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“Pozivam sve žene koje
odgovaraju traženim
uvjetima i žele obavljati
ove poslove za naše
starije sumještane, da se jave
na Javni poziv kad on bude
objavljen.”

Krunoslav Jurgec

OPĆINA DONJA VOĆA ZAPOČINJE PROJEKT „ZAŽELI“,
PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA – FAZA II“

Pet žena za pomoć 30-ero
starijih sumještana

Vrijeme provedbe projekta je 18 mjeseci a projekt je započeo 7.siječnja 2021.godine.
Općina Donja Voća je s Ministarstvom rada,
mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike
te Hrvatskim zavodom za zapošljavanje potpisala
Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt
„ZAŽELI – Program zapošljavanja žena – faza II“,
UP.02.1.1.12.0309.
Ukupna vrijednost projekta iznosi 458.600,00
kuna, a bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog
proračuna Republike Hrvatske (15%) i iz Europskog
socijalnog fonda (85%).
Partneri na projektu su Centar za socijalnu skrb
Ivanec, Hrvatski zavod za zapošljavanje i Udruga
za socijalne aktivnosti i potporu pri zapošljavanju –
Mentor. Vrijeme provedbe projekta je 18 mjeseci a
projekt je započeo 7.siječnja 2021.godine.

Kvaliteta života
Kroz ovaj će se projekt zaposliti pet nezaposlenih
žena s područja Općine Donja Voća koje će se
educirati kroz verificirane programe. Nakon što prođu
edukaciju, za koju dobivaju i javno uvjerenje, te završe
rad po projektu, otvaraju im se nove mogućnosti
zaposlenja.
Kao educirane osobe s radnim iskustvom biti će
konkurentne n tržištu rada.
Zapošljavanjem i obrazovanjem u okviru projekta,
osigurati će se socijalna uključenost pripadnica ciljanih
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skupina, društvena povezanost, financijska neovisnost
dodatno obrazovanje i osposobljavanje u danas
te povećana razina motiviranosti za daljnji osobni
konkurentnim zanimanjima poput njegovateljica i
rad i učenje. Novozaposlene žene će svojim radom i
gerontodomaćica pa ih zaposlimo na našem projektu.
aktivnostima tijekom 12 mjeseci poboljšati kvalitetu
Osim što pomažemo tim ženama, kroz projekt
života 30 krajnjih korisnika. Svaka će žena
pridonosimo i povećanju kvalitete života
pružati pomoć u kući za minimalno
za 30 krajnjih korisnika – rekao je
Kad završe
šest korisnika. Problemi koje rješava
načelnik Krunoslav Jurgec i dodao:
edukaciju i steknu
projekt vezan je na veliki udio
- Općina Donja Voća u veljači
radno iskustvo,
starijeg stanovništva u ukupnoj
će objaviti Javni poziv za prijem
populaciji općine, koji imaju
u radni odnos pet žena koje se
žene će biti
niska primanja, nalaze se u stanju
vode u evidenciji nezaposlenih
konkurentne na
socijalne isključenosti i siromaštva
kod HZZ-a, a koje će pomagati u
tržištu rada
te im prijeti institucionalizacija.
dostavi namirnica, pripremi obroka,
Teritorijalno su izolirani, žive u teže
održavanju čistoće stambenog prostora/
dostupnim mjestima te im je potreban svaki
domova, obavljanju osnovnih dnevnih
oblik pomoći.
aktivnosti, briga o higijeni i slično krajnjih korisnika.
- Kad smo prijavljivali ovaj projekt, cilj nam je bio
Pozivam sve žene koje odgovaraju traženim uvjetima
ojačati i unaprijediti radni potencijal dulje vrijeme
i žele obavljati ove poslove za naše starije sumještane,
nezaposlenih žena. I to tako da im omogućimo
da se jave na Javni poziv kad on bude objavljen.
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UDRUGA MENTOR ZAPOČELA NOVI PROJEKT
VRIJEDAN 108.000,00 KUNA

Uključite se
u programe
za starije!

