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Špilja Vindija čitateljima ovih redaka vjerojatno
po ničemu nije posebna u odnosu na neke druge
špilje u Hrvatskoj. Njezina je prava vrijednost, izuzev
stručnjacima i entuzijastima, rijetko kome poznata.
Stvarna vrijednost špilje Vindija, u još je neistraženim
dijelovima, a koje znanstvena javnost naziva
svojevrsnom „vremenskom kapsulom“.
Profili koji se nalaze u špilji uz današnju tehnologiju,
a posebno tehnologiju budućnosti, mogu dovesti do
revolucionarnih otkrića o životu neandertalaca. A
ti su dijelovi špilje Vindije, s originalnim „zapisima
o vremenu“, već ugroženi prirodnim ili ljudskim
djelovanjem.
O toj smo temi popričali s ravnateljem Arheološkog
muzeja Zagreb dr. sc. Sanjinom Mihelićem.
Istraživanja u špilji Vindija radili ste još kao
student arheologije. Kako se danas osjećate kada se
vraćate na taj arheološki lokalitet?
Činjenica je da je špilja Vindija na čitav niz načina
povezana uz moje stručne i znanstvene interese,
no ipak nisam imao tu sreću da budem dijelom
istraživanja koja je tijekom sedamdesetih i osamdesetih
godina prošlog stoljeća vodio akademik Mirko Malez.
Svaki povratak u Vindiju mi je izuzetno drag, riječ je
o mjestu koje svojim značajem, ali i svojom ljepotom
nikoga ne može ostaviti ravnodušnim.
Na jednom predavanju špilju Vindiju nazvali ste
nacionalnim blagom. Zašto?
Najkraći odgovor bio bi: zato što to uistinu i jest.
Vindija je zaštićeni paleontološki, geološki i kulturni
spomenik nacionalnog značaja, a svjedoci smo da je
nakon što je fosilna DNA izolirana iz kostiju vindijskih
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neandertalaca odigrala izuzetno važnu ulogu u procesu
rekonstrukcije neandertalskog genoma, pažnja svjetske
stručne i znanstvene javnosti itekako usmjerena upravo
prema ovome lokalitetu.
Čini se da je znanstvena javnost zajedno s
načelnikom Jurgecom do sada bila bespomoćna u
zaštiti jedinstvenih, neponovljivih, neobnovljivih
vrijednosti špilje Vindija. Kako to objašnjavate?
Pitanje zaštite pojedinog dobra, naročito kada
je riječ o ovako kompleksnom dobru poput
špilje Vindije, nemoguće je, a u krajnjoj liniji i
nesvrsishodno promatrati izvan mnogo cjelovitijeg
okvira koji nudi pojam upravljanja baštinom. Naime,
upravo je upravljanje ključan pojam pri bilo kakvom
razmatranju različitih ciljeva, aktivnosti i procesa koji
bi u konačnici trebali biti usmjereni na ostvarenje jedne
jasno strukturirane vizije – a ta vizija, opet, nužno bi
trebala sadržavati i jasno postavljene odgovore na
pitanja koja se tiču zaštite, očuvanja, istraživanja,
prezentacije, interpretacije te različitih oblika
valorizacije baštine. Upravljanje ovakvim lokalitetima
najbolje funkcionira kroz takozvani participativni
pristup, pri kojem se uzimaju u obzir i interesi različitih
dionika, a riječ je o svima onima koji su na ovaj ili
onaj način zainteresirani za sudbinu rečenog dobra.
Ovdje je bitan dijalog, dapače i mnogo šira rasprava,
nakon koje bi trebali slijediti i konkretni koraci, a koja
bi nužno trebala uključiti dionike iz različitih polja
i sektora, od kojih svaki redovito ima ili bi mogao
imati svoj vlastiti set interesa, prijedloga, rješenja,
zahtjeva, resursa i tako dalje. Ako uzmete u obzir da
kod ovakvih dobara uvijek postoji interes, recimo,

znanstvene zajednice (arheološke, paleontološke,
geološke, ali i brojnih drugih disciplina), konzervatora,
lokalne zajednice, lokalne i regionalne samouprave,
turističkog sektora, malog i srednjeg poduzetništva,
obrazovne zajednice, da nabrojim samo neke, jasno
je da svatko od njih govori sa svojih vlastitih pozicija
te da su te pozicije često u nesuglasju, ako već nisu
izravno suprotstavljene. Ako se vratimo na vaš primjer,
čak i tako naizgled bezazleno pitanje poput fizičke
zaštite, oko kojeg se barem načelno svi više ili manje
slažu, redovito se slama na okolnostima kao što su
nedostatno planiranje, manjak konsenzusa oko vrste
ili izgleda zaštite, izostanak osiguravanja financijskih
sredstava. Ako padamo već na tom pitanju, zar može
biti čudno što se za sljedeće, još mnogo kompleksnije
korake, nikako ne nalazi vremena, a još manje i ostalih
potrebnih resursa.
Koliko na zaštiti špilje Vindije sudjeluje Općina
Donja Voća?
Koliko je meni poznato, Općina je ne samo vrlo
zainteresirana za rješavanje pitanja zaštite, kao i šireg
pitanja upravljanja Vindijom, nego je u niz navrata
nudila raznovrsne prijedloge ili rješenja usmjerena na
rješavanje ovog, u ovom trenutku ključnog problema za
očuvanje vrijednosnog integriteta Vindije. Međutim,
kako općina nije posjednik prava upravljanja nad
špiljom, nije u mogućnosti samostalno donositi odluke
ovakve vrste.
Na koji način zaštititi špilju Vindija da se bogate
povijesne informacije koje ona čuva u svojim
arheološkim slojevima ne bi nepovratno izgubile?
Jedino rješenje je konkretna fizička zaštita. Pritom, i
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ovdje postoje dva odvojena pitanja: jedno se odnosi na
zamjenu ili barem popravak zaštitne rešetke na ulazu
u špilju, kao prvi nužan korak kojim bi se spriječio
neovlašten ulazak osoba koje već svojom nepažnjom,
a kamoli svjesnim štetnim činjenjem mogu izravno
oštetiti najvrjednije dijelove špilje. Drugi dio fizičke
zaštite odnosi se na zaštitu upravo tih najvrjednijih
dijelova, odnosno arheoloških, paleontoloških i
geoloških slojeva, koji mogu stradati ljudskom rukom,
ali i atmosferskim procesima koji mogu dovesti do
njihovog urušavanja ili postupne dezintegracije.
Kako to rade druge zemlje?
Dakako, postoji niz različitih primjera, no svi se oni
u konačnici temelje na maloprije opisanim rješenjima.
Urednik ste knjige „Arheologija i turizam u
Hrvatskoj“. S obzirom na Vaše ogromno iskustvo,
koji su potencijali razvoja turizma u Voći? Kakav je
turistički potencijal špilje Vindije?
Na oba ova pitanja mogu dati vrlo optimistične
pozitivne odgovore. Smatram da je špilja svojim
znanstvenim značajem, ali i svojim estetskim i ostalim
vrijednostima itekako moćna atrakcijska točka za
razvoj različitih oblika turizma. O potencijalima će
možda mnogo rječitije od mene progovoriti nedalek
primjer Krapine s nalazištem na Hušnjakovom brijegu
i suvremenim Muzejom krapinskih neandertalaca, koji
se mogu smatrati jednom izuzetno uspjelom pričom.
Naravno, ni u kojem slučaju se ne zalažem za kopiranje
krapinskog primjera – Vindija i Donja Voća bi svakako
mogli i trebali ponuditi svoja vlastita jedinstvena
rješenja, a ja niti najmanje ne sumnjam da je to itekako
moguće i posve izvedivo – korak po korak.
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Relativno blizu špilje Vindije nalaze se još neke
značajne i atraktivne špilje, ali i muzeji s građom iz
razdoblja neandertalaca. Mogu li se oni međusobni
povezati i kako ove znanstvene teme približiti široj
javnosti kroz turizam?
Rekao bih kratko: hvala Vam na ovom pitanju.
Naime, upravo ste na najkraći mogući način opisali
sadržaj projekta čiji je naziv „Put neandertalca“.
Osim znanstvenih motiva, taj projekt mogli bismo
smatrati i kulturno-turističkom inicijativom čiji je cilj
oblikovanje kulturne rute posvećene neandertalcima
na razini čitave Hrvatske, s jasnim ciljem da u

