ovakvih izvan-
rednih situacija – rekao je 
načelnik Stožera Civilne 

zaštite Općine Sračinec 
Krunoslav Lukačić.

– Hvala vam što se nas 
pozvali i prepoznali naš 
rad. Bilo je ovo i za nas 
izvanredno vrijeme, jedan 
dio zahvatio nas je baš u 
Mjesecu zaštite od požara. 
Mi smo i preventivne po-
slove odradili, prekontro-
lirali smo hidrantsku mre-
žu u cijeloj općini o čemu 
ćete dobiti izvještaj. Radili 
smo i na proširenju puta 

prema Dravi, kako bismo 
u slučaju nestanka vode 
svoje cisterne mogli napu-
niti dravskom vodom. Ra-
dili smo i na saniranju šte-
te od pada stabala, a naše 
redovne akcije prezenta-
cije rada školskoj i vrtićkoj 
djeci ove godine još ni-
smo imali, zbog epidemi-
je korona virusa. Uskoro 
kreće i požarna sezona, a 
mi ćemo vjerojatno opet 
vozilo ustupiti za gašenje 
požara na Jadranu. To nam 
predstavlja problem, jer u 
ljetno vrijeme imamo i mi 
dosta intervencija, najviše 
na otvorenim površinama 
– rekao je Marijan Videc, 
predsjednik DVD- Svibo-
vec Podravski i zamjenik 
načelnika Stožera Civilne 
zaštite Općine Sračinec.
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Erik Kovačić ima de-
set godina. Učenik je 4. 
razreda OŠ Sračinec. Gi-
mnastikom se počeo ba-
viti u šestoj godini kao 
član Gimnastičkog kluba 
„Sračinec“ pod vodstvom 
trenera Damira Fotaka. 
Nakon godinu dana po-
staje član Gimnastičkog 
kluba „Marijan Zadravec 
– Macan“ iz Čakovca gdje 
su njegovo treniranje pre-
uzeli Igor Kriajimskii i Ta-
tjana Goverdovskaja, tre-
neri Filipa Udea. Natječe 
se u višeboju i pojedinač-
no na spravama. Do sada 
je osvojio tridesetak me-
dalja, pojedinačno i eki-
pno. Najveći uspjeh posti-
gao je 2018. godine na 27. 
pojedinačnom prvenstvu 
Hrvatske u Sisku gdje je 
bio državni prvak na par-
teru u svojoj kategoriji. 
2019. godine dobitnik je 
priznanja Anto Dragić za 
perspektivnog sportaša 
koje dodjeljuje Zajednica 

sportskih udruga Čakov-
ca i priznanja za perspek-
tivnog sportaša Zajednica 
športskih udruga i save-
za Međimurske županije. 
Gimnastički uzor mu je 
„kolega“ iz kluba – Filip 
Ude.

Leona Juriša rođena je 
7.1.2007.godine. Odlična 
je učenica 8. razreda OŠ 
Sračinec. Plivanjem se 
bavi devet godina i člani-
ca je PK Barok iz Varaž-
dina. Plivanje je njezina 
strast, a u prilog tome 
govori mnoštvo medalja 
osvojenih na različitim 
natjecanjima u Hrvatskoj 
i inozemstvu. Među naj-
vrijednijim medaljama su 
one osvojene na kadet-
skom prvenstvu Hrvatske 
održanom ove godine na 
Korčuli. Na tom je prven-

stvu osvojila dvije zlatne 
medalje, u disciplinama 
100 m leđno i 200 m leđ-
no. Uz dva zlata osvojila 
je i tri bronce u discipli-
nama 200 m slobodno, 
400 m slobodno te 800 
m slobodno. Također je 
nastupila u štafeti 4x100 
m slobodno te osvojila 
još jednu broncu. A to je 
ujedno i prva medalja u 
štafeti u povijesti varaž-
dinskog plivanja. Hrvatski 
olimpijski odbor dodijelio 
joj je status darovitog pli-
vača.

Načelnik Općine Sra-
činec Božidar Novoselec 
i članice udruge Kap do-
brote iz Sračinca čestitali 
su 80. rođendan dugogo-
dišnjem djelatniku Općine 
Sračinec Dragutinu Fle-
garu. Mnogi ga se sjećaju 
kao dugogodišnjeg tajnik 
Općine Sračinec, a oni 
malo bolje upućeni znaju 
da je naš Dragec jedan od 

najzaslužnijih ljudi za to 
da da su Sračinec i Svibo-
vec jedna općina. Od 2010. 
godine je u mirovini, a re-
laksira se uz ribolov.