Ovaj dvogodišnji projekt, koji za cilj ima povećanje kvalitete života i zaštite starijih osoba s područja
Općine Donja Voća, započeo je 1.siječnja, a trajati će do 31. prosinca 2021.godine.
Udruga Mentor potpisala je s Ministarstvom
rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne
politike ugovor o dodjeli financijskih sredstva
za provedbu projekta Usluge usmjerene na
povećanje kvalitete života i zaštite starijih
osoba s područja Općine Donja Voća, čija je
vrijednost u prvoj godini provedbe 108.000,00
kuna.
Ovaj dvogodišnji projekt, koji za cilj ima
povećanje kvalitete života i zaštite starijih
osoba s područja Općine Donja Voća, započeo
je 1.siječnja, a trajati će do 31. prosinca
2021.godine. U projektu će se starije osobe
uključiti u cijeli niz aktivnosti. Na tjednoj će
se bazi baviti zabavno-društvenim igrama,
sportsko-rekreativnim aktivnostima i kulturnokreativnim radionicama. Biti će i edukacijskih
aktivnosti, kao što su predavanja o prevenciji
bolesti i informatičkoj pismenosti. Za starije
osobe predviđeni su i posjeti manifestacijama i
muzejima.
Kako je tjelesna aktivnost jedna od mjera
prevencije zaštite zdravlja starijih osoba, prve
aktivnosti koje je Udruga Mentor organizirala
za starije osobe su sportske aktivnosti- šetnje
prirodom na području Općine Donja Voća,
koje se prilagođavaju mogućnostima i
potrebama osoba koje na njima sudjeluju. Tako
se proteklih dana šetalo Voćom, obišla se etno
kuća, špilja Vindija.. Zadovoljna lica sudionika

VOĆANSKI LIST

POZIV

Dragi naši mještani starije
životne dobi, budite
aktivni, zadovoljniji,
samostalniji i zdraviji
kroz sudjelovanje u
aktivnostima koje za vas
organiziramo! Javite nam
se u Udrugu Mentor ili na
kontakt telefon Općine
Donja Voća 042 766 711 i
pridružite nam se!
pokazala su koliko je svima nedostajao boravak
na svježem zraku i dobro društvo.
Partner na projektu je Općina Donja Voća

kojoj ovo nije prvi projekt usmjeren na starije
osobe, bilo da je u njemu kao voditelj ili kao
partner, a čime pokazuje koliko joj je briga o
mještanima zlatne, treće dobi bitna. „Oni su
u svojim ranijim godinama izgrađivali Voću i
mi smo danas dužni brinuti se o njima na pravi
način“ kazao je načelnik Jurgec.
- Svaka je osoba, bez obzira na kronološku
dob, sposobna za određenu vrstu aktivnosti –
tjelesne, mentalne, kreativne. Godine nisu i ne
smiju biti ograničavajući faktor za provođenje
aktivnog životnog stila i zbog toga smo prijavili
ovaj projekt. Želimo spriječiti negativne
posljedice koje starenje ima na zdravlje osoba,
međusobno ih povezati, integrirati u društvo,
potaknuti ih na stvaranje i učenje odnosno
povećati kvalitetu njihova življenja u različitim
aspektima - ističu u Udruzi Mentor i pozivaju
Voćance da im se pridruže.
Nakon aktivnosti na otvorenom, čim će
epidemiološke mjere to dozvoljavati, kreću i
druge aktivnosti i radionice koje su planirane
po ovom projektu. Mještani će o svim
aktivnostima biti obavješteni kroz Internet
stranicu i oglasnu ploču.

siječanj 2021.
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PRORAČUN
					 U MALOM

ŠTO JE PRORAČUN?
Proračun je temeljni akt kojim se procjenjuju prihodi i

primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine za jednu fiskalnu
ili proračunsku godinu. Proračun se donosi za proračunsku
godinu, za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca
kalendarske godine.

Dragi mještani,

jeg provodimo za ukupno 8 partnerskih jedinica

s željom da općinska uprava bude otvorena i trans-

lokalne samouprave, kao i na projekt Zaželi, koji su

parentna prema svojim mještanima, predstavljam

oboje sufinancirani iz EU fondova. Kolika je važnost

Vam “Proračun u malom” - kratki i jednostavni pri-

projekta širokopojasnog interneta dovoljno govori

kaz Proračuna Općine Donja Voća. Kroz njega ćete

njegova vrijednost od više od 92 milijuna kuna,

se upoznati s najvažnijim dokumentom potrebnim

što je čak 20 puta više od našeg prošlogodišnjeg

za funkcioniranje naše Općine.

izvornog proračuna, a 40 puta više izvornog od

Što nas čeka u godini koja dolazi? U Proračunu za

proračuna Općine Donja Voća prije 10 godina.