konačnici prijeđe nacionalne okvire i stvori kulturnu
rutu na prostoru čitavog kontinenta, odnosno na
svim područjima gdje je u svoje vrijeme živio ovaj
naš pradavni predak. Turizam je pri tome svojevrsni
katalizator za ostvarivanje široko postavljenih ciljeva
koji mogu odgovoriti na očekivanja svih ranije
opisanih dionika.
Na koji način naši poduzetnici mogu iskoristiti
potencijal špilje Vindija za svoj razvoj i može li Voća
iskoristiti špilju Vindija za svoje brendiranje ?
Ponovno ću dati potvrdan odgovor na oba pitanja.
Potencijal špilje iskoristiv je na čitav niz načina, no
potrebno je znati da se na već postojeći resurs u vidu
značaja i atraktivnosti špilje prvo trebaju nadograditi
neki nužni opći preduvjeti. Za početak potrebno je
stvoriti kvalitetnu turističku infrastrukturu, no i prije
toga postoji važan prioritet, naime, već opisana zaštita
same špilje. Turizam sam svjesno opisao kao katalizator,
pod čime podrazumijevam činjenicu da pojedino
dobro (ili, ako želite, atrakcija) privlači posjetitelje, a
oni imaju potrebe koje valja zadovoljiti – spomenimo
samo prijevoz, prehranu, smještaj, kupovinu i tome
slično. Posve je jasno da u tome interes mogu pronaći
brojni poduzetnici, a za to su najbolje pozicionirani
oni koji se nalaze na području Donje Voće. Pitanje
brendiranja, pak, samo se po sebi nameće: ako imate
nacionalno, pa čak i svjetski važan i prepoznatljiv
resurs na svome području, vjerojatno ćete poželjeti
poraditi na stvaranju jasne i pozitivne asocijacije s
njime. Pritom valja imati na umu da se brendiranje ne
događa samo po sebi, već je i ovdje riječ o procesu koji
treba pažljivo planirati i njime mudro upravljati.
veljača 2021.
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MLADI I MLADE OBITELJI

Dječji vrtić i potpore
Općine za mlade obitelji

Jedan od najvažnijih projekata u Općini je rekonstrukcija prostora u Osnovnoj školi za dječji vrtić. Time
Općina Donja Voća ulaganjem u imovinu Varaždinske županije postavlja nove standarde u korištenju
postojećih objekata koje financira Ministarstvo obrazovanja
Natalitetna politika je jedno od
najosjetljivijih pitanja u Hrvatskoj. U okviru
svojih mogućnosti i odgovornosti Općina
poduzima aktivnosti usmjerene na podizanje
razine kvalitete života i sprečavanje iseljavanja
mladih obitelji s područja Općine Donja Voća.
Osim ulaganja u komunalnu infrastrukturu,
to se čini različitim oblicima potpora. Naime,
skoro sve svoje potpore Općina je usmjerila
u pravcu poticanja ljudi da rade i žive u
Hrvatskoj.
Podignute su naknade za novorođenčad,
ukinute su komunalne naknade, dane su
potpore za obnovu domova, potpore za uzgoj
domaćih životinja, povećana su davanja za
vrtiće, daju se potpore i za djecu koja ne idu u
vrtiće te mnoge druge. Mnoge smo od njih po
prvi uveli i ponosimo se njima.

Rekonstrukcija
tavana i
investicija od
2.000.000,00 kn
najinovativniji je
način sinergije Općine
Donja Voća, Osnovne
škole, Varaždinske
županije te Ministarstva
prosvjete
4
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Načelnik Jurgec o tome kaže:
- Nekada je mladih bilo puno više, a potpora
Općine i države nije bila nikakva. Ne tako davno dok
sam ja hodao u školu plaćao se autobus, prehrana u
školi, roditelji su nam kupovali knjige, oblačili nas,
plaćali nam izlete i mnogo toga drugoga. Naše roditelje
tada ili njihove prije toga nitko nikada nije ništa pitao
kako to uspijevaju i sve je štimalo. Danas, dok je toliko
toga na volju, ne štima ništa. Pa pogledajte samo
kako se pojedine gospođe odnose prema potporama
koje sam osobno ja osmislil i osigural sredstva. Blate
me nemilice bez ikakvog dokaza i razloga a onda se
srde dok im se veli istina u oči. Kod normalnih ljudi
pošteno bi bilo reći fala lijepa a ne blatiti i lagati okolo.
Osobno bih čestital takvim „poštenima“ da odbiju
primiti naknadu od „nepoštenog čovjeka i lažljivca“
kakvim me nazivaju, fala Bogu takvih je za nabrojati
na prste jedne ruke i drago mi je da takve postoje i da
svi mi dobro znamo koje su, tako da je sve jasno. Imam
dojam da su pojedinci nezadovoljni svime i, koliko god
im dali, nikada neće biti dobro a to nije korektno niti
normalno – rekao je načelnik.
I dodao:
- Siguran sam da su pred nama bolji dani. No, ne
može načelnik, župnik, ravnateljica škole ili recimo
premijer, učiniti nekoga sretnijim i zadovoljnijim
čovjekom. Sve je počelo i počiva u obitelji, obitelj čine
ljudi a ljudi čine i Općinu i državu. Stoga budimo
više ljudi, pomažimo jedni drugima, udružujmo se i
radimo skupa za naš kraj i svima će nam biti bolje –
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DOSAD
•
•
•
•
•
•