Ova posjeta i prigodno 

darivanje odvija se u sklo-
pu programa Udruge Kap 
dobrote, koja svim žitelji-
ma općine koji navrše 80. 
rođendan malim znakom 
pažnje dođu u čestitare.

erik Kovačić, gimnastički 
klub „marijan zadravec – 
macan“ čakovec

leona juriša, Plivački klub 
„barok“ Varaždin

Kap dobrote i načelnik 
Novoselec čestitali 80. 
rođendan Dragutinu Flegaru

sPortsKe zVijezDe
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Općina Sračinec pre-
poznata je kao jedinica 
lokalne samouprave koja 
u svom javnom životu 
mnogo kulturnih te osta-
lih  sadržaja koji se reali-
ziraju kroz bogat i aktivan 
rad brojnih udruga. Naža-
lost, zbog poznate situa-
cije ove su godine izostala 
brojna događanja među 
njima i tradicionalni Sra-
karski fašnik, obilježava-
nje Uskrsa, Benediktova 
u Svibovcu Podravskom. 
Nažalost, izostala je i po-
znata biciklijada. 

Srećom mjere su po-
pustile u ljetnim mjese-
cima što je omogućilo da 
se Dan općine  obilježi u 
nešto svečanijem tonu 
iako nije bilo mogućnosti 
za organizaciju nekih od 
uobičajenih manifestacija 
poput nastupa KUD-ova 
niti „Plac na gmajni”. Ljudi 
su bili uskraćeni za mno-
ga događanja, ali udruge 
na području općine su 
i dalje aktivne i mnogo 
rade. 

Ovdje svakako treba 

istaknuti projekt koji je 
dovršen nakon ožujka, 
kad je završila korona kri-
za. Predsjednica Mjesnog 
odbora Sračinec Karmela 
Majcen odradila je pre-
ventivne preglede pro-
state a odazvalo se goto-
vo 180 muškaraca. 

-Ove godine, iako su 
financijska sredstva bila 
osigurana, nismo uspjeli 
organizirati preventiv-
ni pregled žena u sklopu 
borbe protiv raka dojke, 
što organiziramo već pu-
nih 20-25 godina. No vje-
rujemo da ćemo još ove 
godine imati upisivanje 
žena te početkom idu-
će godine, kad dozvole 
epidemiološki uvjeti, or-
ganizirati te preventivne 
preglede – najavljuju iz 
Općine.

U sklopu  ovogodišnjeg 
Papandopulijane Tribunj – 
Festival 2020. u crkvi Veli-
ke Gospe u Tribunju, or-
guljaški koncert je održao 
Tomislav Krobot, polaznik 
27. Orguljaške ljetne škole.

TOMISLAV KROBOT 
(2002.) u završnom je ra-
zredu Srednje glazbe-
ne škole u Varaždinu na 
odjelu za orgulje u klasi 
mr. art. Natalije Imbrišak, 
također i na odjelu za te-
oriju glazbe. Uz to uči i 
čembalo, kompjutersku 
notografiju, a naročito 
ga zanima organologija i 
gradnja orgulja.

Svoja znanja nadogra-
đuje na seminarima Or-
guljaške ljetne škole u Ši-
beniku (Glazba renesanse 
i baroka, Orguljska glazba 
19. – 21. st., Improvizacija, 
Organologija, Novootkri-
veni rukopisi iz hrvatskih 
glazbenih arhiva) kao re-
doviti polaznik od 2016.g.

Općina Sračinec među  
prvima sufinancira  troš-
kove mikročipiranja (uslu-
ga mikročipiranja, izdava-
nje putnog lista i unos u 
sustav Lysscan) u iznosu 
do 100,00 kuna (s uklju-
čenim PDV-om) po psu s 
područja općine Sračinec, 
dok preostali iznos troš-
kova snosi vlasnik psa.

Općina Sračinec su-
financira i troškove ka-

stracije pasa i mačaka u 
iznosu do 250,00 kuna (s 
uključenim PDV-om) po 
psu ili mački s područja 
općine Sračinec, dok pre-

ostali iznos troškova snosi 
vlasnik psa. Preduvjet za 
sufinanciranje kastracije 
pasa je njihovo mikroči-
piranje, s obzirom da je 
mikročipiranje obveza te-
meljem Pravilnika o ozna-
čavanju pasa (Narodne 
novine 72/10).

Pravo na sufinanciranje 
troškova iz ovog poziva 
imaju vlasnici pasa i ma-
čaka s prebivalištem na 

području općine Sračinec 
koji nemaju nepodmirenih 
obveza prema Općini Sra-
činec.

Domaćinstvo vlasnika 
psa ili mačke s prebivali-
štem na području općine 
Sračinec godišnje može 
podnijeti zahtjev za sufi-
nanciranje mikročipiranja 
i/ili kastracije za maksi-
malno dvije životinje po 
domaćinstvu.

Koronavirus zaustavio mnoge 
manifestacije ali udruge se 
ne predaju i dalje su aktivne

u tribunju nastupio 
orguljaš Tomislav Krobot

općina sračinec među prvima sufinancira mikročipiranje i 
kastraciju kućnih ljubimaca - po kućanstvu godišnje do 700 kuna
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G L A S
OPĆINE SRAČINEC

Općina Sračinec ove je godine dva 
puta darivala roditelje novorođenih. 
Prvo je u lipnju okupila roditelje i no-
vorođenu djecu, kako bi im podijelila 
prigodnu novčanu pomoć. Od počet-
ka 2020. godine rođeno je trideseto-
ro djece, 14 dječaka i 16 djevojčica. 