2021. godinu osigurana su sredstva koja će podići

Također, u Proračunu smo osigurali i sredstva za

kvalitetu života u Voći. Osim kroz različite oblike

uređenje Galerije Slavka Stolnika i trg ispred galeri-

potpora za određene kategorije mještana, to ćemo

je što će biti ponos našeg divnog kraja i odavanje

postići i ulaganjima u komunalnu i društvenu in-

počasti najpoznatijem Voćancu koji je prije 30 go-

frastrukturu - u rekonstrukciju i modernizaciju

dina mučki ubijen u svojoj kući u zaseoku Stolniki.

cesta, javnu rasvjetu, sportsku dvoranu i dječji

Vjerujem da će Vam “Proračun u malom” na jed-

vrtić. Proračunom su osigurane i potpore za poljo-

nostavan i zanimljiv način, a prije svega transpar-

privrednike. Nastavljamo i s potporama za udruge

entno, približiti mogućnosti i obaveze financiran-

te naš DVD, za potrebe kojeg smo planirali i na-

ja iz općinskog proračuna, te da ćemo zajedno i

bavku vatrogasnog navalnog vozila. Posebno smo

dalje stvarati budućnost Voće, vodeći se sloganom

ponosni na projekt širokopojasnog interneta ko-

MOJA VOĆA, MOJA OPĆINA!
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Proračun donosi Općinsko vijeće na prijedlog načelnika

Općine Donja Voća najkasnije do 31.12. tekuće godine za
iduću proračunsku godinu.

KOJI SU DIJELOVI PRORAČUNA?
PRORAČUN

OPĆI DIO

Račun prihoda i
rashoda

prihodi

VOĆANSKI LIST

Jedno od najvažnijih
načela proračuna je da isti
mora biti uravnotežen,
odnosno UKUPNA VISINA
PLANIRANIH PRIHODA
MORA BITI ISTOVJETNA
UKUPNOJ VISINI
PLANIRANIH RASHODA.

VOĆANSKI LIST

POSEBNI DIO

Račun
financiranja

rashodi

primici od
financijske imovine
i zaduživanja

PLAN RAZVOJNIH
PROGRAMA

Plan rashoda i
izdataka

izdaci za financijsku
imovinu i otplatu
zajmova

siječanj 2021.

5

MOŽE LI SE PRORAČUN MIJENJATI?
Proračun nije „statičan“ akt već se, sukladno Zakonu, može i mijenjati tijekom

proračunske godine. Rebalans proračuna predlaže načelnik, a donosi ga Općinsko vijeće.

Korištenje drugih izvora
za financiranje projekata
EU fondovi i nacionalna
ministarstva

GLAVNE ODREDNICE
PRORAČUNA ZA
2021.GODINU

Pred nama su veliki projekti i značajne investicije.

KAKO JE IZGLEDAO PRORAČUN
OPĆINE DONJA VOĆA KROZ GODINE?
2008. godina
2018. godina
2021. godina

3,6 milijuna kuna
10,6 milijuna kuna
34,5 milijuna kuna

Prihodi poslovanja
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
UKUPNI PRIHODI:
Rashodi poslovanja

Neto financiranje
Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina
Manjak za pokriće u idućim razdobljima
6

Iznos u kunama
34.495.384,00
3.000,00
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Od

većih

projekata,

na

natječaje

nacionalnih

ministarstava za sufinanciranje kandidirat ćemo:
- rekonstrukciju zgrade i njezinu prenamjena u Galeriju
Slavka Stolnika (1.500.000,00 kuna)
- rekonstrukciju i proširenje grobne kuće (900.000,00
kuna).

8.620.219,00

-11.079.700,00
Iznos u kunama
12.500.000,00
0,00
12.500.000,00
Iznos u kunama

Zaduživanje za kapitalne
projekte
Modernizacija i rekonstrukcije nerazvrstanih i
lokalnih cesta - 5.000.000,00 kn
Rekonstrukcija zgrade za Galeriju Slavko Stolnik
- 1.000.000,00 kn
Nabava vatrogasnog vozila - 2.000.000,00 kn
Rekonstrukcija prostora u osnovnoj školi za
dječji vrtić - 2.000.000,00 kn
„Energetska učinkovitost javne rasvjete“ 2.500.000,00 kn

-1.420.300,00
VOĆANSKI LIST

Proračun Općine Donja Voća za 2021.
godinu izrađen je na način da:
 je razvojni
 nastavlja unapređenje komunalne
infrastrukture
 poboljšava kvalitetu života lokalnog
stanovništva kroz izgradnju i uređenje
objekata javne namjene i dječjeg vrtića
 potiče ostanak mladih obitelji kroz
različite pomoći i subvencije
 nastavlja sa izgradnjom sadržaja

34.498.384,00

45.578.084,00

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

razvoja i fondova Europske unije i Središnjom agencijom

bespovratnih sredstava u iznosu od 458.600,00 kuna.