Veće naknade za dječje vrtiće
Ukidanje komunalne naknade
Potpore za obnovu domova
Naknade za novorođenčad
Potpore za poljoprivrednu proizvodnju
Potpore za djecu koja ne idu u vrtiće

istaknuo je Kruno Jurgec.
Jedan od najvažnijih projekata u Općini je
rekonstrukcija prostora u Osnovnoj školi, koji
desetljećima zjapi prazan. Iskoristit ćemo ga za
Dječji vrtić te buduću školsku knjižnicu. Ovim se
investicijama radi dugoročna korist i stvara se dodatna
vrijednost voćanskoga kraja. No, za velike je stvari
potrebno vrijeme. Do ugovora prođu dani, mjeseci, a
ponekad i godine.
Načelnik Jurgec kaže
- Najbolji je takav primjer širokopojasni Internet. Taj
projekt, vrijedan gotovo 100.000.000,00 kn dokaz je
sposobnosti i mukotrpnog rada. Isto tako mislite li da
taj projekt može voditi netko tko poima nema o tome
ili osoba koja ga je osmislila, prijavila, uspješno riješila

prijavu i jedina je sposobna sprovesti ga? – rekao je.
I dodaje:
- U planu je konkretizacija suradnje sa Središnjim
državnim uredom za stambeno zbrinjavanja i naši
će ljudi vrlo skoro konkretno moći vidjeti što smo
pripremili u tom pravcu. Na žalost, COVID 19 pa
onda i dva potresa koja su zadesila našu Domovinu,
privremeno su stopirala sredstva i usmjerila ih na
područje Banije. No očekujemo da će se to popraviti
i da ćemo u drugoj polovici ove godine započeti
s planiranim. To je da za nekoliko mladih obitelji
izgradimo i ponudimo im na volju smještaj koji će
biti pilot projekt onoga što slijedi i što mi kao jedinica
od posebne državne skrbi možemo zajedno sa našom
Vladom učiniti.
veljača 2021.
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AKTIVNOSTI ZA STARIJE OSOBE

Sve brojnije
šetnje prirodom!

Dokazano je da redovita tjelesna aktivnost može
pridonijeti mnogim pozitivnim promjenama, boljoj
funkcionalnoj sposobnosti starijih osoba i boljem
raspoloženju. Posredno, to utječe i na dulji samostalni
život starijih osoba.
Poznato je da se, kako starimo, povećava broj
kroničnih bolesti i zdravstvenih problema, padaju
i psihofizičke sposobnosti. Smanjuje se snaga,
izdržljivost, mišićna masa i gustoća kostiju, a povećava
se masno tkivo. Starijim osobama teže je hodati,
ustajati, penjati se po stepenicama, nositi stvari,
koristiti se alatom i slično, a česte su i ozljede i padovi.
Svjesni da starije osobe moraju biti snažno
motivirane da zadrže poželjnu razinu dnevne
6
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funkcionalnosti, Udruga „Mentor“ je osmislila
projekt „Usluge usmjerene na povećanje kvalitete
života i zaštite starijih osoba s područja Općine
Donja Voća“. Projekt financira Ministarstvo rada,
mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.
U projektu koji traje do kraja godine, osobe treće
životne dobi imati će priliku uključiti se u cijeli niz
aktivnosti na tjednoj bazi.
Zbog aktualnih epidemioloških mjera, počelo se
sa rekreativnim aktivnostima – šetnjama prirodom, a
kad prilike to dozvole, organizirati će se kulturno kreativne radionice, društvene igre i kvizovi, edukacije
kroz predavanja o prevenciji bolesti i informatičkoj
pismenosti. Predviđeni su i posjeti manifestacijama i

“Ovo je već drugi
projekt namijenjen
prvenstveno starijim
osobama, no otvoreni
smo za sve dobronamjerne.
Dakle, Općina u tom
segmentu, sada već sa više
od 1.000.000,00 kn dobivenih
iz više projekata, potpomaže
društveni život našeg kraja.
Prava je šteta da se ljudi
ne žele uključiti u većem
broju, posebno dok čujemo
kojekakve komentare kako
„nema nikakvih mogućnosti“,
„nema sadržaja, ne znamo
kam s sobom“… Razumijem
one koji radi svojih životnih
rutina ne mogu sudjelovati
u takvim aktivnostima,
no ne mogu, niti ću ikada
razumjeti ili prihvatiti one
nedobronamjerne, koji
kritiziraju politikanstva radi,
ne vodeći pritom računa o
dobrobiti Voćanaca proizašle
iz ovih projekata.”
Kruno Jurgec

muzejima.
Slobodno je vrijeme sastavni dio čovjekove
aktivnosti. Na svakome je ponaosob hoće li odmarati,
rekreirati se, stvarati, educirati, ili se družiti.
Različitim sadržajima, Udruga Mentor pomaže da
stariji sugrađani učine puno toga dobroga za sebe.
Za početak je to šetnja prirodom na koju su svi
pozvani pridružiti se. Šetnja je pogodna za svaku dob
jer dužina, tempo i mjesto se prilagođava sudionicima.
Osim kretanja na svježem zraku i fizičke blagodati,
ne smije se zaboraviti ni dobro raspoloženje koje
ljudskome umu čine dobro društvo i smijeh.
Atmosfera je to u kojoj vrijeme brže prolazi, a doma
se vraća opušteniji i zadovoljniji.
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UDRUGA MENTOR: ZAPOČELE AKTIVNOSTI NA PROJEKTU ZAŽELI II

Pet žena za brigu o
30 starijih i osoba s
invaliditetom
Projekt „Zaželi – faza II“ je nastavak
financiranja aktivnosti prethodnog poziva za
„Zaželi“.
Kroz projekt će se zaposliti pet nezaposlenih
žena, najviše završenom srednjom školom,
a koje kontinuirano nailaze na poteškoće u
traženju zaposlenja. One će se brinuti o 30
osoba starije životne dobi u nepovoljnom
položaju ili osoba s invaliditetom, pružajući im
podršku u svakodnevnom životu, posebice onih
koji žive u teško dostupnim i slabije naseljenim
mjestima.
Općina Donja Voća je raspisala Javni poziv
za prijem pet žena u radni odnos na određeno
vrijeme, a Hrvatski zavod za zapošljavanje će,
kao partner na projektu, sudjelovati u njihovu
odabiru.
Ovih je dana u tijeku i odabir programa
obrazovanja i osposobljavanja za izabrane
kandidatkinje. Edukacija bi, dozvoli li to
epidemiološka situacija, trebala biti gotovo do
lipnja. Polaznice će dobiti i certifikate koji će im
po završetku projekta osigurati lakši pronalazak
trajnog zaposlenja u budućnosti.
Po završetku edukacije, žene će započeti s
brigom o dodijeljenim im korisnicima.
U njihovom će odabiru, kao partner na
projektu, sudjelovati i Centar za socijalnu skrb
Ivanec. Voditi će se briga da budući korisnici
nisu paralelno uključeni u slične projekte
pomoći.
Udruga za socijalne aktivnosti i potporu
pri zapošljavanju – Mentor će obavljati
administrativne aktivnosti na projektu, prijavu
i evidentiranja rada žena, vršiti će kontrolu rada
žena na terenu, prikupljati dokaze za potrebe
kontrole projekta.
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TKO JE UDRUGA
MENTOR?
Udrugu MENTOR su osnovale Općine
Vidovec, Petrijanec i Donja Voća 2015.
godine, temeljem prijedloga i projekta
kojeg je osmislio načelnik Kruno Jurgec.
Udruga Mentor je nevladina, neprofitna i
nestranačka organizacija registrirana prema
Zakonu o udrugama. Temeljni cilj Udruge je
udruživanje radi pružanja podrške i obuke
nezaposlenim osobama u Varaždinskoj
županiji, prvenstveno u Donjoj Voći i
Vidovcu. Udruga ima jednu zaposlenu osobu
i to je Jadranka Jakopec. Od 2015. do danas,
Udruga je provela samostalno ili kao partner,
ili je odobreno projekata u vrijednosti većoj
od 6.000.000,00 kn što je rezultat koji se
teško može nadmašiti.
Udruga je temeljem svojih projekata od 2015.

