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Čestitamo

Dan Općine Donja Voća!

Rijec nacelnika
Poštovani žitelji Općine Donja Voća,
svjedoci smo teškog vremena u kojem živimo.
Ono od nas traži solidarnost i slogu, suradnju i
poštivanje svojih bližnjih. Također, i poštivanje
svijeta u kojem živimo. Pandemija bolesti COVID
-19 dotakla je živote svih nas i promijenila svijet na
koji smo navikli! No, nije li ujedno ova pandemija
i prilika da se osvrnemo oko sebe i razmislimo o
nama samima?
Općina je predana ovom poslu ali i svjesna
ozbiljnosti vremena pandemije. Moramo priznati
da je unatoč lošim prilikama i učestalim dnevnim
migracijama van općine ili u inozemstvo, situacija u
našoj Općini mirna.
Stožer kojim upravlja moj zamjenik Josip Lazar,
učinio je sve u svojoj moći da se situacija razvija
na primjer ostalima. Tu svakako treba spomenuti
veliku pomoć DVD-a, posebno predsjednika Josipa
Cingesara. Zalihe hrane i pića, dostatan broj maski,
sredstva za dezinfekciju koje je Općina prikupila
i angažiranje čestitih ljudi spremnih za pomoć
drugima, pokazatelj su kako se u našoj Općini radi.
Nije li upravo sada vrijeme da se čovjek zapita
cijeli niz pitanja - Kakva sam ja to osoba? Što činim
za sebe? Što sam učinio sa svoju obitelj, za svoje selo,
za svoju Općinu, za svoju domovinu Hrvatsku? Zar
je moguće da želim sva prava, između ostaloga i
pravo tražiti pomoć? Zar nisam dužan nešto i sam
učiniti? Pomoći najprije sebi i onda dalje razmišljati
kako da svoj život upotpunim, da ga nadogradim,
da pomognem svojoj okolici, svojem susjedu,
Općini, državi…?
Zar nije prava šteta da imamo tolike potencijale
koje ne želimo ili ne znamo iskoristiti? Zar je

moguće da samo jedna osoba može biti kriva za
sve?! Ja sam siguran i znam da za svoju Općinu
dajem maksimalno i da se za nju borim na dnevnoj
bazi. Siguran sam da u svojem poslu i griješim. No,
isto tako znam da mi tek mali broj ljudi pomaže u
realizaciji tog posla i njima, znaju koji su, na tome
ponovo zahvaljujem. Zamislite na primjer, da za
početak imamo 200 ljudi koji bi svaki peti dan
učinili nešto za svoj kraj? Kako bi to izgledalo? Što
bismo, koliko i kojom brzinom mogli?
Zajedništvo je više no poželjno. Zajedno
možemo napraviti više i bolje, imati od toga korist.
Umjesto toga, mi se dijelimo gdje god stinemo - od
sporta, crkve, politike i da ne nabrajam dalje.

Siguran sam da će mlade obitelji i mladi, kojima
pružamo posebnu pažnju, shvatiti vrijednost
potpora koje im Općina omogućava svojim
racionalnim ponašanjem i pametnim financijskim
upravljanjem.
Vjerujem da će se upravo ti mladi više angažirati
u svim životnim aspektima i da ćemo u vremenima
pred nama, doista znati iskoristiti svoje prednosti.
Potpore koje dajemo i koje smo predložili,
namijenjene su upravo mladim obiteljima, kako
bi se što više mladih uopće i odlučilo na stvaranje
obitelji.
Jedino je obitelj, ono što neki kraj drži na životu.
Bez obitelji nema društva.

Zamislite na primjer, da za početak imamo 200 ljudi koji bi svaki peti dan učinili nešto za
svoj kraj? Kako bi to izgledalo? Što bismo, koliko i kojom brzinom mogli?
Zajedništvo je više no poželjno. Zajedno možemo napraviti više i bolje, imati od toga
korist. Umjesto toga, mi se dijelimo gdje god stinemo - od sporta, crkve, politike i da ne
nabrajam dalje.
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Mogu ovo reći iz osobnog iskustva. Moja obitelj
za sada ne živi na Voći i trpi moja svakodnevna
putovanja i izbivanja radi obaveza prema Općini
koju vodim. I volim svim srcem.
Osobno sam svjedok kako je to živjeti odvojeno
od obitelji. Znam da je jednako i drugima koji su
zbog boljeg posla odsutni od doma. Znam da bi sve
dali da s pristojnom plaćom mogu živjeti i raditi
doma i biti s obitelji.
Ali jednako tako, morate razumjeti da Općina
ima dužnost veću odgovornost pokazati prema
onima koji u njoj žive i stvaraju, čiji su doprinosi
od plaće temelj financiranja Općine.
I upravo su nam takvi u fokusu. Općina predano
radi da im osigura maksimalne prednosti i potpore.
Kako bi ostali na Voći, a ne iselili iz nje.
Uskoro će biti više govora o dodatnom nizu
poticajnih mjera za mlade obitelji. Jedna od njih je
i program planirane poticajne stanogradnje. Pustiti
ćemo ankete da vidimo interes, organizirati
javne tribine i dati sve od sebe da što više ljudi
zadržimo u našoj Općini. I da u njoj dobro žive.
Osobno vam to jamčim i iza toga stojim. Jednako
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Morate razumjeti da Općina ima dužnost veću odgovornost
pokazati prema onima koji u njoj žive i stvaraju, čiji su
doprinosi od plaće temelj financiranja Općine.
I upravo su nam takvi u fokusu. Općina predano radi da im
osigura maksimalne prednosti i potpore. Kako bi ostali na
Voći, a ne iselili iz nje.
kao što sam 2009. godine govorio o otvaranju
Tehnološkog parka i dolasku start up tvrtki koje
će tu pokretati i voditi svoje firme. S postavljanjem
optičke mreže, projektom koji je u tijeku, biti će
zadovoljeni svi uvjeti da njihov rad profunkcionira.
Sve je to već u svojoj fazi izrade. Nisu to bila
samo predizborna obećanja, na koja smo poslije
izbora zaboravili.
Zahvaljujući našem će projektu, uvjeren sam,
mnoge mlade obitelji imati razloga doći živjeti na
Voću. I to živjeti dobar standard.
Te, ne tako davne 2009. godine, neki su mi se

