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Prije nekoliko dana, djelatnici 
tvrtke Strabag d.o.o. započeli su sa 
izvođenjem radova na izvanrednom 
održavanju lokalne ceste L33138 u 
mjestu Kraljeva Velika i Piljenice, a koja 
je u nadležnosti Županijske uprave za 
ceste Sisačko-moslavačke županije.

Radove vrijedne nešto više od 1,4 
milijuna kuna sufinancirat će Općina 
Lipovljani i ŽUC SMŽ u omjeru 50-50%, 
sukladno Sporazumu kojeg su potpisali 
općinski načelnik Nikola Horvat i Stipo 
Šapina, ravnatelj Županijske uprave za 
ceste Sisačko-moslavačke županije.

Ovim Sporazumom sadržano je as-
faltiranje kolnika u dužini 1500 metara 
u mjestu Kraljeva Velika, počevši od 
križanja sa ribnjačkom cestom pa 
prema Gradinama, i to u dva sloja 

(izravnavajući + habajući), skidanje 
postojećih bankina i izrada novih, te 
izrada horizontalne prometne signal-
izacije. Također, u Piljenicama će se u 
potpunosti sanirati dionica između 
dva drvena mosta uz rijeku Pakru, u  
dužini 800 metara, na način da će se 
izraditi posteljica cijelom trasom,  as-
faltirati novi kolnik u dva sloja, izraditi 

bankine te odvodni kanal uz cestu.
Iako je bilo najavljeno kako će se 

s radovima započeti prvo kroz samo 
mjesto Kraljeva Velika, izvođač ra-
dova je ipak započeo s radovima na 
dionici između dva drvena mosta, uz 
rijeku Pakru. Dionica ceste u dužini 
800 metara u potpunosti je obnovlje-
na. Sanirani su ispusi, izrađeni ‘koferi’, 
pripremljena je posteljica ceste, te je 
asfaltiran novi kolnik u dva sloja. Isto 
tako, izrađen je i odvodni kanal uz 
cijelu dužinu novoasfaltirane ceste.

U narednim danima slijedi pripre-
ma za asfaltiranje dionice županijske 
ceste kroz samo mjesto Kraljeva Ve-
lika, počevši od križanja sa ribnjačkom 
cestom pa prema Gradinama, u 
dužini 1500 metara. Ukoliko sve bude 
po planu, krajem slijedećeg tjedna 
očekuje se i samo asfaltiranje u dva 
sloja, izravnavajući i habajući, nakon 
čega slijedi uređenje bankina.

Obavještavamo mještane Općine 
Lipovljani, a posebno Kraljeve Ve-
like, kako će u tom periodu biti 
osigurana privremena regulacija 
prometa. Posebno napominjemo 
kako će prilikom asfaltiranja nave-
dene dionice promet biti privremeno 
obustavljen za sva vozila, stoga mo-
limo za razumijevanje.

ZAPOČELO    ASFALTIRANJE    LOKALNE    CESTE    
L33138    U   KRALJEVOJ   VELIKOJ    I   PILJENICAMA
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Hrvatske autoceste d.o.o., pustile su 
u petak, 15. lipnja 2018. godine u 10 
sati, u promet novoizgrađeni čvor  i na-
platnu postaju Lipovljani, na autocesti 
A3 Zagreb – Lipovac.

Na svečanosti otvorenja prisust-
vovali su  Tomislav Mihotić, državni 
tajnik za infrastrukturu Ministarstva 
mora, prometa i infrastrukture sa 
suradnicima, Ivo Žinić, župan Sisačko-
moslavačke županije sa svojim 
zamjenikom Romanom Rosavcem, 
dr.sc. Boris Huzjan, predsjednik Up-
rave HAC-a sa suradnicima, te općinski 
načelnik Općine Lipovljani Nikola Hor-
vat sa suradnicima.

Čvor Lipovljani projektiran je u ob-
liku desne trube s četiri kraka, ulaz/izlaz 
Zagreb i ulaz/izlaz Novska, te naplat-
nom postajom. Cijeli čvor opremljen 
je LED rasvjetom, čime će se značajno 
doprinijeti smanjenju troškova. Položaj 
novog čvora Lipovljani diktirala je 
postojeća infrastruktura u prostoru, kao 
što su prateći uslužni objekt Lipovljani, 
blizina HŽ pruge, spoj na županijsku 
cestu Ž3215, kao i pozicija gospodarske 

SVEČANO    OTVOREN    NOVOIZGRAĐENI    ČVOR    
LIPOVLJANI

zone „Blatnjača“ koja se nalazi između 
autoceste i željezničke pruge.

Naplatna postaja Lipovljani u potpu-
nosti je automatizirana, bez blagajnika, 
te ima 3 naplatne staze koje mogu 
biti 2 izlaza, 2 
ulaza (1 staza je 
reverzibilna, ko-
risti se za ulaz ili 
izlaz po potre-
bi). Automati 
na naplatnoj 
postaji Lipovl-
jani opremljeni 
su za plaćanje 
cestarine putem 
gotovine, ENC-a, 
kreditnih kartica, 
invalidske SMART 
kartice.

Kor isnic ima 
će od 15.06. 
do 15.07.2018., od 7:00 do 20:00 sati, 
na naplatnoj postaji Lipovljani biti 
omogućeno kupiti ENC paket.

Općinski načelnik Nikola Horvat 
naglasio je kako je čvor Lipovljani 

povijesni projekt za budućnost Općine 
Lipovljani. Ujedno, najveći i najvažniji 
strateški projekt Općine Lipovljani 
koji jamči razvoj gospodarske zone 
, čime se stvaraju uvjeti za razvoj 
poduzetništva te smanjenje nezaposle-
nosti na području općine. Otvorenjem 
čvora, Općina Lipovljani postaje najbliži 
ulaz u Park prirode Lonjsko polje, a isto 
tako otvara se mogućnost izgradnje 
nove „spojne“ ceste Lipik-Lipovljani, za 
koju su gradovi Lipik i Pakrac izradili 
idejno rješenje, te su daljnje projekti-
ranje preuzele Hrvatske ceste. Spojna 
cesta od izuzetne je važnosti, pogotovo 
za gradove Lipik i Pakrac, ali i za čitavu 
Požeško-slavonsku županiju, jer je auto-
cesta „žila kucavica“ za sve gospodarske 
objekte  koji se žele razvijati, ne samo u 

tvorničkom ili proizvodnom programu, 
nego i u turizmu. Načelnik se zahvalio 
HAC-u, Ministarstvu i svima koji su do-
prinijeli realizaciji ovog projekta.

Radovi na ovom vrlo značajnom 
projektu čiji su investitor Hrvatske 
autoceste d.o.o., započeli su 2015. 
godine, a izvođenje radova trajalo je 
pune dvije godine zbog specifičnosti 
radova, ali i samog terena. Radove je 
izvodila tvrtka Strabag d.o.o., a vrijed-
nost cijele investicije iznosila je nešto 
više od 45 milijuna kuna, od čega je u 
poduzetničku zonu Blatnjača investi-
rano oko 12 milijuna kroz izgradnju 
infrastrukture.

Nakon punih devet godina pri-
premanja projekta, lobiranja,  čvor 
Lipovljani napokon je ugledao sv-
jetlo dana, čime je gospodarska zona 
„Blatnjača“ dobila sve preduvjete za 
dolazak prvog velikog investitora u 
Lipovljane.
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Općina Lipovljani i ove godine nas-
tavlja suradnju sa Hrvatskim zavodom 
za zapošljavanje u provođenju projekta 
zapošljavanja nezaposlenih osoba sa svo-
ga područja. Kroz projekt ‘Obnova javnih 
površina i zaštita okoliša’, na rok od 6 mjese-
ci, u tzv. ‘javnim radovima’ zaposleno je 17 
nezaposlenih osoba s područja Općine 
Lipovljani. Tako je, nakon dva mjeseca stan-
ke, u srpnju počelo raditi 17 nezaposlenih 
osoba, kojima se na taj način omogućava 
polugodišnje zaposlenje, ostvarivanje pri-
hoda i njihovo vraćanje u svijet rada.

Za Općinu Lipovljani, program 
zapošljavanja u potpunosti financira 
Hrvatski zavod za zapošljavanje, sa uku-
pnim iznosom nešto manje od 420.000,00 
kuna.

POTPISANI   UGOVORI   O   ZAPOŠLJAVANJU   17   
NEZAPOSLENIH   NA   ‘JAVNIM   RADOVIMA’   U   OPĆINI   

LIPOVLJANI

Prvim danom zapošljavanja, sa svim 
djelatnicima održana je koordinacija na ko-
joj je bilo govora o poslovima koji čekaju 
zaposlene u ‘javnim radovima’, te načinima 
suradnje i organizaciji posla. Zaposlenici 
će tako raditi na održavanju čistoće ja-
vnih površina, uklanjanju otpada sa divljih 
odlagališta, na revitalizaciji javnih površina, 
a posebno površina oko institucija Dječjeg 
vrtića, Osnovne škole, igrališta, Društvenih 
domova i drugih javnih površina. Također, 
radit će na zaštiti i očuvanju okoliša, 
pomagat će pri obavljanju određenih 
povremenih poslova, a ukoliko početkom 
zimskog perioda bude snijega, čistit će sni-
jeg i led na javnim površinama i parkovima.

Općinski načelnik Nikola Hor-
vat zahvalio se Hrvatskom zavodu za 

zapošljavanje na uspješnoj suradnji te na-
glasio da je provođenje ovakvih programa 
zapošljavanja važno za nezaposlene s 
područja općine Lipovljani, kojima se osig-
urava zaposlenje u trajanju od pola godine. 
Isto tako, načelnik je naglasio kako je ovo 
važno i za lokalnu zajednicu, zbog radova 
koji će se odraditi, ali i zbog ublažavanja 
socijalne posljedice nezaposlenosti te 
motivacije nezaposlenih na traženje po-
sla. Dodao je kako je Općina Lipovljani 
u proteklih nekoliko godina, u suradnji s 
HZZ-om, kroz program javnih radova za-
poslila preko 50 nezaposlenih osoba s 
područja Općine Lipovljani.