godine školovala i educirala više od 200
osoba iz Donje Voće ali i susjednih općina.
Provedenim edukacijama i aktivnostima
direktno je poduprla smanjenju broja
nezaposlenih u Varaždinskoj Županiji,
utjecala je na otvaranje tri poslovna
poduhvata koji i danas uspješno rade.
Polaznice aktivnosti koje je provodila
Udruga, a rukovodila njima Jadranka
Jakopec su između ostalog i djelatnice koje
su bile zaposlene u projektu Zaželi ali i
poznata kako sama navodi aktivistica Sanja
Kočet koja je pod sredstvom projekta Udruge
MENTOR bila zaposlena 17 mjeseci u
Općini Donja Voća, nakon toga aktivizam je
potpuno nestao. Sada je zaposlenica Udruge
MENTOR Jadranka Jakopec dipl. oec.

TKO MOŽE BITI KORISNIK USLUGE?

• Osobe od 65 godina ili starije
• Nemoćne osobe bez obzira na dob
• Osobe koje ne ostvaruju pravo na uslugu potpore i
podrške po nekoj drugoj osnovi
veljača 2021.
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VRIJEME JE I
ZA VLASTITA
ULAGANJA
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Poštovani žitelji Općine Donja Voća,
Slobodan sam Vam se obratiti ovim dopisom
te Vas zamoliti da zajedno sa svojom Općinom
sudjelujete u konkretnim projektima razvoja našeg
kraja koji će uskoro započeti kao do sada najveće
investicije ikada u našoj Općini. Zahvaljujući
iznimnim uspjesima koje smo ostvarili i
ugovorenoj potpori koja je pred nama u vrijednosti
skoro 100.000.000,00 kn vrijeme je da zajedno
ostvarimo jedinstvenu priliku koja nam se pruža.
Kao što Vam je poznato lani sam imao
priliku potpisati ugovor o financiranju skoro
65.000.000,00 kn projekta gradnje širokopojasne
mreže u konzorciju koji predvodi Općina Donja
Voća u vrijednosti većoj od 93.000.000,00 kn
sukladno potpisanim ugovorima sa Ministarstvom
regionalnog razvoja i fondova EU te Središnjom
agencijom za financiranje i ugovaranje. Projekt je
rezultat višegodišnjeg napornog rada o kojem je
nešto znalo jako malo ljudi, no sada on ima utjecaj
na sve nas žitelje naše prekrasne Općine te mu se
itekako imamo pravo veseliti.
Sada je na nama da taj izuzetan investicijski
projekt koji je najveći takav ikada vođen od strane
jedne Općine u našoj Varaždinskoj županiji ali
i jedinstven u Republici Hrvatskoj. Stoga Vas
prijateljski pozivam da se mi pridružite u ovom
projektu i da zajedno učinimo našu Općinu još
boljom i još ljepšom. Ovo je projekt svih nas, svih
Vas koji ste mi do sada 3 puta dali povjerenje i koji
ste vjerovali u mene, to je projekt i onih koji su
me i kritizirali kada je to bilo opravdano. No to
je projekt i onih koji za našu Općinu nikada nisu
napravili ništa, a toliko su ružnih riječi rekli o
onima koji za nju rade svaki dan i moraju to trpjeti.
To je prilika da se svi skupa udružimo i napravimo
nešto za naš kraj, za one koji rastu iza nas i koji
će to zajedno sa nama a posle i bez nas uživati i
graditi dalje!
U prošloj EU perspektivi naša ulaganja te
pomoć Vlade premijera Andreja Plenkovića mjere
se u desecima miliona kuna u našoj Općini, te su
svima vidljiva, ma što neki „divni ljudi“ o tome
pisali na internetu ili govorili. Takvi razgovori puno

više govore o njima samima nago nama kojima je
dobrobit našeg kraja prioritet i želimo za njega
napraviti više.
Sada u novoj perspektivi kada se Republici
Hrvatskoj nude sredstva u vrijednosti 24 milijarde
€ imamo pravo očekivati da će se i naša Općina
sukladno tome dodatno razviti i izgraditi. Smatram
da takvu priliku ne možemo i ne smijemo propustiti
stoga Vas lijepo molim da svi skupa shvatimo da je
ovo jedinstvena šansa koju propustiti ne smijemo
ali niti nećemo.
Planovi i projekti koje sam pripremio i koji su
pred nama a vrijednosti su više od 700 miliona
kuna za iduće EU razdoblje počinu sa ovim
projektom vrijednim 93.000.000,00 kn. Idemo
zajedno iskoristiti to što nam se nudi, zajedno ćemo
to izgraditi i voditi tako da ne moramo vraćati
nikakva sredstva, jer uz to što projekte treba znati
osmisliti puno važnije ih je i pravilno sprovesti.
Ako se sredstva ne troše sukladno sporazumu i
Ugovoru ona se moraju vraćati, a takva ogromna
sredstva su za nas prilika za uspjeh ili neuspjeh te se
s njima ne možemo kockati nego ih voditi uspješno
i sukladno pravilnicima. Da to znamo ja i moji
suradnici smo dokazali a tako ćemo raditi i dalje.
S time u vezi na 28 sjednici Vijeća održanoj
18. prosinca 2020 godine predložio sam našim
vijećnicima da se Općina zaduži za 10.000.000,00
kn te time vlastitim sredstvima idemo u gradnju
i investicije paralelne uz gradnju širokopojasnog
pristupa. Želim se ovom prilikom zahvaliti svim
vijećnicima na podršci i razumijevanju ove situacije
te prihvaćanju zaduženja za gradnju naših cesta,
galerije, trga, vrtića, novu LED javnu rasvjetu te
kupnju vatrogasnog vozila za što smo već proveli
javnu nabavu. Jer sada je vrijeme da i vlastitim
sredstvima i sami doprinesemo, kada smo ostvarili
takve iznimne potpore moramo i sami doprinijeti
da se napravi što je više moguće projekata jer
prilika se pruža samo jednom. Znamo svi da se kaže
„Pomozi si sam i Bog će ti pomoći“ sada je vrijeme
da se i mi ponovo uključimo i da „Šparamo kada
imamo od čega šparati“ kasnije će biti pre kasno.
Stoga Vas lijepo molim da se pozitivno odazovete