UKUPNI RASHODI:

Primici od financijske imovine i zaduživanja

bespovratnih sredstava s Ministarstvom regionalnog

Za projekt Zaželi sklopili smo ugovor o dodjeli

36.957.865,00

PRIMICI I IZDACI

bijelim područjima“ sklopili smo ugovor o dodjeli

Europske unije na iznos od 64.570.269,81 kunu.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Razlika - višak/manjak

pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA) u NGA

za financiranje i ugovaranje programa i projekata

PRORAČUN OPĆINE DONJA VOĆA ZA 2021. GODINU
PRIHODI I RASHODI

Za projekt „Izgradnja mreža sljedeće generacije NGN)/

VOĆANSKI LIST

kulturno-turističke namjene kao
preduvjetom za daljnji razvoj turizma
 štiti kulturnu baštinu
 unapređuje uvjete za provođenje
vatrogasne službe
 pomaže udruge u njihovom radu
 brine o socijalno ugroženim članovima
zajednice.
siječanj 2021.
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ODAKLE DOLAZI NOVAC U PRORAČUN?

ZAKONSKI RASHODI
predškolski odgoj, održavanje
objekata i uređaja komunalne
infrastrukture te gradnja

objekata i uređaja komunalne
infrastrukture, protupožarna

zaštita, izrada prostornih planova
te plaće i materijalni rashodi
Kao što se vidi na grafikonu, izvorni prihodi naše Općine nisu veliki. Zbog toga za svoje razvojne projekte moramo potražiti druge izvore

stručnih tijela i ustanova JLS.

financiranja. Prije svega se tu oslanjamo na EU fondove i ministarstva, na čije natječaje redovito prijavljujemo naše projekte. U 2021.godini
se planiramo i zadužiti u iznosu od 12.500.000,00 kuna, čime ćemo financirati neke od projekata koje ćemo kasnije opisati.

NEOBAVEZNI RASHODI

KUDA ODLAZI NOVAC IZ PRORAČUNA?

javne potrebe u kulturi,

civilnom društvu, sportu,

socijalni programi i zdravstvena
zaštita, dodatni programi
u predškolskom odgoju i

osnovnoškolskom obrazovanju,
protupožarna zaštita iznad
minimalnog standarda i sl.
8
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VAŽNIJI PROJEKTI U 2021. GODINI
ŠIROKOPOJASNI INTERNET
Donja Voća provodi ovaj projekt za područje Donje
Voće, Vinice, Cestice, Bednje, Petrijanca, Maruševca,
Klenovnika i Lepoglave. To je za nas važna infrastruktura
bez koje nema gospodarskog, kulturnog i turističkog
razvoja. Mještanima će olakšat rad od kuće, školu
na daljinu, korištenje različitih servisa i usluga javne
uprave, odnosno podići će kvalitetu života u današnjem
suvremenom svijetu u kojem je sve na Internetu. Naši
poduzetnici i obrtnici moraju biti konkurentni, a za to
će im u budućnosti trebati brzi Internet. Dostupnost
širokopojasnog interneta uvjet je za privlačenje
investitora. Poslovne zone znače nova poduzeća i nova
radna mjesta, čime ćemo spriječiti da nam mladi ljudi za
poslom odlaze iz Voće.

DIGITALNA ARHIVA
Obrađujemo veliku količinu podataka. Kako bi bili
transparentni prema mještanima i efikasni u svojem

MODERNIZACIJA I
REKONSTRUKCIJA CESTA
Svi mještani Voće moraju imati jednake uvijete, bez
obzira na to u kojim dijelovima naše općine žive. Ceste
znače život, ali ceste moraju biti i ispravne i sigurne.
Planiramo modernizaciju i rekonstrukciju nerazvrstanih

do kraja asfalta i od kraja asfalta do vodospreme“, NC

korist ovoj zajednici zaslužio novo navalno vatrogasno

021 “Budinščak - nakon kbr. 15, NC 206 “Fotez Breg”,

vozilo, da i dalje može uspješno sudjelovati na

NC 195 “Slivarsko” i NC 167 “Slivarsko”.

spašavanju imovine i ljudskih života.