Valja napomenuti kako program javnih 
radova, uz Općinu Lipovljani, svake godine 
provodi i Dobrovoljno vatrogasno društvo 
Lipovljani,  također u suradnji s HZZ-om. 
Tako će DVD Lipovljani, kroz program 
javnih radova, uskoro zaposliti  četvero 
nezaposlenih osoba s područja Općine Li-
povljani, na period od 6 mjeseci.

Zahvaljujući Općini Lipovljani, DVD-u 
Lipovljani i samoj provedbi mjere aktivne 
politike zapošljavanja u nadležnosti HZZ-
a, 21 osoba s područja Općine Lipovljani 
će u periodu od narednih 6 mjeseci imati 
svoje radno mjesto. Osjetit` će nakon dugo 
vremena zadovoljstvo marljivim radom 
i približiti se osjećaju da konačno mogu 
doprinijeti nešto svojim obiteljima u vidu 
materijalnih sredstava za koja na kraju kra-
jeva svi radimo.

Ovih dana, u Samoborskoj ulici u Lipovljanima, završavaju se ra-
dovi na izgradnji sekundarne kanalizacijske mreže. Radove vrijedne 
oko 860 tisuća kuna bez PDV-a, tvrtka „BOLČEVIĆ-GRADNJA d.o.o.” 
iz Zagreba, započela je još 28. svibnja, a nakon nešto više od dva 
mjeseca radovi se privode kraju, i prije očekivanog roka završetka.

Važno je napomenuti kako ugovoreni radovi obuhvaćaju, osim 
izgradnje same  kanalizacijske mreže, ugradnju jedne crpne stanice, 
ali i izradu potpuno novog asfaltnog kolnika s pripadajućom pod-
logom, što je prije nekoliko dana i izvršeno. Isto tako, ugovoreni 
radovi obuhvaćaju i uređenje bankina te odvodnih kanala, što se 
planira izvršiti u narednim danima.

Podsjetimo,  radi se o realizaciji 2. faze izgradnje sekundarne 
kanalizacijske mreže u Lipovljanima, koja je podijeljena u četiri pod-
faze. Nastavak je to izgradnje sekundarne kanalizacijske mreže u 
mjestu Lipovljani, a koju Ugovorom o sufinanciranju građenja vod-
nih građevina na području aglomeracije Lipovljani sufinanciraju 
Hrvatske vode s 80%, dok Općina Lipovljani osigurava preostalih 
20% ukupno ugovorenog iznosa.

Vrijednost cjelokupnog projekta koji uključuje izgradnju kanali-
zacijske mreže u Samoborskoj, Željezničkoj, Ratarskoj i Ulici svete 
Barbare veća je od 3,3, milijuna kuna bez PDV-a.

Nakon završetka radova, očekuje se ishođenje uporabne doz-
vole, a potom i priključenje svih domaćinstava u Samoborskoj ulici 
na kanalizacijsku mrežu.

ZAVRŠETAK   RADOVA   IZGRADNJE   SEKUNDARNE   
KANALIZACIJSKE   MREŽE   
U   SAMOBORSKOJ   ULICI
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U utorak, 14.kolovoza, djelat-
nici tvrtke Strabag d.o.o. završili su 
u potpunosti izvođenje radova na 
izvanrednom održavanju lokalne 
ceste L33138 u mjestu Kraljeva Ve-
lika i Piljenice, a koja je u nadležnosti 
Županijske uprave za ceste Sisačko-
moslavačke županije.

Nakon sanacije i asfaltiranja dion-
ice ceste između dva drvena mosta uz 
rijeku Pakru, u dužini 800 metara, za-
tim asfaltiranja 1500 metara dionice 
ceste od početka Kraljeve Velike pa 
do križanja prema Opekama, izrađeni 
su prilazi na spojne ceste i mostove, 
izrađene su bankine, izmuljeni odvodni 

kanali, a zatim je iscrtana i horizontalna 
signalizacija. Valja napomenuti kako je 
uz ove radove asfaltirano i parkiralište 
ispred crkve u samom središtu Kraljeve 
Velike.

Izradom horizontalne signalizacije 
završeni su tako svi radovi navedeni 
Ugovornim troškovnikom, u vrijed-
nosti 1,4 milijuna kuna, koje zajednički 
sufinanciraju Županijska uprava za 
ceste Sisačko- moslavačke županije i 
Općina Lipovljani u omjeru 50-50%, 
sukladno potpisanom Sporazumu.

Primjer je ovo vrlo dobre suradnje 
između općinske uprave i ŽUC-a SMŽ, 
uz čiju se praksu do sada obnovilo više 

ZAVRŠENO   ASFALTIRANJE   ŽUPANIJSKE   CESTE   
L33138   U   KRALJEVOJ   VELIKOJ   I   PILJENICAMA

od 4,5 kilometara županijskih cesta na 
području Općine Lipovljani. Podsje-
timo, uz ovakav model sufinanciranja 
obnovljena je Ulica Josipa Kozarca, 
od križanja sa Zagrebačkom ulicom 
do Kozarica, Sajmišna ulica u Lipov-
ljanima, te sada 2,3 km kroz mjesto 
Kraljeva Velika i Piljenice.

Prema riječima općinskog 
načelnika Nikole Horvata, plan je da 
se ovakvim modelom sufinanciranja 
obnova županijskih cesta u Kraljevoj 
Velikoj i Piljenicama nastavi i slijedeće 
godine, za što će se osigurati sred-
stva u općinskom proračunu za 2019. 
godinu.
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U Općinskoj vijećnici u Lipovljanima, 
u ponedjeljak 09.07., održan je radni 
sastanak na kojem je načelnik Općine  Li-
povljani Nikola Horvat sa suradnicima, 
imao prigodu razgovarati sa županom o 
najaktualnijim problemima koje Općina 
ima te o načinima njihova rješavanja uz 
angažman Sisačko-moslavačke županije.  
Bila je to prigoda i da se provjeri tijek re-
alizacije zajedničkih investicija, ali i da se 
ukaže na probleme koje trebaju zajednički 
riješiti.

Sastanku su nazočili Ivo Žinić, župan 
SMŽ, Roman Rosavec, zamjenik župana 
SMŽ, Stipo Šapina, ravnatelj ŽUC-a SMŽ, 
Mario Posavac, zamjenik ravnatelja 
ŽUC-a SMŽ, Damir Miškulin, upravitelj 
Uprave šuma Zagreb, Dinko Hace, upravi-
telj Šumarije Lipovljani,  Nikola Horvat, 
općinski načelnik Općine Lipovljani, Tomis-
lav Lukšić, predsjednik Općinskog vijeća 
Općine Lipovljani, Ljiljana Tomić, zamjen-

ica općinskog načelnika Općine Lipovljani 
i Mirjana Faltis, ravnateljica OŠ “Josipa Ko-
zarca“ Lipovljani.

Načelnik Općine Lipovljani Nikola Hor-
vat istaknuo je potrebu za rješavanjem 
imovinsko-pravnih odnosa nad bivšom 
Područnom školom u Krivaju, koja već više 
godina nije u funkciji, a gdje se planira 
izgraditi Dom za umirovljenike, te nagla-
sio kako u rješavanju imovinsko-pravnih 
odnosa treba pomoć Županije. Na sastanku 
se razgovaralo i o obnovi cesta u Kraljevoj 
Velikoj, gdje se prema riječima ravnatelja 
ŽUC-a SMŽ Stipe Šapine, početak radova 
očekuje kroz mjesec dana. Radi se o obnovi 
2300 metara županijske ceste, u vrijednosti 
1 430 000,00 kuna kroz model 50:50%. 
Razgovaralo se i o  prekategorizaciji poje-
dinih lokalnih cesta u županijske.

Bila je ovo prigoda da se vidi i kako 
napreduje rekonstrukcija samog središta 

ODRŽAN   RADNI   SASTANAK   
SA   ŽUPANOM   IVOM   ŽINIĆEM

Općine, gdje je u tijeku 2. 
faza radova na rekonstruk-
ciji Trga svetog Josipa, te Trga 
hrvatskih branitelja. Općinski 
načelnik Nikola Horvat zamo-
lio je za pomoć Županije u 
financiranju 2. faze, te nagla-
sio kako ove godine Općina 
nije uspjela ostvariti potporu 
od Ministarstva regionalnog 
razvoja i fondova Europske 

unije zbog nedovoljnog broja bodova pri-
likom bodovanja projekta, unatoč činjenici 
kako je prošle godine isti projekt, na istom 
natječaju i uz isti omjer sufinanciranja os-
tvario dovoljan broj bodova i potporu u 
iznosu 500.000,00 kn, na čemu se još jed-
nom zahvalio.

Župan je potvrdio kako će Županija taj 
projekt pripomoći kroz ‘kapitalne pomoći’ 
te ujedno najavio i skoru energetsku obn-
ovu Osnovne škole  i sportske dvorane u 
Lipovljanima.

Nakon radnog sastanka, uslijedio je obi-
lazak gradilišta u središtu Lipovljana, gdje 
je načelnik istaknuo kako se osim na ovom 
gradilištu, radovi odvijaju i u Samoborskoj 

ulici u Lipovljanima, na izgradnji sekundar-
ne kanalizacijske mreže. Načelnik Nikola 
Horvat ovom prilikom se zahvalio Hrvats-
kim vodama i generalnom direktoru 
Hrvatskih voda, g. Zoranu Đurokoviću na 
potpori, s obzirom da ‘vode’ sufinancira-
ju ovaj projekt u iznosu 80% vrijednosti  
investicije.