na naš prijedlog da zajednički financiramo i
gradimo sljedeće dionice cesta u našoj Općini za
koje smo postigli suglasje svih trenutno 10 vijećnika
u našem Vijeću osim svima poznate vijećnice gđe.
Jovanović koja nije bila ZA!
Sredstva koja ćemo prikupiti Vašim uplatama
planiraju biti investirana u gradnju nove
infrastrukture i to na cesti prema „Filipači“ u
Gornjoj Voći, koja također traži hitnu sanaciju
asfaltom obzirom da sanacije ceste koje godinama
radimo i „šudramo“ na žalost uslijed kiša propadaju
i ne mogu se drugačije riješiti nego asfaltom.
Također
ćemo
sukladno
financijskim
mogućnostima i planu asfaltirati cestu Ham u
Rijeci Voćanskoj, na tom području smo ove godine
započeli sa gradnjom vodovoda, prije koju godinu
sanirali smo klizište, doveli novu niskonaponsku
mrežu a lani smo na brijeg do njega koji svi znamo
kao „Šincikov brijeg“ napravili asfaltnu cestu a ove
godine zajedno sa Ivkom vodama d.o.o. uvodimo
i vodu.
To su mjesta u našoj Općini koja su jako lijepa
no na njima živi malo ljudi i nisu jedina, no našim
zajedništvom ćemo pomoći i razviti i taj prekrasan
kraj naše Općine.
Stoga se svima Vama unaprijed zahvaljujem
i veselim se našim zajedničkim budućim
suradnjama, svatko od nas može misliti drugačije
i može biti simpatizer bilo koje političke opcije.
Ja sam na svi to znaju član i simpatizer Hrvatske
demokratske zajednice koja je stranka najzaslužnija
što imamo svoju Domovinu ali i što imamo našu
Općinu, koja posljednjih par godina doista ima što
pokazati i nadmašila je znatno slične nama. Kako
se kretao naš proračun u zadnjih 10 godina svi ste
imali prilike vidjeti i svakom dobronamjernom to
je više nego jasno.
Na stranu naša politička opcija i razlika koju
imamo u svojem razmišljanju, no naše zajedničko
razmišljanje treba biti dobro naše Općine i dobro
naše djece. Zato svoje obraćanje završavam
porukom MOJA VOĆA MOJA OPĆINA.
S poštovanjem, Vaš načelnik
Kruno Jurgec

PLANIRANE INVESTICIJE U CESTE

VOĆANSKI LIST
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ODLIČNA SURADNJE OPĆINE I UDRUGE!

Općina uređuje objekt
veterinarski punkt

Općina Donja Voća će dobiti još jednu zgradu na ponos voćanskoga kraja, koja je godinama bila ruglo i
ruševina u Gornjoj Voći.
Objekt Veterinarski punkt izgrađen je sedamdesetih
godina prošloga stoljeća, s namjerom da u njemu bude
veterinarska ambulanta.
Nakon što ga veterinar godinama nije koristio,
objekt je dodijeljen na korištenje Udruzi vinogradara
i voćara. Međutim, nelegalizirana se zgrada i dalje nije
koristila, već je prepuštena propadanju. Temeljem
prijedloga načelnika Vijeće je donijelo odluku ( za nije
bila jedino vijećnica Jovanović) i dozvolilo da Općina
Donja Voća preuredi i privede svrsi kompletan objekt,
uvede struju i vodu, završi pokrenutu legalizaciju te
uredi okoliš.
Općina je dulje vrijeme u kontinuirano rastućem
investicijskom zamahu.
- Osim ulaganja u komunalnu infrastrukturu, dječja
igrališta i sportske objekte, želja mi je i da potaknemo
i pomognemo rast i razvoj naših udruga. To se najbolje
može vidjeti iz provedenih projekata. Spremni smo
pomoći svakoj udruzi koja je spremna za suradnju.
Tako je i s Udrugom vinogradara i voćara koja je
promjenom vodstva otvorila dijalog s Općinom.
Na moj prijedlog, na 28. sjednici Općinskog vijeća
odlučeno je da im se osigura adekvatan prostor, taj
u objektu veterinarskog punkta. Odlučeno je i da se
u obnavljanje zgrade i okoliša uloži 150.000 kuna,
nakon će im ona potpuno opremljena i funkcionalna
biti predana na korištenje - ispričao je načelnik Jurgec
kako je došlo do te ideje.
- Nakon što dobije reprezentativni prostor, Udruga
voćara i vinogradara moći će se posvetiti svojim
aktivnostima, a koje će biti usmjerene ka promociji
Općine Donja Voća, voćanskoga kraja ljudi koji tu žive
– istaknuo je načelnik.
Upravo je u tijeku proces legalizacije objekta, na
koju se čeka dulje od desetljeća jer je bivše rukovodstvo
propustilo to napraviti. Slijedi priključak vode i struje
te bežično spajanje s objektom Stara škola, kako bi
imao priključak Interneta. Urediti će se okoliš i oko
samog objekta napraviti terase, uvesti kanalizacija
10
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“Fala lijepa svim
Vijećnicima koji su bili
za ovu investiciju, osim
gđe. Jovanović koja nije
bila za moj prijedlog
ulaganja u ovaj objekt!”
Kruno Jurgec
i riješiti se odvodnja. Za kraj će biti zamijenjeno
krovište i stolarija, staviti će se fasada i posao finiširati s
opremanjem zgrade.
Međusobna suradnja Udruge i Općine, godinama je
bila loša, da bi se situacija sada promijenila.
- Danas izvrsno surađujemo i nadam se da će
tako i ostati, odnosno da će naša suradnja biti još i
bolja. Drago mi je da su ljudi u udruzi vidjeli da je
zajedništvo i rad zajednički interes i imperativ. Udruge

i Općina su partneri i tako moramo dalje raditi i živjeti.
Zaboravimo sad sve međusobne nesuglasice. Želim
svako dobro novom predsjedniku g. Ivici Lukačeku
i drago mi je da smo našli zajednički jezik i uvidjeli
da skupa možemo napraviti više za naš kraj. Ovakva
suradnja je dobar primjer i onim malobrojnima, koji
misle da im Općina ne treba ili koji misle da mogu
za svoje neuspjehe i inertnost jednostavno optuživati
Općinu – govori Kruno Jurgec.
Također ističe da je obnovom svojih prostora i
njihovim dovođenjem u funkciju, općina Donja Voća
dobila još jednu zgradu na ponos voćanskoga kraja.
Ipak, prije svega je svrsishodna i na pomoć onima koji
ju trebaju.
- I ovom prilikom pozivam sve koji žele dobro našoj
općini da se uključe u rad jedne od naših udruga i
da svojim radom i zalaganjem doprinesu razvoju i
promociji voćanskoga kraja. Oni koji još nisu shvatili
da je zajedništvo i međusobno uvažavanje preduvjet
bilo kakvog razvoja i napretka, molim da se osvijeste
i prihvate ruku pomirenja koju im pružam. Zajedno
možemo puno više i bolje. To je onda MOJA VOĆA
MOJA OPĆINA! – zaključio je načelnik Jurgec.

