
Naselje i sjedište istoimene Općine Mali Bukovec nalazi se desetak kilometara sjeveroistočno 
od Ludbrega, između rijeka Plitvice i Bednje, nedaleko njihova ušća u Dravu. Najistočnija 

općina Varaždinske županije razvila se uz cestu Ludbreg – Legrad i uz seoske putove koji se 
prostiru prema sjeveru do rijeke Bednje, a tek manjim dijelom općina prelazi Bednju. U siječnju 
1993. godine, obnovljena je stara općinska uprava u Malom Bukovcu, a 1996. godine iz općine 
se izdvajaju V. Bukovec, Dubovica i Kapela Podravska te formiraju novu općinu sa sjedištem u 
Velikom Bukovcu. Područje općine pripada Župi sv. Franje Asiškoga u Velikom Bukovcu.
 Toponim »minorem Bwkowcz« prvobitni je »opisni« naziv za sadašnji Mali Bukovec, 
a naveden je godine 1553. na Frodnoharovu bukovečkom imanju. Naselje se prvi puta imenom 
»Kys Bukowcz (Kiš Bukovec − Mali Bukovec)« javlja 1598. godine. Naselje je od godine 1643. 
pripadalo posjedima obitelji Drašković gdje je obitelj imala grofovsku kuriju. Godine 1649. spo-
minje se drvena kapela Sv. Katarine u Malom Bukovcu kao filijalna kapela Župe sv. Franje sa 
sjedištem u Velikom Bukovcu kojoj i danas pripada (1733. godine kapela je nanovo podignuta, 
da bi 1757.−1758. bila ponovno od kamena izgrađena u baroknom stilu namjesto drvene kapele 
sv. Katarine).
 Carica Marija Terezija 1759. godine dala je Malom Bukovcu  povla-
sticu trgovišta  s pravom održavanja godišnjeg sajma, a godine 1888. odobren 
je osnutak nove »upravne obćine Bukovec mali« u ludbreškom kotaru.
 Narodna pučka učiona u Malom Bukovcu s djelovanjem je započela 
1865. godine, dok je škola u Sv. Petru osnovana 1858. godine. Obje škole 1958. 
postaju područne škole osnovne škole Veliki Bukovec. Godine 1976. nakon 
više od stoljetne tradicije školstva područne škole u Malom Bukovcu i Svetom 
Petru ukinute su zbog nedovoljnog broja djece.
 Pošta (poštarnica) u mjestu Mali Bukovec otvorena je 1870. godine. 
Na području općine Mali Bukovec djeluju DVD Mali Bukovec (1887.), DVD Sveti Petar (1926.), 
DVD Županec (1933.), DVD Novo Selo Podravsko (1933.), DVD Lunjkovec (1934.), DVD Marti-
nić (1949.), Nogometni klub »Bukovčan 27« Mali Bukovec (1927.), NK »Mladost« iz Svetog Petra 
(1953.), Lovačko društvo »Prepelica« (1956.), Udruga obrtnika i zanatlija Mali Bukovec (1967.), 
NK »Lunkovec« iz Lunjkovca (1974. godine), Udruga žena Mali Bukovec (2016.), Klub ribolova-
ca – Spinning team »DRAVSKI KLEN« (2008.), Humanitarna udruga »LUN-MLA« Lunjkovec 
(2009.), Udruga umirovljenika i starijih osoba općine Mali Bukovec (2011.), Udruga »Perspekti-
va« (2015.), Karate klub Okinawa (2016.).
 Područje Općine Mali Bukovec od davnina je izrazito poljoprivredni kraj, a veliki zna-
čaj razvoju poljoprivrede dala je obitelj Drašković. Zahvaljujući njima seljaci s bukovečkog po-
dručja su desetljećima među najboljim proizvođačima povrća i cvijeća u Hrvatskoj, te su bili 
vodeći u sjemenarskoj proizvodnji.
 Osim poljoprivrede, razvijena je kožna, drvna i metaloprerađivačka industrija te trgo-
vina i uslužne djelatnosti. Zahvaljujući blizini rijeke Drave, područje je izvor mineralnih sirovina 
– šljunka i pijeska, dok još uvijek neiskorišten, ali veliki potencijal Općine Mali Bukovec pred-
stavlja izvor geotermalne vode Lunjkovec-Kutnjak.
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Općina Mali Bukovec 
Ulica Mihovila Pavleka Miškine 14  42231 Mali Bukovec

tel: + 385 (042) 843 143, opcina@mali-bukovec.hr
www: mali-bukovec.hr 2

Kapela sv. Katarine

Bušotina geotermalne vode

Crkva sv. Petra 

Središte Malog Bukovca



Darko Marković, načelnik Op-
ćine Mali Bukovec, rođen 

je 1977. godine. Nakon završene 
osnovne škole, školovanje je na-
stavio u varaždinskoj Elektrostro-
jarskoj školi gdje je završio srednju 
elektrotehničku. Diplomirao je na 
zagrebačkom FER-u. Prva radna 
iskustva stekao je u Elektrostro-
jarskoj školi u Varaždinu zatim 
na Visokoj elektrotehničkoj školi i 
Varaždinskom veleučilištu na ko-
jem je obavljao poslove predavača 
te u jednom mandatu prodeka-
na za nastavu. Poslovnu karijeru 
od 2010. nastavlja graditi u tvrtki 
HEP-Proizvodnja, PP HE Sjever. 
Politikom se aktivno bavi od 2005. 
godine kada je izabran za vijećni-
ka u Općinsko vijeće, a od 2009. 
je načelnik Općine. Predsjednik 
je OO HSS-a, potpredsjednik HSS 
VŽ, regionalni predsjednik HSS-a 
i vijećnik u Županijskoj skupštini.

Općina Mali Bukovec

DARKO MARKOVIĆ, mag.ing.el.
načelnik Općine Mali Bukovec

Općinsko vijeće Malog Bukovca
-izbori 2017. -

Predsjednik Općinskog vijeća : Zlatko Golec (HSP-AS)
Zamjenik predsjednika Općinskog vijeća : Dejan Friščić (HSS)

Zamjenik predsjednika Općinskog vijeća : Jasna Jakopčin (HNS)
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Površina: 37 km²

Stanovništvo: 2.212 

Naselja: Mali Bukovec, Sveti Petar, 
Novo Selo Podravsko, Županec, Lunjkovec 
i Martinić

Prvi spomen: 1598. godine

Dan Općine: 4. svibnja (sv. Florijan)

SLAÐAN MUSTAĆ
zamjenik načelnika

Učitelj hrvatskog jezika Slađan 
Mustać rođen je 1977. godine, živi 
u Svetom Petru. Zaposlen je u OŠ 
“Braća Radić” u Koprivnici. U po-
litičkom djelovanju zastupa ideje 
demokršćanstva. Pet mandata bio 
je predsjednik Općinskog odbora 
HDZ-a, te jednom član ŽO HDZ-a.

Nenad Ciler  (HSP AS)
Sandra Ciler Horvat (HDZ)
Dejan Friščić, mag.ing.el. (HSS)
Zlatko Golec (HSP AS)
Jasna Jakopčin (HNS)
Nenad Jeren (HSS)

Marija Kovač HSS)
Siniša Kovaček (HDZ)
Zlatko Leščak (SDP)
Alen Šafarek (HNS)
Nenad Vrban (HSS)

Članovi Općinskog vijeća Malog Bukovca