Ujedno, najavljen je nastavak radova 
na izgradnji mrtvačnice u Piljenicama. 
Početak radova treće, ujedno i posljed-

nje faze izgradnje, očekuje se drugom 
polovicom mjeseca kolovoza.  Isto tako, 
najavljena je i modernizacija nerazvrstanih 
cesta na području Općine Lipovljani, što 
se odnosi na asfaltiranje makadamskih 
sokaka u Piljenicama, za što je Općina 
Lipovljani ostvarila potporu MRRFEU u 
iznosu 150.000,00 kuna.

Nikola Horvat  zahvalio je na 
dosadašnjoj suradnji  županu Ivi Žiniću, 
ravnatelju ŽUC-a Stipi Šapini, te svima koji 
pridonose razvoju Općine Lipovljani, te 
istaknuo kako se nada da će se suradnja 
nastaviti i u narednim godinama, kako bi 
se ostvario zajednički cilj stvaranja kvalitet-
nijeg života na ovim prostorima.
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Vijećnici općine Lipovljani održali 
su u ponedjeljak, 28. svibnja, sjednicu 
Općinskog vijeća, a na dnevnom redu našlo 
se 19 točaka. Najvažnije točke odnosile 
su se na godišnji izvještaj o izvršenju 
Općinskog proračuna Općine Lipovljani 
za 2017. godinu, kao i I. izmjene i dopune 
Općinskog proračuna za 2018. godinu.

Na 7. sjednicu Općinskog vijeća 
općine Lipovljani, odazvalo se 10 od 
ukupno 13 vijećnika. Odsutni vijećnici su 
opravdali izostanak.

 Sjenicu je vodio Tomislav Lukšić, 
predsjednik Općinskog vijeća, a osim 
vijećnika na sjednici su bili prisutni Niko-
la Horvat, načelnik općine Lipovljani, 
Danijel Lenart, direktor LIPKOM SER-
VISA d.o.o., Marija Duda, ravnateljica 
Dječjeg vrtića „Iskrica“, predstavnici 
Medija /Mreža TV i Radio postaje Novs-
ka, te računovodstveni referent Anđelka 
Štelma, komunalni redar Igor Hadžinski i 
pročelnica Danijela Matejaš.

Nakon predloženog dnevnog reda, 
vijećnici su prihvatili zapisnik s prošle sjed-
nice Općinskog vijeća, održane u ožujku.    

Na aktualnom satu raspravljalo se 
najviše o pitanjima iz područja  komu-
nalnog gospodarstva, te o tekućim i 
planiranim projektima. Na većinu pi-
tanja odgovarao je općinski načelnik 
Nikola Horvat. Nakon podužeg i 

detaljnog obrazlaganja općinskog 
načelnika po svim pitanjima, vijećnici 
su usvojili dopunu Pravilnika o upisima 
djece i ostvarivanju prava i obveza koris-
nika usluga Dječjeg vrtića ‘Iskrica’. Potom 
je usvojen godišnji izvještaj o izvršenju 
Općinskog proračuna Općine Lipovljani 
za 2017. godinu, kao i godišnje izvršenje 
Plana razvojnih programa, Programa 
održavanja objekata komunalne infra-
strukture, Programa gradnje objekata 
komunalne infrastrukture. Usvojena su 
i financijska izvješća Narodne knjižnice 
i čitaonice Lipovljani, te Dječjeg vrtića 
‘Iskrica’ Lipovljani za 2017. godinu.

U 11. točki dnevnog reda općinski 
načelnik obrazložio je glavne razloge prvih 
izmjena i dopuna Općinskog proračuna  
općine Lipovljani za 2018. godinu, a koji je 
nakon kratke rasprave i usvajanja uvećan 

za 5.258.653,00 kuna, te sada iznosi nešto 
manje od 16 milijuna kuna.

U nastavku sjednice usvojena je 
i Odluka o uvjetima i načinu držanja 
kućnih ljubimaca i načinu postupanja s 
napuštenim i izgubljenim životinjama te 
divljim životinjama, a koja ja usklađena s 
novim Zakonom o zaštiti životinja. Ovom 
Odlukom, sukladno odredbama Zakona o 
zaštiti životinja, propisana je mjera trajna 
sterilizacija kao obvezan način kontrole 
razmnožavanja pasa, osim posjednika pa-
sa, odnosno uzgajivača kućnih ljubimaca 
koji imaju rješenje o registraciji, od strane 
nadležnog tijela.

Na samom kraju sjednice, nakon kraće 
rasprave, usvojena su financijska izvješća 
LIPKOM SERVISA d.o.o. i LIP-KOM-a d.o.o. 
koja je prethodno obrazložio direktor 
Danijel Lenart.

ODRŽANA   7.   SJEDNICA   OPĆINSKOG   VIJEĆA   OPĆINE   
LIPOVLJANI

Vijećnici Općine Lipovljani održali su 
u srijedu, 06. lipnja, vrlo kratku, 8. sjed-
nicu Općinskog vijeća. Na dnevnom redu 
našlo se šest točaka, od kojih je najvažnija 
donošenje Programa raspolaganja pol-
joprivrednim zemljištem u vlasništvu 
Republike Hrvatske na području Općine 
Lipovljani

Sjednici je nazočilo 10 od 13 vijećnika, 
a vodio ju je  predsjednik Općinskog vijeća 
Tomislav Lukšić.

Izostanak za ovu sjednicu opravdali su 
vijećnici: Domagoj Budimir, Mario Ribar i 
Nada Toš.

Nakon jednoglasnog usvajanja 
dnevnog reda, na zapisnik je imala prim-
jedbu vijećnica Mara Ljubičić koja je 
objasnila kako je na prošloj sjednici tražila 
pisani odgovor na svoje postavljeno pitan-
je, a dobila je samo usmeni.

Načelnik Nikola Horvat je rekao da 
je očito došlo do nesporazuma, jer je 
vijećnica na prošloj sjednici postavila pi-
tanje te dodala kako se može odgovoriti 
usmeno ili pismeno, na što je on odgovorio 
usmeno, smatrajući kako nije potreban i 
pisani odgovor, ali da će na sljedećoj sjed-
nici vijećnica dobiti i pisani odgovor na 
svoje pitanje.

U aktualnom satu nije bilo pitanja te je 
nastavljen rad po pojedinim točkama.

Glavna točka Dnevnog reda ove 
sjednice bila je Prijedlog Programa ra-
spolaganja poljoprivrednim zemljištem u 

vlasništvu Republike Hrvatske na područje 
Općine Lipovljani.

Detaljne informacije na sve točke 
Dnevnog reda vezanih uz Prijedlog pro-
grama raspolaganja poljoprivrednim 
zemljištem iznijela je pročelnica Danijela 
Matejaš. S obzirom da je Javni uvid u pri-
jedlog Programa bio petnaest dana, te da 
je isti objavljen i na službenim web strani-
cama Općine Lipovljani kako bi mještani 
općine mogli dostaviti pisane prijedloge 
i prigovore na predloženi Program, na 
Prijedlog programa pristigao je samo je-
dan pismeni zahtjev sa dva prijedloga. 
Prvim prijedlogom tražilo se smanjenje 
sa predloženih 500 hektara za maksimal-
ni zakup po pojedinoj pravnoj ili fizičkoj 
osobi, na 250 do 300  hektara. Nakon 

kraće rasprave vijećnici su jednoglasno 
usvojili prijedlog od 250 hektara. Drugim 
prijedlogom tražilo se predviđanje po-
jedinih katastarskih čestica, koje su van 
tehnoloških cjelina – tabli, za prodaju. 
Ovdje je pročelnica obrazložila kako će se 
pojedine čestice predvidjeti za prodaju na-
kon kompletnih očitovanja Hrvatskih voda 
i Hrvatskih šuma, što su vijećnici također 
prihvatili i usvojili.

U nastavku sjednice jednoglasno su 
usvojene Odluka o imenovanju Povje-
renstva za zakup, Odluka o imenovanju 
Povjerenstva za prodaju i Odluka o 
imenovanju Povjerenstva za uvođenje 
u posjed  poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu Republike Hrvatske na području 
Općine Lipovljani.

ODRŽANA   8.   SJEDNICA   OPĆINSKOG   VIJEĆA   OPĆINE   LIPOVLJANI
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Vijećnici općine Lipovljani održali su u 
četvrtak, 05. srpnja, sjednicu Općinskog 
vijeća, a na dnevnom redu našlo se 7 
točaka. Najvažnije točke odnosile su se na 
prijedlog Odluke o subvencioniranju pri-
jevoza učenika srednjih škola i prijedlog 
Odluke o davanju suglasnosti na proved-
bu ulaganja u projekt izgradnje dječjeg 
vrtića u Lipovljanima.

Na 9. sjednicu Općinskog vijeća općine 
Lipovljani odazvalo se 10 od ukupno 13 
vijećnika. Odsutni vijećnici su opravdali 
izostanak.

Sjednicu je vodio Tomislav Lukšić, 
predsjednik Općinskog vijeća, a osim 
vijećnika na sjednici su bili prisutni Nikola 
Horvat, načelnik općine Lipovljani, Ljilja-
na Tomić, zamjenica općinskog načelnika,  
Marija Duda, ravnateljica Dječjeg vrtića 
„Iskrica“, predstavnici medija /Mreža TV, 
te računovodstveni referent Anđelka 
Štelma, komunalni redar Igor Hadžinski, 
pročelnica Danijela Matejaš i Natalija Ro-
han, viša stručna suradnica.