VOĆANSKI LIST

POTPORA

Općina redovito financijski
podržava udruge, a željeli
bi, kažu, još i više, kada bi
bilo konkretnih projekata.
U Općini se nadaju
kvalitetnim programima i
projektima udruga. Općina
će im rado pomoći i kao
partner na EU projektima.

OPĆINA RASPISALA NATJEČAJ ZA UDRUGE

Udrugama u ovoj
godini 120.000 kuna

Novac namijenjen udrugama proračunski je osiguran. Natječaj još nije gotov, a u Općini se nadaju
kvalitetnim programima i projektima.
- Općina Donja Voća rado se uključuje u projekte
udruga. Kao rezultat toga, danas na Voći imamo Sportski
park hrvatskih branitelja - vanjski sportski objekt, rijedak
u našem okruženju. Da Vam je netko prije 10-20 godina
rekao da će mladi iz Ivanca, Klenovnika, Maruševca,
Lepoglave, Varaždina pa čak i iz još udaljenijih sredina
dolaziti na rekreaciju na Voću, sigurno bi mu rekli da nije
normalan, a danas se to upravo dešava. Na Voći nogomet
treniraju mladi iz NK Ivančica Ivanec, koja je bila i još je
uvijek pojam nogometa u bivšoj Općini Ivanec. Mislim
da to sve govori o onome tko je to osmislio i napravio i o
tome što se i kako se radi na Voći – ističe načelnik Općine
Donja Voća, Kruno Jurgec, govoreći o suradnji Općine
s lokalnim udrugama. Ulaganjem većim od 800.000,00
kn u ŠNK Vindija, danas taj klub ima bolje prostore
od većine klubova u 3.nogometnoj ligi, no i puno više.
- Žao mi je da neke naše udruge ne surađuju s
Općinom na većim projektima, jer prostora za napredak
na ovom području ima. Također, Općina će im rado
pomoći i kao partner na EU projektima, isto kako to
činimo s udrugom Mentor. Općina redovito financijski
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podržava udruge, a želja nam je i više, kad bi bilo
konkretnih projekata - pojašnjava načelnik Jurgec i
dodaje
- Aktivnost se na žalost ne osjeća onako kako bi
trebala biti. Znate, nisu se svi spremni angažirati za opće
dobro, utrošiti svoje vrijeme, energiju i kreativnost, a
potom da ih ljudi koji ne doprinose društvu u kojem
žive, kritiziraju i za sve što se napravi govore da nije
dobro. Ljudima je to problem i radije ne žele imati
nikakvog posla sa svojim krajem. Razumijem zašto se
mnogima problem društveno angažirati. Uspješni ljudi
podrijetlom z Voće, kažu mi da nikada ne bi radili moj
posao zbog stalnih napada i uvreda kojima sam izložen
od strane pojedinaca.
Općina Donja Voća promovira udruge i putem svoje
internetsku stranicu, kao uostalom i sve gospodarske
subjekte i OPG-ove s općinskog područja. Iz Općine
pozivaju udruge aktivnije uključe i jave im se im se
svojim idejama. Općina je, početkom veljače, raspisala
Javni natječaj za financiranje programa/projekata od
interesa za opće dobro koje provode organizacije civilnog

društva na području Općine Donja Voća za 2021.
godinu. U njemu je za programe i projekte udruga u
2021.godini, namijenila 120.000,00 kuna. Sredstva su
osigurana u Proračunu i raspoređena su na programe
udruga za zaštitu prirode i životinja, sportskih udruga,
udruga u području kulture, udruge u socijalnoj skrbi,
udruga za treću životnu dob i udruga branitelja.
Prijave će ocijeniti stručno povjerenstvo temeljem
kvalitete i relevantnosti prijave. Voditi će se briga o
usklađenosti ciljeva programa ili projekta s ciljevima
i prioritetnim područjima definiranih strateškim i
planskim dokumentima Općine.
Jednako važni kriteriji su: doprinos programa ili
projekata zadovoljenju javnih potreba, realistične
i transparentne financijske procjene, posredni ili
neposredni utjecaj programa ili projekta na ciljeve i
prioritetna područja definirana strateškim i planskim
dokumentima Općine, dosadašnje iskustvo podnositelja
zahtjeva u provedbi istog ili sličnih programa ili
projekata, kapacitet podnositelja zahtjeva, raspoloživa
planirana sredstva.
veljača 2021.
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GROBLJE U DONJOJ VOĆI: MJESTO PIJETETA PREMA POKOJNIMA,
ALI I MJESTO KULTURNOG IDENTITETA I POVIJESTI OPĆINE

Naše mjesto
posljednjeg počinka

Groblje je mjesto na kojem sahranjujemo umrle, ali s druge strane funkcionira kao da je namijenjeno živima
jer ga živi koriste. Brigom o groblju šaljemo poruku društvu kako se treba odnositi prema svojim umrlima.
Otkad datiraju prvi zapisi o ukopima na groblju
u Donjoj Voći, ovo je groblje dom mnogobrojnih
Voćanaca. Mjesto na kojemu živi, na dostojanstveni
način odaju počast onima kojih više nema i na
kojem ih se s ljubavlju prisjećaju..
Groblje se prostire na površini 7608 m2, na k.č.br
5607 i k.č.br. 5608.. Na zelenilo otpada 2281 m2,
što uključuje i površine van ograde, prazna mjesta i
neodržavane grbove.
Groblje uljepšava zelenilo, kojeg većinom čine
elegantne thuje.
Dok groblja diljem Hrvatske muku muče sa
štetnicima krasnikom i potkornjakom koji napadaju
thuje, iz Ivkoma poručuju da njihova pojava na
voćanskome groblju dosad nije uočena. Ukoliko
do toga i dođe, spremni su, kažu, na postupanje po

KRUNO JURGEC:
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fitopatološkim mjerama i preporukama.
Ivkom d.d. upravlja voćanskim grobljem od
07. kolovoza 2010. godine i od tada do danas
sahranili su na njemu 396 pokojnika. Prošle godine,
obilježene koronavirusom, broj sahranjenih nije
bio veći od uobičajenog prosjeka, sahranjeno je
36 mještana. Aktualnoj situaciji i epidemiološkim
mjerama u Ivkomu su se brzo prilagodili, u skladu s
preporukama Stožera civilne zaštite.
- Naše groblje nije samo mjesto izražavanja
pijeteta prema pokojnima i mjesto sjećanja. Ono je
i mjesto kulturnog identiteta i povijesti naše općine.
Naša je obveza zaštititi ga, održavati i obnavljati i
predati ga budućim generacijama – kaže načelnik
Jurgec. Dodaje da Općina, osim što groblje čuva,
vodi brigu i o njegovoj budućnosti.