REKONSTRUKCIJA I
PROŠIRENJE GROBNE KUĆE
Naše groblje desetljećima je dom brojnih Voćanaca.
Ono je prostor koji svjedoči o svojim mrtvima, ali još više
o svojim živim stanovnicima. Kako bi na dostojanstven

raspoloživi za pregled, korištenje i druge svrhe u skladu

na samom groblju.

a rezultati će biti ušteda na troškovima održavanja javne
rasvjete i niži troškovi utrošene električne energije.
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središte prekrasne Općine Donja Voća.

DVD Donja Voća svojim je dugogodišnjim radom na

proširit grobna kuća a u planu su nam i unapređenja

zaduživanje za zamjenu i postavljanje novih 1000 lampi,

u centru našeg mjesta koje ćemo transformirati u prekrasno

Kuserbanjsko - proširenje do kbr. 318b, od kbr. 318b

Općina će tako biti učinkovitija i djelotvornija a podaci

Kod Hrvatske banke za obnovu i razvoj (HBOR) planiramo

povezani i činit će jednu prekrasnu cjelinu koju ćemo imati

mosta uz Kuserbanjsko do MMS-a”, LC 25022 “od

način odali počast umrlima, rekonstruirat će se i

ENERGETSKA UČINKOVITOST
JAVNE RASVJETE

trg i time našem kraju dati novu dimenziju. Svi su ti radovi

NABAVA VATROGASNOG
VOZILA

i lokalnih cesta NC 225 “kod Crkve”, ŽC 2027 “od

radu, ove podatke treba sistematizirati i digitalizirati.

sa zakonima i propisima.

centar mjesta, gdje ćemo uz galeriju urediti i prekrasan

Prioritet nam je podizanje razine kvalitete života i
sprečavanje iseljavanja mladih obitelji s područja
naše općine. Zbog toga će i dalje davati donacije
za novorođenu djecu i potpore mladim obiteljima
kod gradnje i adaptacije kuće. Sufinancirat ćemo
malu školu a do uređenja našeg dječjeg vrtića
sufinancirat ćemo boravak djece u dječjim vrtićima
te davati jednokratnu novčanu potporu za djecu
predškolske dobi koja nisu polaznici dječjeg vrtića.
Sufinancirat ćemo školu plivanja za učenike i
pomagati socijalno ugroženu djecu te darivati

REKONSTRUKCIJA PROSTORA
U OSNOVNOJ ŠKOLI ZA DJEČJI
VRTIĆ

učenike osnovne škole.

Općina će se zadužiti za rekonstrukciju prostora u

životinja odnosno lova, sporta, kulturno-umjetnička

osnovnoj školi za dječji vrtić. Naša djeca sada polaze

društva, udruge usmjerene na očuvanje starih

pet različitih dječjih vrtića u susjednim mjestima, za što

običaja i tradicije, poboljšanje kvalitete života za

Općina godišnje plaća oko 120.000,00 kuna. Umjesto

sobe treće životne dobi, socijalne skrbi i branitelja.

toga, novac planiramo uložiti u naš dječji vrtić, čime

UREĐENJE TRGA ISPRED
BUDUĆE GALERIJE SLAVKA
STOLNIKA I GALERIJA SLAVKA
STOLNIKA

PROGRAMI POMOĆI
ZAJEDNICI

ćemo umnogome olakšati i našim mladim obiteljima.

EU PROJEKT ZAŽELI

I dalje ćemo promicati, poticati i podržavati
programe naših udruga iz područja zaštite prirode i

Pomagat ćemo dobrovoljnom vatrogasnom društvu
u unapređenju materijalnih uvjeta i organiziranja
obavljanja vatrogasne djelatnosti kao djelatnosti

Vrlo smo ponosni na ovaj naš projekt, za koji smo dobili

od općeg interesa

458.600,00 kn bespovratnih sredstava. Zahvaljujući

Poljoprivrednicima ćemo subvencionirati umjetno

njima ćemo educirati i osposobiti 5 nezaposlenih žena

osjemenjivanje

je da dodatno potaknemo razvoj turizma. Slike našeg

te ih zaposliti da se brinu o 30 mještana kojima je to

svinja, uzgoj odojaka i uzgoj peradi. I dalje ćemo

najpoznatijeg žitelja vratiti ćemo u Općinu Donja Voća, u

potrebno, pružajući im svakodnevnu pomoć u kući.

pomagati socijalno ugroženim mještanima.