ODRŽANA   9.   SJEDNICA   OPĆINSKOG   VIJEĆA   OPĆINE   LIPOVLJANI

Nakon predloženog dnevnog reda, 
vijećnici su prihvatili zapisnik s prošle sjed-
nice Općinskog vijeća, održane u lipnju.

Prije aktualnog sata, pročitano je 
izvješće Mandatnog povjerenstva, o stav-
ljanju mandata u mirovanje vijećnika 
Općinskog vijeća Općine Lipovljani i is-
punjenju uvjeta za početak mandata 
zamjenika vijećnika. Tako je Mario Ribar, 
izabrani vijećnik u Općinsko vijeće Općine 
Lipovljani sa liste HSS-SDP-HSU-HNS, pis-
menim putem stavio mandat u mirovanje, 
a navedena koalicija stranaka pismenim 
putem je izvijestila Općinsko vijeće Općine 
Lipovljani da će umjesto Maria Ribara za-
mjenica vijećnika biti Marica Horvat sa 
liste HSS-SDP-HSU-HNS. Nakon izvješća, 
Marica Horvat položila je prisegu.

Na aktualnom satu raspravljalo se 
najviše o pitanjima iz područja  komunal-
nog gospodarstva, te o tekućim i planiranim 
projektima. Na većinu pitanja odgovarao je 
općinski načelnik Nikola Horvat.

Nakon aktualnog sata, vijećnici su 

usvojili prijedlog Odluke o subvencioni-
ranju prijevoza učenika srednjih škola. 
Troškove javnog prijevoza redovitih 
učenika srednjih škola Općina Lipovljani 
će subvencionirati u iznosu od 25% cijene 
mjesečne karte javnog prijevoza vlakom, i 
to u razdoblju od rujna do prosinca 2018. 
godine i od siječnja do lipnja 2019. godine.

U nastavku sjednice usvojeno je 
Rješenje o imenovanju ravnateljice 
Dječjeg vrtića Iskrica u Lipovljanima, ko-
jim se Marija Duda iz Lipovljana ponovno 
imenuje za ravnateljicu, na vrijeme od 4 
godine, počevši od 27. srpnja 2018. godine.

U posljednjoj točki dnevnog reda, na 
raspravu je stavljen prijedlog Odluke o da-
vanju suglasnosti na provedbu ulaganja u 
projekt izgradnje dječjeg vrtića u Lipovlj-
anima. Svrha ove Odluke je suglasnost za 
prijavu projekta na natječaj za provedbu 
podmjere 7.4.1., gdje se sredstva potpore 
osiguravaju iz proračuna Europske unije i 
državnog proračuna Republike Hrvatske, 
a gdje intenzitet javne potpore po pro-
jektu unutar ovog tipa operacije iznosi do 
100% od ukupnih prihvatljivih troškova, a 
maksimalno milijun eura, za ulaganje koje 
se nalazi u jedinici lokalne samouprave 
koja se razvrstava u IV. skupinu, sukladno 
Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i 
područne (regionalne) samouprave pre-
ma stupnju razvijenosti.

U raspravi općinski načelnik uvodno je 
i detaljno obrazložio prednosti, ali i mane 
postojećeg projekta Dječjeg vrtića u Li-
povljanima. Naglasio je kako je izrada ovog 
projekta započeta tijekom 2007./2008. 
godine, te kako je ovaj projekt veoma 
zahtjevan, i tehnički, ali i financijski. Vrijed-
nost projekta procijenjena je na gotovo 

U utorak, 05. lipnja 2018. godine, 
općinski načelnik  Općine Lipovljani 
Nikola Horvat posjetio je Savjet na na-
cionalne manjine Republike Hrvatske, 
gdje je zajedno sa članovima 
Organizacijskog odbora 
za Lipovljanske susrete 
prisustvovao sastanku, kod 
predsjednika Savjeta g. Alek-
sandra Tolnauera. Sastanku 
su prisustvovali još i Ivan 
Semenjuk, predsjednik KP-
DU ‘Karpati’ Lipovljani, Ivan 
Doležal, predstavnik ‘Češke 
besede’ Lipovljani, te Josip 
Krajči, predsjednik ‘Matice 
Slovačke’ Lipovljani.

Tema sastanka bila je 
pokroviteljstvo Savjeta za 

nacionalne manjine nad tradicionalnom 
manifestacijom nacionalnih manjina „Li-
povljanski susreti 2018.“

U razgovoru je istaknuta važnost 

ODRŽAN   SASTANAK   S   PREDSJEDNIKOM   SAVJETA   
ZA   NACIONALNE   MANJINE   REPUBLIKE   HRVATSKE

očuvanja nacionalnog i kulturnog 
identiteta nacionalnih manjina u Repu-
blici Hrvatskoj, te je naglašena potreba 
održavanja zajedničkih manifestacija na-

cionalnih manjina.
Savjet za naciona-

lne manjine Republike 
Hrvatske prihvatio je pok-
roviteljstvo „Lipovljanskih 
susreta 2018.“, kao i učešće 
na Okruglom stolu, na ko-
jem se uz sudjelovanje 
eminentnih stručnjaka i 
predstavnika nacionalnih 
manjina razmatraju najak-
tualnija pitanja vezana za 
položaj nacionalnih man-
jina u Republici Hrvatskoj.
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LIPOVLJANSKIH   SUSRETA   2018.

U petak, 08. lipnja u Zagrebu, u 
sjedištu veleposlanstva Kanade u 
Hrvatskoj  održan je radni sastanak 
na temu Kanada 
– zemlja partner Li-
povljanskih susreta 
2018. godine.

Domaćin radnog 
sastanka bio je vele-
poslanik Kanade u 
Republici Hrvatskoj, 
Nj.E. Daniel Maksym-
iuk sa suradnicima. 
Izaslanstvo Općine 
Lipovljani pred-
vodio je Općinski 
načelnik Nikola Hor-
vat sa suradnicima, 
članovima Orga-
nizacijskog odbora 
Lipovljanskih sus-
reta, Predsjednikom 
Općinskog vijeća Tomislavom Lukšićem 
te Ivanom Doležalom, potpredsjed-
nikom ‘Češke besede’ Općine Lipovljani 
i Ivanom Semenjukom, predsjednikom 
KPDU ‘Karpati’ Lipovljani.

Uz ugodno ozračje, na sastanku su 
predstavljeni ideja te okvir sadržaja 
ovogodišnjih Lipovljanskih susreta, a 
svakako je definirana i uloga zemlje 
partnera. Osim subotnjeg centralnog 
programa naglasak je stavljen i na gos-
podarsko-diplomatske susrete koji se 
planiraju održati u petak, 24.kolovoza, 
na prvi dan susreta, a u čemu će na 
obostrano zadovoljstvo doprinos dati i 
Veleposlanik Nj.E. Daniel Maksymiuk.

Općina Lipovljani i organizacijski 
odbor ovogodišnjih Lipovljanskih sus-
reta,  dobili su podršku Veleposlanika u 

organizaciji, te je i službeno potvrđeno 
kako će  Zemlja partner ovogodišnjih 
Lipovljanskih susreta biti Kanada.

“Ciljevi Lipovljanskih susreta u 
skladu su s vrijednostima Kanade: pro-
moviranje pluralnosti, uključivanja, 
tolerancije te različitosti. Čestitam vašoj 
općini na predanosti multikulturalizmu.” 
– izjavio je Veleposlanik Kanade u Repu-
blici Hrvatskoj, Nj.E. Daniel Maksymiuk.

U idućih nekoliko tjedana orga-
nizacijski odbor će utvrditi detalje 
programa koji će biti objavljeni, te će 
uslijediti i konkretni koraci u opera-
tivnoj pripremi i ostalim aktivnostima 
u realizaciji Lipovljanskih susreta 2018.

U nedjelju 05.08.2018.godine svečano 
je obilježen Dan pobjede, Dan domovin-
ske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja, 
polaganjem  vijenaca na mjesnom gro-
blju Lipovljani.

Obilježavanje praznika započelo je u 
09:15 sati polaganjem vijenaca  na mjes-
nom groblju, uz kratki govor zamjenice 
načelnika Općine Lipovljani Ljiljane Tomić. 
Ona je zajedno sa Željkom Pogačićem, 
predsjednikom Udruge dragovoljaca i 
veterana Domovinskog rata Općine Li-
povljani, svečano položila vijenac u znak 
zahvale za sve poginule hrvatske bran-
itelje i žrtve Domovinskog rata.

Nakon njih, 10-ak izaslanstava, pred-
stavnika  udruga s područja općine te 

ostali župljani, zapalili su svijeće i položili 
cvijeće, nakon čega je uslijedila molitva 
koju je vodio lipovljanski župnik Tomislav 
Pavlović.

Nakon hrvatske himne u izved-
bi mješovitog pjevačkog zbora Lira, 

DAN   POBJEDE,   DAN    DOMOVINSKE    ZAHVALNOSTI     I     
DAN     HRVATSKIH   

BRANITELJA

lipovljanski župnik Tomislav Pavlović poz-
vao je sve prisutne na mir i zajedništvo, a 
potom na svetu misu s početkom u 10:00 
sati u župnoj crkvi Sv. Josipa, koja je  uz 
blagdan slavljenja Gospe Snježne, služena 
za poginule branitelje i za domovinu.