- Već neko vrijeme s Ivkomom radimo na
pronalasku rješenja da osiguramo dovoljno ukopnih
mjesta za sljedeće desetljeće – najavljuje načelnik.
Na voćanskom je groblju 1277 grobnih mjesta i
još je sedam slobodnih.
Vlasnik zemljišta je Općina dok su fizičke osobe
korisnici grobnih mjesta i vlasnici su nadgrobnog
uređaja (spomenik, pokrovna ploča i drugi elementi
i oprema uređenog grobnog mjesta).
Za korištenje grobnog se mjesta plaća grobna
naknada. Taj se novac koristi za godišnje održavanje
groblja, koje
podrazumijeva hortikulturno
uređenje i održavanje (ne pojedinačnih grobova),
odvoz smeća, održavanje cesta i staza, vodovodne
i kanalizacijske mreže, te održavanje objekata na
groblju.

Renoviranje
grobne kuće
i uređenje
okoliša
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Grobno mjesto za koje grobna naknada nije
plaćena 10 godina, smatra se napuštenim.
Istekom tog roka prestaje pravo korištenja i sva
prava koja su upisana u grobnu evidenciju.
Činjenica da je grob uređivan, održavan i/ili
posjećen ne utječe na prestanak prava korištenja.
Takvo grobno mjesto može se ponovno dodijeliti na
korištenje ako je proteklo 15 godina od posljednjeg
ukopa u grob. Ovakvih grobnih mjesta na našem
groblju je 126 i Ivkom će ih ove godine uzeti u
proceduru. Na žalost, dobar dio tih grobnih mjesta
nije veličine koja je po zakonu određena za grobno
mjesto, ali će ih biti dovoljno za slijedećih 10 godina.
Uz osnovnu djelatnost održavanja groblja, Ivkom
obavlja i pogrebničke usluge, prodaje pogrebnu robu

i aranžmane te izdaje suglasnosti za građevinske i
klesarske radove na groblju.
Iz voćanske je škole upućen prijedlog o odvajanju
otpada na groblju.
- Već smo ranije isprobali odvajanje otpada, no
bilo je to potpuno neuspješno. Vjerujemo da će s
vremenom zaživjeti svijest ljudi o odvajanju otpada
te smo spremni pokušati ponovo - poručili su iz
Ivkoma.
Groblje je mjesto na kojem sahranjujemo umrle,
ali s druge strane funkcionira kao da je namijenjeno
živima jer ga živi koriste. Brigom o groblju šaljemo
poruku društvu kako se treba odnositi prema svojim
umrlima.
Ivkom je prošle godine očistio otpad s

Kada sam postao načelnik 2009. godine prvi mi je posao bio okupiti ljude za
javno radove, a prvi im je zadatak bio uređenje groblja.
Bilo je tada primjedbi na ovu općinsku inicijativu, konkretnije na radnu
snagu. Mogli smo čuti svakojake ružne epitete.
Činjenica je da da to nisu bili najbolji stručnjaci ali uposlili smo primatelje
socijalnih naknada. Zid koji su zazidali i danas stoji.
Na žalost mnogi akteri danas nisu među živima, ali njihovo djelo ostaje.
Paralelno s tim sam predložio i donijeta je Odluka o davanju groblja u koncesiju
Ivkomu. Danas se vidi da je to bila dobra odluka, standardi su podignuti.
Godine 2013. asfaltirana je gornja staza, tri godine kasnije i donja. Groblje je
kompletno dobilo rasvjetu. Prije dvije godine uveden je i sustav video nadzora,
a troškovi odvoza smeća umanjeni su za nevjerojatnih 90 posto. Svi pamtimo
đumbus na groblju, a pogledajmo ga danas.
Za smeće na groblju okrivljeni su mještani Višnjice koji prolaze kroz Voću.
Valja reći da je od svih zatečenih u prekršaju i kažnjenih, tek edna osoba bila iz
okolnih općina, ali ne iz Višnjice.
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groblja(uvenulo cvijeće, otpalo lišće, papir, dogorjele
svijeće, plastične ambalaža i sl.) i s parkirališta pored
njega. Tvrtka je redovno kosila zelene površina groblja
i oko njega. Redovno je obrezivano ukrasno grmlje
i živica, rješavalo se korova s puteva... Nabavljen je,
dopremljen i ručno ugrađen kameni agregat 4-8
mm. Ivkom, također, brine o zbrinjavanje dogorjelih
lampiona, biorazgradivog i ostalog otpada s groblja.
Brine i o suglasnostima i iskolčenju grobnih mjesta.
Suradnja Općine Donja Voća i Ivkoma pozitivna
je i konstruktivna, poručuju iz Ivkoma i dodaju da
primjedbe na održavanje groblja nije bilo.
Na kraju godine, Ivkom dostavlja Općini godišnje
izvještaje, u kojima ujedno i predlaže što bi se na
groblju radilo u godini koja slijedi.

Sada, u 2021 godini, došlo je vrijeme za kompletnu rekonstrukciju grobne
kuće. Urediti ćemo okoliš i zamijeniti ogradu te postaviti nadstrešnicu, što će
dodatno povisiti standard voćanskoga groblja.
Svi koji rade nered na groblju, neka dvaput promisle o tome.

veljača 2021.
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PROMETNA INFRASTRUKTURA

Počele prip
moderniza
KOMUNALIJE
Ugovorom o javnoj nabavi
radova broj:29/1-2020. od dana
26.05.2020. godine Naručitelj je
ustupio, a Izvođač radova preuzeo
izvođenje radova „Izgradnja sustava
vodoopskrbe dijela naselja Rijeka
Voćanska ( Zaselci Kolački, Šinceki,
Vincekovići, Risi i Krčeki )“.
Cijena radova bez PDV-a iznosi
1.955.966,10 kn. Rok izvođenja
radova je 18 mjeseci.
Do kraja siječnja završeni su
radovi u vrijednosti 269.076,79
kn. U teškim vremenskim uvjetima
položena je cca 1/3 trase izgradnje
sustava vodoopskrbe.
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preme za
aciju cesta
Poboljšanje kvalitete života lokalnog stanovništva
kroz izgradnju
komunalne infrastrukture, jedan je od ovogodišnjih općinskih prioriteta.
Općina Donja Voća planira modernizaciju i rekonstrukciju nerazvrstanih i
lokalnih cesta, a za što se planira kreditno zadužiti.
Modernizirati će se dionica ŽC 2027 od mosta uz Kuserbanjsko do
MMS-a, LC 25022 od Kuserbanjsko - proširenje do kbr. 318 b, LC 25022
od Kuserbanjsko -nastavak od kbr. 318b do kraja asfalta, LC 25022 “od
Kuserbanjsko - nastavak od kraja asfalta do vodospreme, NC021 “Budinščaknakon kbr.15”, NC 206 “Fotez Breg” i NC 195 Slivarsko.
U pripremnom su djelu završeni postupci jednostavne nabave za usluge
geodetskog snimanja prometnica za projektiranje, dužine oko šest kilometara
te usluge malčiranja.
Malčiranje prometnica je priprema za buduće građevinske radove na tom
zahvatu. Provodi se strojno čišćenje i malčiranje raznog raslinja i šiblja sa
cestovnog zemljišta. Radovi će biti završeni do kraja travnja.