Uređenje galerije Slavko Stolnik u Donjoj Voći važno
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krava,

umjetno

osjemenjivanje
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ZIMSKA SLUŽBA

Cilj: sigurnost
sudionika u prometu

Nadzor nad izvođenjem radova zimske službe provodi komunalni redar Općine Donja Voća
Općina Donja Voća je ove sezone, kao i svake
opremu i teretnim automobilima s priključnim
dosad, organizirala aktivnosti za provedbu zimske
vozilom (Zakon o sigurnosti prometa na cestama NN
službe, čije su glavne zadaće osigurati mogućnost
67/08, čl.193).
odvijanja prometa cestama uz najveću
Članak 37. i 38. Pravilnika o održavanju cesta
mogući sigurnost sudionika u
(NN 90/14) propisuju u kojim uvjetima
prometu.
se cesta smatra prohodnom. Cesta
Apeliramo
Pod zimskom službom
se prema našem programu
na strpljenje i
podrazumijevaju se radovi
podrazumijeva
prohodnom
pridržavanje
neophodni za održavanje
ukoliko visina snijega na
prometnih pravila
prohodnosti cesta i sigurnog
kolniku ne prelazi 10 cm.
odvijanja prometa za
Pravilnik o održavanju cesta
kako bi se promet
režim prometa u zimskim
govori 15 cm, a mi smo to
mogao nesmetano
uvjetima koji je određen
zbog specifičnosti naših cesta
i sigurno odvijati
posebnim propisima.
smanjili na 10 cm. Prohodnost se
Zimski uvjeti na cesti su takvi
mora osigurati u roku do 24 h, ovisno
uvjeti kad je kolnik pokriven snijegom
o tome koliki je intenzitet sniježenja.
ili kada je na kolniku poledica, te se za vrijeme
Županijske ceste čisti ŽUC.
zimskih uvjeta na cestama zabranjuje promet
Općina Donja Voća je s izvođačima radova zimske
motornim vozilima koja nemaju propisanu zimsku
službe sklopila ugovore i sporazume te su oni u

stanju potpune pripravnosti za djelovanjem u slučaju
potrebe.
Sve radove zimske službe izvođači su obvezni
obaviti sukladno ugovoru, a na način propisan
zakonima, propisima, normama, tehničkim uvjetima
i smjernicama koje uređuju područje održavanja
i zaštite javnih cesta. Oni su dužni pratiti stanje
na terenu i pravodobno poduzimati radnje na
održavanju nerazvrstanih cesta te ako je potrebno,
ovisno o vremenskim uvjetima naručitelju predlagati
dodatne mjere za osiguranje sigurnog prometovanja u
zimskim uvjetima.
Nadzor nad izvođenjem radova zimske službe
provodi komunalni redar Općine Donja Voća kojeg
uvijek možete kontaktirati na broj telefona ili email
ako imate upite vezane uz rad zimske službe.
Apeliramo na strpljenje i pridržavanje prometnih
pravila kako bi se promet mogao nesmetano i sigurno
odvijati.

Molimo ljude da poštuju one koji se bave održavanjem naših cesta i ne šire laži i paniku
tamo gdje za to nema potrebe ali niti mjesta

MODERNIZACIJA PROMETNICA

Povećanje
kvalitete

Uređenije ceste znače veću prometnu sigurnost, ali i
mogućnost da mještani Općine Donja Voća lakše dođu do
svojih kuća i posjeda
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Projekt modernizacije i rekonstrukcije
nerazvrstanih cesta na području Općine Donja
Voća, jedan je od projekata na kojima Općina
Donja Voća intenzivno radi proteklih godina.
Svake se godine modernizira i rekonstruira
po nekoliko dionica cesta, a s ciljem povećanja
kvalitete cestovne infrastrukture i razine prometne
sigurnosti te unaprjeđenja vizualnog izgleda naselja.
Tako je krajem prošle godine završen projekt
rekonstrukcije i modernizacije nerazvrstane ceste
„Slivarsko – Bijeli pot – NC 196 – Donja Voća“.
Ukupna vrijednost cijelog projekta iznosila je
1.055.250,00 kuna, od čega je 559.000,00 kuna
osigurano prijavom na natječaj Ministarstva
prostornog uređenja, graditeljstva i državne
imovine. Razlika je namirena iz općinskog

VOĆANSKI LIST

proračuna.
- Ceste su jedan od temeljnih elemenata
komunalne infrastrukture te nezaobilazni čimbenik