10 milijuna kuna, i to bez opreme vrtića. 
Također je naglasio kako je projektom 
predviđena klasična gradnja, te kako je up-
itna energetska učinkovitost, što bi uvelike 
utjecalo na troškove kasnijeg održavanja 
samog objekta. U svojem izlaganju načelnik 
je spomenuo i kako je projekt vrtića mega-
lomanski, netto površine čak 1200 metara 
kvadratnih, dok mnogo veći gradovi rade 
čak duplo manje dječje vrtiće, zbog čega i 
puno bolje prolaze prilikom  bodovanja na 
raznim natječajima. Naime, isti ovaj pro-
jekt već je bio prijavljen na isti natječaj,te 
nije sakupio dovoljno bodova. Načelnik je 
dodatno spomenuo,  kada bi ovaj projekt 
i prošao na navedenom natječaju, postav-
lja se pitanje otkuda isfinancirati preostalih 
5-6 milijuna kuna u 24 mjeseca, koliko je 
vremensko razdoblje za provedbu projekta, 
s obzirom da je izvorni proračun Općine 
Lipovljani oko 6-6,5 milijuna kuna.  Nakon 
rasprave gotovo svih vijećnika, donesen je 
zaključak kako je nerealno očekivati pot-
poru za postojeći projekt, ukoliko bi se 
aplicirao na natječaj, te kako treba krenuti u 
izradu nove projektne dokumentacije man-
jeg, montažnog dječjeg vrtića. Sukladno 
ovakvom zaključku, svi vijećnici jednoglas-
no su glasali protiv prijedloga ove Odluke.

Nakon posljednje točke dnevnog 
reda, vijećnicima je dana na znanje Od-
luka općinskog načelnika o imenovanju 
privremene ravnateljice Narodne knjižnice i 
čitaonice Lipovljani. Privremenom ravnatelji-
com ponovo se imenuje Marica Tisaj iz 
Lipovljana, s obzirom da se na javni natječaj 
nije prijavio niti jedan kandidat. Privremena 
ravnateljica imenuje se na vrijeme od jedne 
godine, kada će se ponovno raspisati javni 
natječaj za imenovanje ravnatelja.
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Bogat i raznovrstan program očuvanja i 
predstavljanja tradicijske kulturne baštine, 
prije svega pjesme, plesova i običaja, izveden 
je na 13. Danu KUD-a ‘Lipa’ iz Lipovljana, u sub-
otu 09. lipnja.

Kud ‘Lipa’ je najstarije kulturno umjetničko 
društvo u općini Lipovljani i ustvari čini okos-
nicu kulturnih događanja ove općine. Tijekom 
godine ostvare oko 30 nastupa, a uz hrvatski, 
njeguju i folklor slovačke nacionalne manjine.

Uz domaće plesače i pjevače, predstavila 
su se i kulturno-umjetnička društva iz Nove 
Bukovice, Sinca, Kukljice, Stenjevca i Brodskog 
Stupnika, pa su Lipovljanci mogli vidjeti veliku 
raznolikost hrvatskih pjesama i plesova, narod-
nog blaga kojeg čuvaju društva diljem zemlje.

Ovogodišnje 13. Dane KUD-a ‘Lipa’ ot-
vorio je općinski načelnik Nikola Horvat, a 
tom prilikom priredio je i svečani prijem za sve 
voditelje KUD-ova, zahvalio se svim plesačima 
i pjevačima na utrošenom vremenu kod 
očuvanja i prezentiranja tradicijskih pjesama 
i plesova, kako članovima društva u Lipov-
ljanima, tako i svim gostima koji su došli u 
Lipovljane.

Prije toga, sve posjetitelje, goste i izvođače, 
u ime domaćina, pozdravila je Marica Tisaj, 
predsjednica KUD-a ‘Lipa’, koja je zahvalila i svi-
ma koji su pomogli da se tradicija Dana KUD-a 
‘Lipa’ nastavi i ove godine, pomažući društvo 

materijalno, ili 
uporno radeći 
na učenju i 
p r e n o š e n j u 
t r a d i c i j s k e 
baštine. U 
nastavku, pro-
gram je vodila 
Martina Jurić, 
članica te 
ujedno i pot-
predsjednica KUD-a ‘Lipa’ Lipovljani.

Dan KUD-a ‘Lipa’ bila je i prilika da članovi 
KUD-a pokažu što su pripremali u protekloj 
godini, koje su običaje ili pjesme naučili plesti, 
plesati i pjevati, i tako ih sačuvali od zaborava. 
Tako su ovogodišnji Dan KUD-a ‘Lipa’, nakon 
kratkog mimohoda centralnim  parkom Li-
povljana otvorili mlađi članovi KUD-a ‘Lipa’uz 
pratnju tamburaške skupine KUD-a. Predstavili 
su se dječjim plesovima i kolima Posavine pod 
nazivom ‘Savila se bijela loza vinova’.

Nakon malih ‘lipaša’ nastupio je Mješoviti 
pjevački zbor ‘LIRA’ iz Lipovljana. Pod stručnim 
vodstvom profesora glazbe Franje Rodića, ot-
pjevali su tri pjesme; Vezovi i jorgovani, Tena, i 
Kada jednom ovom zafalim se tilu.

Nakon njih predstavili su se gosti iz Nove 
Bukovice, također pod nazivom KUD ‘Lipa’.  
Ovo kulturno-umjetničko društvo osnovano 

je 2013. godine, te nastupaju u izvornoj nošnji 
koja je rekonstruirana 1907. godine. Tridesetak 
članova folklorne i tamburaške skupine pred-
stavilo se Spletom slavonskih kola i pjesama.

Pravu poslasticu pripremili su gosti iz 
mjesta Sinac. Također pod nazivom KUD ‘Lipa’, 
ovo društvo počiva na korjenima isključivo 
tamburaške glazbe, te je živući pokretač i 
prikazivač baštine mjesta Sinac, života Gacke 
doline i Like. Ove godine proslavljaju 95 go-
dina postojanja i rada. Predstavili su se vrlo 
kvalitetnom, ali i nadasve zabavnom koreo-
grafijom pod nazivom ‘Peračice na gacki’, čime 
su zaslužili gromoglasan pljesak.

KUD ‘Kukljica’ iz Kukljice sa otoka Ugljana, 
danas broji 24 člana, a predstavio se Izvornim 
pjesmama i kolima Kukljice.  

Nakon  njih predstavio se KUD ‘Stenjevec’ 
iz Stenjevca. Članovi ovog KUD-a rade u četiri 
sekcije; folklorna, tamburaška, zabavna i 
narodna, a rade na očuvanju kulturnog blaga i 
baštine Stenjevečkog kraja i šire okolice grada 
Zagreba. Predstavili su se pjesmama i pleso-
vima Stenjevca.

Na kraju programa, predstavili su se 
članovi KUD-a ‘Zrinski’ iz Brodskog Stupnika, i 
to pjesmama i plesovima Brodskog posavlja. 

I ovogodišnji Dan KUD-a ‘Lipa’ održan je 
pod pokroviteljstvom Općine Lipovljani, a na-
kon uspješnih nastupa završio je zajedničkim 
druženjem i plesom mnogobrojnih članova 
kulturno-umjetničkih društava  te dogovaran-
jem novih folklornih nastupa.

13.   DANI   KUD-A   ‘LIPA’

U nedjelju 08.07.2017. u sklopu 
obilježavanja slovačkog državnog blagdana 
Praznika svetog Cyrila i Metoda, u Slovačkoj 
etno kući u Željanskoj 63 Lipovljani, održan je 
prigodan program koji je započeo izložbom 
rukotvorina i dječjih radova članova Matice 
slovačke Lipovljani.

Program se nastavio okupljanjem slovačkih 
obitelji u dvorištu etno kuće, gdje je svojim 
uvodnim govorom nazočne pozdravio pred-
sjednik Matice slovačke Josip Krajči. Istaknuo 
je važnost odavanja počasti dvojici braće koji 
su prije više od 1000 godina na naše prostore 
donijeli neprocijenjiv dar koji, kako ističe Josip 
Krajči, traje i danas – pismo i kršćanstvo. Dovol-
jan je to razlog za odavanje počasti njihovim 
djelima i izražavanje poštovanja i zahvalnosti 
prema njima i onima koji su u to vrijeme vladali 
na ovim prostorima. Pozvao je i na daljnju su-
radnju s našim susjedima s kojima dijelimo 
povijest, te pozvao na dobrotu, pažljivost, razu-
mijevanje i toleranciju.

U 18 sati program se nastavio godišnjom 
izvještajnom skupštinom matičara koju je 

predvodio predsjednik Josip Krajči, a nazočne 
je pozdravila i zamjenica načelnika općine 
Lipovljani Ljiljana Tomić. Uslijedio je stručni 
osvrt „O znanju solunske braće za pismo i 
vjeru solunskog naroda“ gdje su glavnu riječ 
imali počasni član Matice slovačke Ivan Hudec, 
te Dragutin Pasarić – povijesničar, novinar, 
izdavač, a ujedno i čovjek koji je cijeli svoj 
život posvetio promociji svoga kraja brinući se 
ponajprije o kulturno – povijesnom identitetu 
zajednice kojoj pripada.  

Nakon završene skupštine nazočni su 

imali priliku uživati u prigodnom nastupu kul-
turno umjetničkog društva „LIPA“ te mješovitog 
pjevačkog zbora „LIRA“ uz okrijepu hranom i 
pićem. U vrlo veseloj i dobroj atmosferi druženje 
se nastavilo do kasnih sati. Kao i svake godine 
obilježavanje ovog blagdana  ovjekovječeno 
je „milenijskom“ fotografijom svih prisutnih 
nasmiješenih i ponosnih lica. Još jednom su 
Lipovljani dokazali kako su uistinu metropola 
hrvatskih nacionalnih manjina i koliko je važno 
promicati zajedništvo, mir i prijateljstvo u zajed-
nicama poput ove.

MATICA   SLOVAČKA   LIPOVLJANI   OBILJEŽILA   PRAZNIK   
SV.   CYRILA   I   METODA
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Udruga umirovljenika Općine Lipovljani 
održala je u subotu, 26.05. Svečanu skupštinu 
povodom 10 godina od osnivanja Udruge.