Druga ovogodišnja  podjela bila je 
u prosincu kada su naknade primili 
roditelji šesnaestero novorođenih.

– Ovo je dokaz da smo sredina u 
kojoj mlade obitelji žele živjeti i za-
snovati svoju obitelj i sredina koju 
sve više obitelji prepoznaje kao mje-

sto ugodnog život – rekao je načelnik 
Općine Sračinec Božidar Novoselec.

Općina Sračinec svoje najmlađe 
mještane daruje iznosom od 1.000 
kuna za prvo dijete u obitelji, 1.500 
kuna za drugo te 2.000 kuna za treće 
i svako sljedeće dijete u obitelji.

općina sračinec darivala roditelje novorođene djece

općina sračinec kroz razne mjere isplatila više od 1,5 
milijuna kuna gospodarstvu i mještanima kako bi se 
prevladala kriza uzrokovana epidemijom Covida 19

Prvi lockdown u proljeće 
ove godine stavio je u nepo-
voljan položaj gotovo cijelo 
gospodarstvo ali i građane 
jer se cijelo društvo našlo 
pred velikom zdravstvenom 
ugrozom koja je u to vrije-
me zahtijevala takve mjere. 
Gotovo cijelo gospodarstvo 
je stalo što je prijetilo gu-
bitkom radnih mjesta. Uz 
mjere države za očuvanje 
radnih mjesta brojni gra-
dovi i općine uključili su se 
također u skladu sa svojim 
mogućnostima kako bi po-
mogli i gospodarstvenicima 
ali i građanima. Iznimka nije 
ni Općina Sračinec.

-Kad imate jednu takvu 
specifičnu situaciju kakva 
je ove godine uzrokovana 
korovirusom odnosno epi-
demijom,  kao jedan ozbi-
ljan političar  koji se bave 
situacijom u općini odno-
sno jedinici lokalne samo-
uprave, morate brzo i efi-
kasno reagirati na krizne 
situacije. Tako smo mi u 
kriznim mjesecima, ožujku, 
travnju i svibnju, u potpu-
nosti financirali vrtić. Nit-

ko od odgajatelja nije dobio 
otkaz, roditelji nisu trebali 
plaćali, a za tri mjeseca to 
nisu beznačajni iznosi. Mi-
slim da smo jedina općina 
u RH koja je oslobodila od 
plaćanja komunalne na-
knade sve pravne i fizičke 
osobe za 2020. godinu. Da-
kle za čitavu godinu, a ne 
samo za određene mjese-
ce. - pojasnio je načelnik 
Božidar Novoselec.

Pomoglo se, kako je već 
ranije naglašeno, i poduzet-
nicima. Donijeta je  odluku 
da se financiraju pravne oso-
be do  maksimalnog iznosa 
po mjesecu 2000 kuna i to 
sve one tvrtke čije su djelat-
nosti  bile zatvorene. Općina 

pomaže i sada djelatnostima 
koje su zatvorene.

općina našla 
načina da pomogne 
gospodarstvenicima 
pogođenim 
koronakrizom

- Na početku godine 
mogli su se javiti svi gos-
podarstvenici koji plaćaju 
najam i dobili su iznos od 
2000 kuna za ta tri mjeseca.  
Pomažemo i sada kada su 
zbog epidemiološke situ-
acije ponovo pojedine dje-
latnosti zatvorene.  Ovoga 
puta išli smo šire i dajemo 
potporu onima koji imaju 
sjedište tvrtke u općini Sra-
činec, a poslovni prostor u 

Varaždinu ili negdje drug-
dje. Potpora je ograničena 
na jedan poslovni prostor, 
isto do maksimalnog iznosa 
2000 kuna za 11. i 12. mje-
sec. Govorimo samo za one 
koji su zatvoreni, to je ovog 
trenutka ugostiteljstvo, a 
svi ostali gospodarstveni-
ci koji će imati 40% manji 
promet od 1. do 9. mjeseca 
u odnosu na prošlu godinu, 
a to je njih gotovo 80%, će 
se isto moći prijaviti i do-
biti jednokratnu pomoć od 
2000 kuna. To su značajni 
iznosi – zaključio je Novo-
selec. Poljoprivrednicima 
smo isto izašli u susret.

-Poljoprivrednicima je 
osigurana pomoć u iznosu 
od 200.000 kuna, gospodar-
stvu 200.000 kuna, za vrtić 
je isto bilo preko 200.000. 
Financijski se pomoglo i 
mještanima koji su oslo-
bođeni pojedinih plaćanja. 
Sveukupno preko 1,5 miliju-
na kuna smo subvencionira-
li na taj način gospodarstvu 
i mještanima kako bi lakše 
svi zajedno prebrodili krizu 
uzrokovanu Covidom 19.