“Ovom se prilikom zahvaljujem
posebno g. Nenadu Telebaru,
koji je učinio sve da se odradi
ova dionica.”
razvoja. Zbog toga nam je prioritet da svim
našim mještanima omogućimo jednake životne
standarde, bez obzira na to u kojim dijelovima naše
općine žive. Uređenije ceste znače veću prometnu
sigurnost, ali i mogućnost da naši mještani lakše

dođu do svojih kuća i posjeda. Zato nas raduju i
novi projekti modernizacije cesta u općini Donja
Voća koje planiramo za ovu godinu. Šteta je da u
sufinanciranju izgradnje novih dionica ne sudjeluju
i oni kojima bi to trebao biti prioritet i glavni
interes. Ovom se prilikom zahvaljujem posebno g.
Nenadu Telebaru, koji je učinio sve da se odradi
ova dionica. No, isto tako moram spomenuti g.
Ivana Medenjaka te g. Andru Bunića, koji ne samo
da nisu pridonijeli realizaciji, već su istu pokušali
i stopirati. Posebno je specifičan g. Bunić. Osim
što ni lipom nije pridonio ovoj investiciji, imao je
obraza sakupljati asfalt sa strane koji je onda htio
voziti doma. Što reći na takvog gospodina osim
fotografirati ga i svima pokazati - pita se načelnik
Jurgec
siječanj 2021.
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STARA ŠKOLA: REPREZENTATIVNI, KOMPLETNO OBNOVLJENI PROSTOR

Istina o ambulanti
u Gornjoj Voći

Očekuju da se županijski Dom zdravlja i dr. Đekić što prije organiziraju i otvore ambulantu, kako bi
mještani imali primjerenu zdravstvenu skrb, a koju im je Općina u svom dijelu odgovornosti i priskrbila.
O tom je problema obavještena i Varaždinska županija.
Objekt kod mještana poznat kao Stara škola, a u
kojem je prije obnove bila ambulanta, zbog godina
korištenja i prepuštanja zubu vremena, postao je
derutna zgrada.
Kako bi mu vratila stari sjaj i iznova ga učinila
korisnim, Općina Donja Voća prijavila je zgradu na
natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova
Europske unije te 2017. godine za njegovo uređenje
dobila 925.000 kn. Budući da je ukupna vrijednost

14

siječanj 2021.

Općina želi obnoviti i
druge derutne prostore
kako bi ih građani mogli
koristiti.

radova bila skuplja, 1,2 milijuna kuna, razliku je
financirala Općina iz proračunskih sredstava.
Danas je objekt Stare škole kompletno
obnovljen. Reprezentativni je to društveni prostor
i ambulanta. Koristiti se počeo za Dan Općine, 11.
studenog 2017. godine. Na svečanost otvorenja
uz brojne je uzvanike, došao i varaždinski župan
Radimir Čačić.
Mještani su dobili objekt zdravstvene zaštite
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dostojan i puno razvijenijih sredina. Na žalost,
ambulanta je počela s radom tek sredinom 2019.
godine i to nakon intervencija i inicijativa načelnika
Jurgeca, koji je bezbroj puta požurivao i tražio početak
rada.
No, u jesen 2019. godine ambulanta prestaje s
radom. Silni napori i apeli načelnika Jurgeca prema
dr. Đekić i ravnatelju Doma zdravlja Varaždinske
županije, nisu urodili plodom.
Varaždinska županija obećala je sudjelovati u
investiciji s 10 posto, no Općini do dana današnje nije
uplaćena niti kuna. Namještaj i opremu za ambulantu
Općina je sama platila 120.000,00 kn!
Općina ne posustaje s inicijativom za otvaranje
ambulante koju je sama opremila i platila. Očekuju
da se županijski Dom zdravlja i dr. Đekić što prije
organiziraju i otvore ambulantu, kako bi mještani
imali primjerenu zdravstvenu skrb, a koju im je
Općina u svom dijelu odgovornosti i priskrbila. O
tom je problema obavještena i Varaždinska županija.
Sukladno korespondenciji sa Ministarstvom
Rekonstruiranje objekta NK Vindija najbolje pokazuje kako
zdravstva konstruktivno sudjelujemo u diskusiji da
Dom zdravlja Varaždinske županije uvidi svoju grešku
to izgleda kada su Udruga i Općina partneri.
i vrati dr. Đekić u izgrađenu ambulantu Gornja Voća.
Situacija bi, da nije pandemije, uz inicijativu
Ministarstva, vjerojatno već bila i riješena.
Osim ambulante, mještani Općine u Staroj su
školi napokon dobili reprezentativni prostor za brojne
aktivnosti i događanja.
U njoj su odrađene mnoge radionice na domaćim
i međunarodnim projektima, koristi se za
sjednice Općinskog vijeća, za predstave,
Općina
prezentacije i slične aktivnosti.
U njoj je održan i domjenak
je u suradnji MRRFEU
povodom Đakonskog ređenja
bez ikakvog učešća
župnika Mire Denca. U
Varaždinske županije
trenutku kad za to nije bilo
moderno opremila
primjerenog mjesta, Općina
prostor za ambulantu
se potrudila pomoći i uspjela
u tome.
koji sada zjapi
Multifunkcionalna dvorana
prazan
na raspolaganju je svim mještanima.
Tako je prostor dan na korištenje
voćanskoj udruzi Stara brv, a najviše radionica tu je
provodila Udruga MENTOR.
Općina želi obnoviti i druge derutne prostore
kako bi ih građani mogli koristiti. Jedna takva
rekonstrukcija je u tijeku.
Obnavlja se prostor koji je u vlasništvu Općine i
koji je godinama neiskorišten bio na raspolaganju
vlastite aktivnosti usklade s općinskim potrebama.
Udruzi vinogradara i voćara „Barilček“. To je objekt partneri.
Objekt je detaljno obnovljen, ima i prostor koji se Općina će financirati obnovu objekata koji će se staviti
koji više od 10 godina nema niti struje a Općina će ga
može koristiti za mnoge druge prilike.
u funkciju svih mještana. Tu prvenstveno mislim
sada urediti i uvesti struju kao osnovu.
Nadam
se
da
će
i
ostale
općinske
udruge
u
Općini
na DVD Donja Voća, za čiji je objekt projektna
Rekonstruiranje objekta NK Vindija najbolje
pokazuje kako to izgleda kada su Udruga i Općina vidjeti pravog partnera za dobru suradnju. Pa da dokumentacija gotova.
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ČIŠĆENJE POTOKA I KANALA