Udruga umirovljenika općine Lipovljani 
vrlo je aktivna udruga, koja kroz godinu orga-
nizira niz aktivnosti, susreta i druženja za svoje 
članove. Svake godine članova je sve više, te ih 
sada broji i više od 150.

O sportskim susretima koje organizira ova 
udruga, o zajedničkim druženjima, izletima i 
nastupima, te sudjelovanju u javnom životu 

DESETA   OBLJETNICA   UDRUGE   UMIROVLJENIKA   
LIPOVLJANI

općine Lipovljani, govorila je Marica Horvat, 
predsjednica Udruge umirovljenika općine Li-
povljani, nakon čega je prikazan film u trajanju 
od tridesetak minuta, u kojem su svi prisutni 
vidjeli put i aktivnosti Udruge od osnivanja do 
danas. Posebne emocije izazvalo je sjećanje na 
osnivača, ujedno i prvog predsjednika Udruge 
umirovljenika, pokojnog Miroslava Horvata, koji 
je osnovao udrugu 2008. godine, te ju uspješno 
vodio gotovo punih devet godina, skladavši 
i pjesmu ‘Lipovljani moji dragi’, koju pjevački 

zbor ‘Perunike’ pjevaju i dan danas.
Nakon prikazanog filma, kazališna 

amaterska družba ‘Beskućnici’ izvela 
je predstavu pod nazivom ‘Ah, ta 
ljubav’, na oduševljenje svih prisutnih.

Na Svečanoj skupštini, pored 
članova Udruge, bili su nazočni i 
predstavnici umirovljeničkih udru-
ga s područja Sisačko-moslavačke 
županije, te predstavnik Matice 
umirovljenika SMŽ. U ime Općine 
Lipovljani prisustvovali su i općinski 
načelnik Nikola Horvat te zamjenica 
načelnika Ljiljana Tomić.

Udruga brine za svakog svog 
člana, organizira zajednička 
druženja, domaćini su sportskih sus-
reta niz umirovljeničkih udruga naše 
županije, potiče druženje i rad svo-
jih članova kroz pjevačku i sportsku 
sekciju, prema zdravstvenoj i ostalim 
mogućnostima svakog svog člana. 
Posebno su ponosni na zajednička 

druženja i zabavu, zbog kojih se u Udrugu žele 
učlaniti i umirovljenici iz susjednih gradskih 
sredina.

Zaslužnim članovima i gostima su dodijelje-
na priznanja za doprinos, kako osnivanja tako i 
razvoja Udruge i ostvarivanja programa i ciljeva.

Svečana Skupština Udruge umirovlje-
nika općine Lipovljani započela je nastupom 
pjevačkog zbora udruge. Završila je isto tako 
veselo, zajedničkim druženjem, te glazbom i 
plesom za sve prisutne članove i goste.

Mještani Kraljeve Velike i ove su godine 
obilježili blagdan svetog Antuna prigodnim 
trodnevnim programom.

Na sam dan blagdana sv. Antuna, u srijedu, 
13. lipnja u Kraljevčanskoj crkvi je održana sveta 
misa, a nakon toga i tradicionalna munta. Ona je 
i ove godine bila atraktivna i jedinstvena, a osim 
zanimljivog načina prodaje, vjernici i posjetitelji 
mogli su kupiti poklonjenu janjad, prase, kokoši 
i pijetle, patke i zečeve. Za sve hodočasnike u 
Kraljevu, Udruga žena Veličanke pripremila je 
obilje kolača i pića, koje su dijelile nakon mis-
nog slavlja.

Ostatak programa organiziran je na nogo-
metnom igralištu „Urije“.

U sklopu trodnevnog programa „Antuno-
vo 2018.“ u subotu 16.6. održano je Općinsko 
vatrogasno natjecanje na kojem su vatrogasci 
također izveli i pokaznu vježbu sa potražnim 
psom i vatrogasnim vozilom, u organizaciji 
VZO-a Lipovljani.

Ostatak programa uslijedio je u nedjelju 
17.6. kada se održao memorijalni nogometni 
turnir veterana „Antun Nedug – Dok“ na ko-
jem su sudjelovali: ŠNK ‘Stari Grad’ Kraljeva 
Velika, ŠNK ‘Slavonac’ Lipovljani, ŠNK ‘Mladost’ 
Repušnica, NDH ZŽ i rekreativci „Debeli & 
Mršavi“. Ove godine dio programa bile su i 
takozvana mini-biciklijada na relaciji Urije – 
Opeke – Urije, te likovna kolonija sa 22 slikara 

ANTUNOVO   2018.   U   KRALJEVOJ   VELIKOJ

pod vodstvom Zdenke Kokolek, predsjednice 
slikarske grupe „SOL“, a veliki doprinos dale su 
i žene Udruge „Veličanke“ svojim kreativnim 
suvenirima.

Mjesni odbor Kraljeva Velika, Nogometni 
klub Stari Grad, DVD Kraljeva Velika i Udruga 
žena „Veličanke“, uz potporu Općine, svake se 
godine obilježavanjem Antunova trude svo-
jim sumještanima i svim ostalim sudionicima 
programa i gostima ponuditi razne sportske, 
rekreativne i zabavne sadržaje, te na taj način 
žele održati zajedništvo u selu.
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Na sami Dan državnosti RH, u 
ponedjeljak 25. lipnja, članovi Udruge 
umirovljenika općine Lipovljani bili su 
po 10. puta domaćini sportskih susreta 
članovima udruga umirovljenika s područja 
Sisačko-moslavačke županije. Ove go-
dine na ‘Susretu’ je sudjelovalo preko 70 
umirovljenika iz 5 umirovljeničkih udruga, 
a sportski susreti završili su tradicionalnim 
zajedničkim ručkom te druženjem.

Udruga umirovljenika općine Lipovljani 
jedna je od manjih udruga umirovljenika 
na području Sisačko-moslavačke županije, 
broji nešto više od 130 članova, ali je vrlo ak-
tivna u sportskim aktivnostima i u druženju 
s članovima drugih udruga umirovljenika. 
Osnovana je u lipnju 2008. godine, a od 
samog početka svog organiziranog rada 
Dan državnosti RH slavi organiziranjem 
sportskih susreta.

Tijekom čitave godine članovi lipovljan-
ske Udruge umirovljenika provode razne 
aktivnosti. Rade, kažu, sve ono za što još 
uvijek imaju snage i volje. To je i osnovni ra-
zlog zašto su osnovali svoju udrugu.  Tako 
je bilo i ove godine, u čast Dana državnosti, 

MEMORIJALNI   SPORTSKI   SUSRETI   „MIROSLAV   HORVAT“

u lipovljanskom Društvenom domu.
Udruga umirovljenika općine Lipovljani 

10. puta za redom bila je domaćin sportskih 
susreta udrugama umirovljenika iz grado-
va SMŽ-a. U Lipovljane svake godine rado 
dolaze sportaši iz Gline, Siska, Kutine. Ove 
godine bilo je 5 umirovljeničkih udruga, 
a iz nedaleke Kutine došli su članovi dviju 
udruga, iz grada Kutine i Udruge umirov-
ljenika INA-Petrokemije. To je polovica 
svih udruga umirovljenika na području 
županije. Natjecali su se u kuglanju, pre-
ciznom gađanju pikada i igranju belota.

U stalnom radu Udruga umirovljenika 
općine Lipovljani ima veliku potporu Nikole 
Horvata, načelnika Općine Lipovljani, koji 
ima sluha za njihove potrebe, za njihove ide-
je, pa podržava njihov rad, na čemu su mu 
jako zahvalni. U mnogim sredinama Udruge 
umirovljenika nemaju takvu podršku, niti fi-
nancijsku pomoć. Da bi pokrili sve troškove 
održavanja ovih sportskih natjecanja, 
troškove djelomično snose i sami sudionici 
sportskih susreta, a jednim dijelom kroz 
program rada troškovi se pokrivaju finan-
ciranjem iz općinskog proračuna – naglasila 

je Marica Horvat, predsjednica lipovljan-
ske Udruge umirovljenika.

Zahvaljeno je i svim predsjednicima 
udruga koji redovito dolaze na sportske 
susrete, jer sustavno rade na pripremi i dol-
asku članova na natjecanje u Lipovljane.

Nakon završenog sportskog 
natjecanja, a prije zajedničkog ručka, 
u Društvenom domu u Lipovljanima, 
podijeljena su priznanja najboljim sports-
kim ekipama. U kuglanju je bila najbolja 
ekipa udruge iz Siska, a slijede ekipe iz 
INA-Petrokemije i Lipovljana. U belotu 
najbolja je ekipa udruge iz Gline, a slijede 
ekipe iz Siska i druga ekipa iz Kutine. U 
preciznom gađanju pikada pobijedile su 
članice udruge iz Siska, a slijede ih ekipe 
iz Lipovljana i INA-Petrokemije.

Priznanja najboljima uručili su Ljiljana 
Tomić, zamjenica općinskog načelnika 

i Marica Horvat, predsjednica Udruge 
umirovljenika Lipovljani. Tom prigodom 
zamjenica načelnika Ljiljana Tomić zah-
valila se za organizaciju sportskih susreta, 
ali i za sve aktivnosti tijekom godine, svim 
članovima Udruge umirovljenika općine. 
Isto tako, zamjenica načelnika je svim gos-
tima  i uzvanicima zaželjela dobrodošlicu u 
Lipovljane, te zahvalila na sudjelovanju na 
ovogodišnjim sportskim susretima. 

Lipovljanska Udruga umirovljenika vrlo 
je aktivna udruga, a Općina Lipovljani će 
uvijek pomagati i podržavati toliko aktivne 
i vrijedne udruge građana.  