NA KRITIČNOM RASKRIŽJU USKORO - ROTOR
Na inicijativu načelnika Jurgeca, Policijska uprava
Varaždinska je krajem 2019.godine dala mišljenje o
rekonstrukciji opasnog raskrižja ŽC2027, 2056 i LC25023,
raskrižja ceste iz centra Donje Voće s cestama prema
Varaždinu, Ivancu, Višnjici.
U svojem je mišljenju Policijska uprava Varaždinska
potvrdila da na raskrižju postoji stvarna ugroza sigurnosti
prometa, uvjetovana aktualnim stanjem infrastrukture.
Budući da se radi o raskrižju u neposrednoj blizini osnovne
škole, rekonstrukcija bi značila sigurniji put školaraca do
škole. Također, raskrižje bi pridonijelo i sigurnosti cestovnog
prometa.
- Završen je i projekt za rotor te je za njega izdana lokacijska
dozvola, a u tijeku je i postupak izvlaštenja koji je Općini
Donja Voća prije 2 godine iz proračuna „izbio“ 600.000,00
kn. No ove godine ćemo imati na tom raskrižju novi i
moderni rotor i dodatnu sigurnost na našim prometnicama
ali i prekrasnu novu vizuru našeg središta Općine - zaključuje
načelnik Jurgec.
Investitor će biti Općina Donja Voća.
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RADOVI NA CESTI
PETRINJEKOV
BRIJEG
Početkom veljače završen je postupak
jednostavne nabave za predmet nabave Radovi na
površinskom sloju ceste – Petrinjakov brijeg.
Radovi čija je ugovorena vrijednost 154.943,75
kuna obuhvaćaju pripremne radove, zemljane
radove – donji postroj u vidu planiranja i
porezivanja postojeće ceste grejderom, iskop
humusa, utovar i odvoz građevinskog otpada,
izradu bankina, odvodnju i izradu cijevnog
propusta, izrada betonske podloge i obloge cijevi,
uređenje gornjeg postroja kroz dobavu i dopremu
šljunčanog materijala, asfaltiranje dionice i
uređenje postojećih prilaza. Procjenjuje se da će
radovi biti završeni u roku od dva mjeseca.

veljača 2021.
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Kako se živi u Voći
Od prvih pračovjeka do danas mnogo je ljudi prošlo ovim krajem i nastanilo se zbog plodne zemlje, ugodne
klime, raznolikog i slikovitog krajolika
Prirodna bogatstva i blaga klima od davnina
su vabile čovjeka da se ovdje nastani. Prije više
od 35.000 godina na Voći su živjeli neandertalci.
Pitate li se zašto baš na Voći, dovoljno je samo
okrenuti se oko sebe. Od prvih pračovjeka do danas
mnogo je ljudi prošlo ovim krajem i nastanilo se
zbog plodne zemlje, ugodne klime, raznolikog i
slikovitog krajolika.
Pripovijesti starijih ljudi o tome kako se nekad
ovdje živjelo za mlade stanovnike Voće danas su
kao bajka, u koju je teško vjerovati. U ne tako
davnoj prošlosti radovi u polju ovdje su se obavljali
pretežno fizički. Obitelji su srećom tada bile velike
i malo je tko odlazio na posao. Zbog toga su se već
dolaskom prvih proljetnih radova zasukali rukavi,
stavila kosa na rame i otišlo kositi na travnjak. Da
vrijeme brže prođe pjevale su se pjesme i pričale
šale. Na ruke se kosilo, sakupljalo, okretalo i
tovarilo. Na njivi su plug vukle životinje, a čovjek s

motikom bio je glavni u obradi zemlje. Danas je to
sve drugačije. Svako domaćinstvo ima raznovrsnu
mehanizaciju koja olakšava i ubrzava obavljanje
poljoprivrednih poslova. Ali jedno je na Voći ostalo
isto – pjesma, smijeh i šala, za koju se uvijek nađe
vremena.
No,
tradicionalni
načini
obavljanja
poljoprivrednih radova, izrade božićnih ukrasa,
spravljanja domaćih jela i ostali elementi ruralne
kulture ovoga kraja ovdje nisu pali u zaborav.
Ovi običaji oživljeni su i snimljeni u okviru
projekta DETOX SLO-HR98, koji je sufinanciran
sredstvima Europske unije, a dio njih nalazi se i na
Youtube kanalu Općine Donja Voća.
Voćanci nisu komplicirani ljudi, iako život ovdje
nije jednostavan. Radišni kakvi jesu, Voćanci s
veseljem nakon redovnog posla odlaze u svoje
vinograde i voćnjake, uređuju vrtove, obrađuju
oranice i brinu se o domaćim životinjama.
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Kuće ovdje imaju vrtove. Svaki dan se odreže
svježa salata, otrgne stručak peršina za juhu. Po
dvorištima se kokoši slobodno šeću i jedu svježu
travu, traže crviće i zobaju mljeveni kukuruz.
Mnoga domaćinstva na Voći još uvijek imaju stare
krušne peći iz kojih miriše najbolji kruh, naravno
spravljen od domaćeg brašna. Što se toga tiče,
Voćanci imaju iznimno zdravu prehranu.
Na Voći je uvijek veselo. Mještani se vole
okupljati oko zajedničkih aktivnosti, aktivni su u
dobrovoljnom vatrogasnom društvu, rekreiraju se
na sportskim terenima, imaju nogometni klub,
bave se lovom, pčelarstvom, očuvanjem kulturne
baštine.. Aktivni su na svim područjima, a rado
surađuju i s drugima iz Hrvatske i susjedne
Slovenije.
Crkva u srcima Voćanaca zauzima posebno
mjesto i rado se angažiraju u svim aktivnostima
vezanim uz Crkvu.

Izdavač: Općina Donja Voća

Naklada: 700 primjeraka

Uređuje: gotalmedia j.d.o.o.

Tisak: Grafoprom Lepoglava
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