Odlična suradnja s
Hrvatskim vodama

Od 2017. do danas, počišćeno je i sanirano 70 posto vodotoka
Svjesna činjenice da neuređeni vodotoci mogu
ozbiljno ugroziti imovinu njenih mještana i pravnih
osoba, Općina Donja Voća vlastitim sredstvima, ali i u
suradnji sa Hrvatskim vodama, više godina provodi ali ove godine i nastavlja - radove po projektu uređenja
korita potoka Voća i njegovih pritoka. Godišnje se
uredi iše kilometara vodotoka i potoka.
Radilo se na proljeće i u jesen, sukladno radovima
na polju. Ljeti su se kosili vodotoci.
Zadnji radovi izvedeni su krajem prošle godine,
a s ciljem sprječavanja izlijevanja potoka i plavljenja
okolnih parcela na dionicama potoka u Budinščaku i

Jelovcu Voćanskom.
Radovi su obuhvaćali sječu šiblja i niskog raslinja,
rušenje drveća u koritu te strojno čišćenje dna i kosina
potoka. Odrađivao se i iskop radi formiranja korita s
većom propusnom moći.
Posao su većim dijelom financirale Hrvatske vode.
- Potoci i vodotoci na prostoru Općine Donja
Voća nisu se čistili desecima godina, neki i više od 50
godina. Mi smo od 2017.godine do danas, počistili i
sanirali više od 70 % vodotoka, a svi se radovi odvijaju
sukladno planovima napravljenima u suradnji s
Hrvatskim vodama. S njima imamo izvrsnu suradnju,

Voćanski list
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osobito od kad je mjesto direktora preuzeo g. Bunić.
Puno je on učinio za Voću. Šteta je da ljudi nisu
shvatili dobru namjeru pa nismo iskoristili sve što nam
je bio na raspolaganju zahvaljujući toj suradnji – kaže
načelnik Jurgec.
I dodaje:
- U planu je do 2023. godine sanirati apsolutno
cijelo područje Općine, tako da s vodotocima više neće
biti problema. Nakon toga ćemo provoditi redovito
godišnje održavanje i tako spriječiti da se ponovno
dogodi ono što se ranije nije smjelo - zapuštanje
kanala i potoka.

Izdavač: Općina Donja Voća

Naklada: 700 primjeraka

Uređuje: gotalmedia j.d.o.o.

Tisak: Grafoprom Lepoglava
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