Ove godine, jubilarni 10. sportski susreti 
dobili su i poseban naziv, te su preimenovani 
u „Memorijalni sportski susreti – Miroslav 
Horvat“, u znak sjećanja i zahvalnosti na 
preminulog predsjednika Udruge umirov-
ljenika Lipovljani, Miroslava Horvata.

Miroslav Horvat bio je prvi predsjednik 
Udruge umirovljenika Lipovljani, a mnogi 
umirovljenici dolaze na sportske susrete 
upravo pod njegovim motom: ‘Nije važno 
koliko je godina u našem životu, važno 
je koliko je života u našim godinama.”

Udruga dragovoljaca i veterana 
domovinskog rata Republike Hrvatske, 
Ogranak Lipovljani sudjelovala je na 23. 
Županijskom sportskom natjecanju drago-
voljaca i veterana domovinskog rata koje 
se održalo 09.06.2018. godine u Kutini.

Na ovom natjecanju sudjelovali su, 
pored UDVDR, Ogranka Lipovljani,  ogranci 
iz Popovače, Velike Ludine,  Petrinje,  Ku-
tine, Topuskog, Gline i Siska, ukupno 340 
natjecatelja.

Sustav natjecanja je takav da se natječe 
u 8 sportova, i to: potezanje užeta, boćanje, 
nogomet i stolni tenis, koji se boduju ekip-
no i na državno natjecanje se plasiraju 
najbolje ekipe,  dok se streljaštvo, kuglan-
je, pikado i šah boduju  pojedinačno i na 
državno sportsko natjecanje odlaze na-
jbolji pojedinci.

Dragovoljci i veterani domovinskog rata 
iz Lipovljana još su jednom pokazali svoje 
zajedništvo i sposobnosti i osvojili prvo 

mjesto u ukupnom poretku, te prijelazni 
pehar na ovom županijskom sportskom 
natjecanju, a na državno sportsko natjecan-
je dragovoljaca i veterana domovinskog 
rata plasirali su se ekipno u potezanju užeta 
i stolnom tenisu, te pojedinačno u kuglanju.

UDVDR   OGRANAK   LIPOVLJANI   UKUPNI   POBJEDNIK   
23.   ŽUPANIJSKOG   SPORTSKOG   NATJECANJA

Tim povodom načelnik Općine Lipov-
ljani Nikola Horvat priredio je prijem za 
dragovoljce i veterane, te im čestitao na 
odličnom uspjehu i plasmanu na državne 
sportske igre koje će se održati u mjesecu 
rujnu u Velikoj Gorici.
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U petak, 15.lipnja, u Općinskoj vijećnici 
održan je prijem za mlade nogometaše 
Športskog nogometnog kluba Slavonac iz 
Lipovljana.

S dječacima su stigli trener, potpred-
sjednici, tajnik te jedan dio roditelja kojima, 
uz trenera, svakako pripada veliki dio zaslu-
ga za rezultate koji su ostvareni ove sezone, 
a rezultati za jednu ovako malu sredinu su 
i više nego zapanjujući, pa je tako momčad 
starijih pionira sezonu završila na 2. mjestu 
županijske nogometne lige, lige u kojoj se 
natječu puno renomiraniji klubovi kao što 
su Segesta, Moslavina, Libertas i drugi.

Na dobrim rezultatima čestitao im je i 
općinski načelnik Nikola Horvat.

‘Drago mi je vidjeti vas ovdje u ovo-
likom broju, čestitam vam na sjajnim 
rezultatima ove sezone te se zahvaljujem 

PRIJEM   ZA   MLADE   NOGOMETAŠE   IZ   LIPOVLJANA
jer ste na najbolji mogući način branili bo-
je naše Općine. Ponosan sam na sve vas, 
na trenere i vodstvo kluba jer ovo je poka-
zatelj kako se zalaganjem, entuzijazmom 
i ljubavlju prema sportu može puno toga 
postići. Škola nogometa u Lipovljanima 
projekt je Općine u suradnji sa Športskim 
nogometnim klubom Slavonac, a pozi-
tivno ozračje kod djece, trenera i roditelja, 
te vaši rezultati opravdavaju svaku želju 
mene i Općine Lipovljani da financijski 
pratimo rad Škole nogometa’ – istaknuo 
je načelnik.

Na potpori i svemu što Općina čini za 
mlade sportaše zahvalio se i Igor Hadžinski, 
tajnik kluba.

‘Zahvaljujem se u ime svih igrača, 
roditelja i članova uprave našeg klu-
ba Općini Lipovljani što su u našim 

najmlađima prepoznali potencijal i u ovim 
teškim vremenima pronašli sredstva za je-
dan ovakav projekt, jedan kolektiv kakav je 
naš.  Nadamo se da smo svojim rezultatima 
opravdali vaše povjerenje te vjerujem kako 
ćemo uz kvalitetan i predani rad to činiti i u 
budućnosti.’

Potpori Općine se u ime igrača, roditel-
ja i trenera zahvalio i koordinator te trener 
Škole nogometa, gospodin Robert Mladić, 
obećavši kako će se potruditi i u budućnosti 
sa prstićima, limačima, starijim i mlađim pi-
onirima, te od sljedeće sezone i juniorima, 
postizati što bolje rezultate.

‘Vi ste za nas velika čast i ponos, nastavit 
ćemo ulaganja u mlade jer je to budućnost, 
a ulaganje u sport je i ulog u zdrav život’ 
– dodao je na kraju načelnik Horvat te poz-
vao najmlađe na prigodni domjenak.

25.svibnja 2018. godine od 10.00 do 
13.00 sati u Lipovljanima su održani „Dani 
otvorenih vrata“, akcija koju su u suradnji 
sa Općinom Lipovljani organizirali djelat-
nici PP Novske, a na kojoj su sudjelovali 
i djelatnici HGSS Stanica Novska te DVD 
Lipovljani.

Na rukometnom igralištu u centru 
Lipovljana postavljena su tri štanda na 
kojima je bila izložena oprema, tehnika i 
uređaji, kao i promotivno edukacijski ma-
terijali koje službenici PP Novska koriste u 
svojem svakodnevnom radu.

Opremu, tehniku, specijalizirana vozila, 
te posebno obučenog psa osim PP Novska 
prikazali su i pripadnici DVD-a Lipovljani te 
Stanica HGSS-a Novska.

Tijekom provođenja akcije mještani, 
osnovnoškolci te djeca iz vrtića mogli su 
razgledati opremu i tehniku te dobiti infor-
macije o načinu korištenja iste.

Uz velik broj učenika Osnovne 
škole Lipovljani, Dječjeg vrtića 
Iskrica te mještana naše Općine, ovu ak-
ciju, izloženu opremu, vozila te djelatnike 
obišao je i načelnik Općine Lipovljani, 
gospodin Nikola Horvat.

Ovim putem na uspješno pro-
vedenoj akciji zahvaljujemo se 
djelatnicima Policijske postaje Novska, 

U   LIPOVLJANIMA   ODRŽANI   „DANI   OTVORENIH   VRATA“

pripadnicima Hrvatske gorske službe 
spašavanja Stanica Novska te našim vri-
jednim vatrogascima iz DVD-a Lipovljani.



14

www.lipovljani.hr

Uz nazočnost velikog broja gostiju i 
prijatelja, u subotu, 11. kolovoza održana 
je Svečana Skupština DVD-a Lipovljani, 
povodom obilježavanja 130. godina post-
ojanja i rada.

Program je započeo himnom Republike 
Hrvatske i Vatrogasnom himnom, koje je 
izveo mješoviti pjevački zbor „Lira“ iz Lipov-
ljana. Nakon održane minute šutnje za sve 
poginule i preminule vatrogasce i hrvatske 
branitelje, mješoviti pjevački zbor izveo je 
još dvije pjesme, ‘Vezovi i jorgovani’ te ‘Ka-
da jednom ovom zafalim se tilu’. Program 
su uveličale i članice i članovi KUD-a ‘Lipa’ 
iz Lipovljana, izvedbom Lipovljanskih kola.

Skupštinu je vodila članica DVD-a Li-
povljani, Klara Čosić, a u ime Upravnog 
odbora nazočnima se obratio predsjednik 
DVD-a Lipovljani,  Stjepan Markanović. U 
kratkom izvješću predsjednik je podsjetio 
na povijest društva i davnu 1888. godinu, 
na osnivača društva Martina Crkvenca, pa 
sve do danas, kada nakon 130 godina rada 

DVD broji preko dvjesto članova. DVD Li-
povljani nije najstarije vatrogasno društvo 
u Republici Hrvatskoj, ali je zasigurno 
jedno od malobrojnih društava koje broji 
toliko puno članova i koje slavi ovako vi-
soku obljetnicu. U tom razdoblju mnoštvo 
članova posvetilo je svoje slobodno vri-
jeme vježbanju, natjecanjima, mnogi su 
volontirali prilikom vatrogasnih interven-
cija, spašavajući pri tome imovinu i ljudske 
živote, a riskirajući vlastite živote. 

Nakon kratkog izvješća predsjednika 
društva, uslijedila je podjela priznanja i za-
hvalnica zaslužnim članicama i članovima 
društva, koju je predvodio zapovjednik 
DVD-a Lipovljani, Zlatko Pješ. 

Za 20 godina aktivnog rada priznanja su 
dobili: Jurić Martina, Hudec Nikolina, Pavičić 
Nataša, Paul Alen, Čavlović Dalibor, Vidović 
Stjepan, Kopecki Matej i Kraljić Mato.

Za 30 godina priznanja su dobili: Ko-
pecki Milka, Štiks Ivan, Dorić Tomislav, 
Dlouhi Ivan, Pješ Zlatko, Tisaj Ivan, Tesar 
Zoran, Banović Milka, Ribar Ivan, Horvat 
Danijel, Hubak Emilija i Vacula Antonija.

Za 50 godina priznanje je dobio Ko-
pecki Josip.

Svakako najvrijednije priznanje dobio 
je Petravić Mijo, i to za čak 70 godina 
dobrovoljnog predanog rada u DVD-u 
Lipovljani. Najviše vatrogasno priznanje 

koje mu HVZ dodjeljuje, uručio mu je 
počasni predsjednik Hrvatske vatrogasne 
zajednice, gospodin Teodor Fricki, koji se 
prisjetio rada ovog vatrogasnog društva 
prije 40-ak godina, kada je i sam u njemu 
bio vrlo aktivan.

Svečanoj skupštini nazočili su mno-
gobrojni gosti, među kojima su Teodor 

Fricki, počasni predsjednik Hrvatske vatro-
gasne zajednice, ujedno i počasni član 
DVD-a Lipovljani, zamjenik zapovjednika 
županijske vatrogasne zajednice Davor 
Štimac, tajnik županijske vatrogasne zajed-
nice Vlado Brlečić, predsjednik Vatrogasne 
zajednice Općine Lipovljani Danijel Ribarić, 
načelnik Općine Lipovljani Nikola Horvat, 
predsjednik Općinskog vijeća Općine Li-
povljani Tomislav Lukšić, direktor poduzeća 
‘Vatropromet Zagreb’, g. Nenad Radojčić, 
delegacija bratskog društva iz Slovenije, 

PGZ Bizovik, predstavnik INA d.d., g. Slavko 
Ličanin, predstavnici mnogih okolnih DVD-
a, predstavnici udruga građana, institucija, 
te gospodarstvenici s područja općine.

Općinski načelnik Nikola Horvat 
čestitao je svim članicama i članovima 
DVD-a na ovako velikoj obljetnici.

- Čestitam na svim ostvarenim rezul-
tatima i zahvaljujem za sve što vatrogasci 
dobrovoljno čine za svoje društvo i sve 
ono na području općine Lipovljani. U ovim 
teškim vremenima svako radno mjesto je 
važno pa posebno zahvaljujem čelništvu 
DVD-a na zapošljavanju i uključivanju u 
javne radove, čime su dali veliki doprinos 
smanjenu nezaposlenosti, ali i uređenju 
naše općine kroz javne radove.

Zahvaljujem i čestitam na uključivanju 
vatrogasaca u ‘Lipovljanske susrete’, 
s natjecanjem ‘Vatrogasni izazov’ jer 
su vatrogasci uvijek bili uključeni u tu 
manifestaciju. Posebno zahvaljujem na 
angažmanu u ovogodišnjoj obrani od 
poplave u mjestu Kraljeva Velika, bez čije 
bi pomoći nekoliko kuća  i podruma  za-
sigurno bilo poplavljeno. Ove godine iz 
Proračuna općine Lipovljani za potrebe 
i daljnji razvoj vatrogastva uložit će se 
više od 200.000 kuna. Time, kao i do sada, 
pružamo podršku radu svih vatrogasaca 
općine Lipovljani – naglasio je, među 
ostalim,načelnik općine Lipovljani Nikola 
Horvat, prilikom obraćanja na Svečanoj 
skupštini DVD-a.

Poslije svečanog dijela članovi DVD-a i 
gosti su se uz prigodnu večeru zabavili uz 
Tamburaški sastav Ambar.

SVEČANO OBILJEŽENA 130. OBLJETNICA DVD-a 
LIPOVLJANI
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Dolaskom ljeta i sezone godišnjih 
odmora većina građana svoje kuće 
i stanove na duže vrijeme ostavlja 
praznima i bez nadzora.  

Kao i prethodnih, tako i ove godine 
upozoravamo građane na provalnike 
koji „vrebaju“ u vrijeme dok se oni 
nalaze na udaljenim destinacijama. 
Neki se povratkom kući neugodno 
iznenade kada pronađu razbacane i 
ispreturane stvari te shvate da su im 
ukradeni novac, nakit, umjetnine, dra-
gi predmeti i druge vrijednosti. 

Prošle 2017. godine na području 
Policijske uprave sisačko-moslavačke 
evidentirano je 89 teških krađa prov-
aljivanjem u kuće i stanove, od čega je 
u 83 slučaja provaljeno u kuće, dok je 
u šest slučajeva provaljeno u stanove. 
Od 1. siječnja do 17. lipnja ove go-
dine zabilježene su 42 provale u kuće 
i stanove.

Kako bi se zaštitili od provalnika 
i svoj dom učinili sigurnim, dajemo 
nekoliko korisnih savjeta:

– novac, nakit, umjetnine i 
dragocjenosti ne ostavljajte u svom 
domu (u kuhinjskim elementima, ladi-
cama, pod madracem ili u garderobnim 
ormarima), već ih pohranite na sigurno 

mjesto poput trezora u bankama ili na 
čuvanje osobi u koju imate povjerenja

– ključ od kuće/stana ne ostavlja-
jte ispod otirača, tegli za cvijeće i na 
sličnim mjestima

– nikako ne zaboravite zatvoriti pro-
zore, balkonska vrata i staklene stijene

– ključ ostavite pouzdanoj osobi 
koja će biti u mogućnosti češće obila-
ziti vaš dom (dobar susjed – siguran 
dom)

– organizirajte da vam netko češće 
prazni poštanski sandučić kako se ne 
bi stekao dojam da u kući ili stanu duže 
vrijeme nema nikoga  

– ne uklanjajte cvijeće s balkona i 
ne spuštajte rolete do kraja jer time 
dajete poruku da ste odsutni

– adresu na kojoj boravite i broj 
telefona na koji vas se može dobiti 
kada ste na putu ostavite članu uže 
obitelji, susjedu, predstavniku stanara 
u zgradi ili bliskom prijatelju

– ne zaboravite uključiti alarmni 
sustav ako ga imate                

– spremite predmete koji 
omogućavaju lakše penjanje, kao npr. 
ljestve, sanduci i slično

– na obiteljskim kućama i sta-
novima u prizemlju ugradite dodatnu 

zaštitu na prozorima i drugim većim 
otvorima

– preporučljiva je rasvjeta tijekom 
cijele noći, koja se automatski pali u 
sumrak, svjetiljke sa senzorom ili os-
vjetljenje upravljano automatskim 
vremenskim prekidačem

– ne govorite svima da putujete i 
ne ostavljajte takve poruke na tele-
fonskoj sekretarici ili društvenim 
mrežama.

Ako vam se i pored svih 
samozaštitnih mjera dogodi da bu-
dete žrtva provalnika, po povratku 
kući ne dirajte ništa i nazovite policiju 
na broj 192, jer je svaki, pa i najmanji 
trag važan i može pomoći da provalnik 
bude pronađen.    

Nadamo se da smo Vam s ovih 
nekoliko savjeta pomogli da na 
godišnjem odmoru ne razmišljate što 
se događa kod kuće i tako dozvolite 
da Vam prođe dragocjeno vrijeme 
odmora.

U NADI DA SVOJE DOMOVE OS-
TAVLJATE SIGURNIMA, ŽELIMO VAM 
SRETAN PUT I UGODAN GODIŠNJI 
ODMOR.

Vijest preuzeta sa stranica  POLICI-
JSKA UPRAVA SISAČKO–MOSLAVAČKA

Obavijest   PU   SMŽ – 
PROVALE   U   KUĆE   I   
STANOVE   TIJEKOM   

GODIŠNJIH   ODMORA

Upisi u DV Iskrica Lipovljani su 
zaključeni 15.06. 2018. g.  Natječaj za  
cjelodnevni  programu  raspisan je za 12 
mjesta , a  za poludnevni   25  mjesta.

U DV Iskrica do 15.06.2018. za 
cjelodnevni program (10-satni) stiglo je 9 
prijava za djecu koja do rujna navršavaju 3 
god. i 5 prijava djece koja će navršiti 3 god. 
tokom pedagoške godine 2018./2019.

Zamolbe za djecu koja navršavaju 3 
god. tokom pedagoške godine rješavati 
će se pojedinačno , ovisno o tome kada 
dijete navrši 3 god.

Za poludnevni program stiglo je 18 pri-
java. Sve zamolbe (za oba programa) koje 
su zaprimljene do 15.06.2018. pozitivno 
su riješene . Zamolbe za poludnevni pro-
gram i dalje se mogu donijeti u vrtić ,jer 
mjesta u poludnevnom programu još ima.

Novoupisana djeca u svoje programe 
kreću 01.09. 2018.g

Roditeljski sastanak za svu novoupisa-
nu djecu biti će 30.08.2018. u 16.00 sati u 
prostoru vrtića.

Novoupisana djeca prije polaska u 

IZVJEŠĆE   O   UPISIMA   U   DJEČJI   VRTIĆ   ISKRICA   
LIPOVLJANI   2018./2019.  GOD.

vrtić (svih programa), moraju  
obaviti liječnički pregled 
kod liječnika dječje 
medicine i donijeti pot-
vrdu prije dolaska u 
vrtić ,(poludnevni i 
cjelodnevni program 
krajem kolovoza ,a 
djeca predškolskog 
programa krajem 
rujna).

Prijave za program 
predškole traje do 
30.09. 2018. g.

Ravnateljica moli 
roditelje da što prije pri-
jave djecu za predškolski 
program (Mala škola),  zbog 
lakše i pravovremene orga-
nizacije programa.

Roditeljski sastanak za djecu 
polaznike programa predškole biti će 
27.09.2018. u 16.00 sati u prostoru vrtića.

Program predškole kreće 01.10.2018.
god. Za sve nejasnoće i upite  roditelji 

mogu nazvati  Tel. 044/676-003  ili  moby: 
091/4400392.

Ravnateljica:
Marija Duda