smijali kad sam govorio o tim projektima i uvrstio
ih u svoj program.
Osobito stručni, obrazovani i izborni
protukandidati.
Danas je situacija drugačija. Gdje li su sad svi ti
„stručnjaci“ i čime pridonose našem kraju? Volio
bih čuti njihove odgovore.
Svi mi, koji želimo boljo život nama i našoj djeci
na Voći, stavimo sad glave skupa i krenimo zajedno
u borbu da to i ostvarimo. Jedino je to važno.
Krunoslav Jurgec
studeni 2020.
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Završen projekt, traže se izvori financiranja

Modernizacija sustava javne
rasvjete u Općini Donja Voća
Važno je postizanje bolje energetske učinkovitosti, smanjena potrošnja i ekološka prihvatljivost
Sve je spremno za modernizaciju javne rasvjete u
općini Donja Voća. Projekt je završen i u tijeku je
traženje izvora financiranja.
- Napravljen je glavni projekt. Slijedi priprema
i odluka financiranja preko HBOR-ovog ESIF
programa - govori načelnik Općine Donja Voća,
Krunoslav Jurgec. Dodaje da su procijenjeni troškovi
izvedbe rekonstrukcije javne rasvjete koja je predmet
obuhvata po ovom glavnom projektu preko dva
milijuna kuna.
Projektom je predviđeno uklanjanje postojećih
svjetiljki i njihovo deponiranje u skladu sa zakonskim
propisima te nabavka i postavljanje 1000
novih LED cestovnih svjetiljki.
Projektirani
sustav
će
Projektom su
omogućiti fleksibilno upravljanje s
definirana
neograničenim brojem promjena
moderna rješenja
svjetlosnog toka tijekom noći.
Upravljanje svjetiljkama i kontrola
rasvjete
rasvjete, sukladno važećim normama.
stanja i potrošnje svjetiljki biti će
Važno je postizanje bolje energetske
preko web aplikacije – najavljuje
učinkovitosti, smanjena potrošnja i
načelnik Jurgec.
ekološka prihvatljivost.
Projektom su definirana moderna rješenja

- Mještani će, uz manje troškove dobiti kvalitetniju
rasvjetu prometnica – naglasio je načelnik.
Zbog zastarjele su instalacije, naime, danas troškovi
struje i održavanja veliki.

ili uređenju građevinskog prostora radi ostvarivanja
prava gradnje, što podrazumijeva analizu i reviziju
planiranog stanja. Također se radi o usklađenju s
Procjenom rizika od velikih nesreća za područje
Općine Donja Voća.
Ovim izmjenama i dopunama Prostornog plana
Općine Donja Voća želi se unaprijediti organizacija,
korištenje i namjena prostora te osigurati mjere i

smjernice za uređenje i zaštitu prostora usklađene s
novim propisima, važećim dokumentima i stanjem na
terenu.
Rok za dostavu zahtjeva za izradu izmjena i dopuna
Prostornog plana Općine Donja Voća je istekao, te se
sada izrađuje Nacrt prijedloga Plana za javnu raspravu.
Poziv na javnu raspravu objavit će se na mrežnim
stranicama Općine.

Izmjena i dopuna
Prostornog plana

Obavještavaju se fizičke i pravne osobe na području
Općine Donja Voća da je započeo postupak izrade
II.Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja
Općine Donja Voća, temeljem Odluke o izradi
Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine
Donja Voća. Ovim izmjenama i dopunama ne ulazi se
u bitne izmjene Plana, već u njegove manje korekcije i
nadopune. Uglavnom se radi o proširenju, prenamjeni
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U školskim klupama

Učenici tamo gdje im
je i mjesto - u školi

Voćanski školarci sretni su bili
vratiti se u školske klupe. Iako su
se dobro snašli u on line nastavi,
po povratku u razred su, kako
kaže ravnateljica, Rahela Blažević,
uočene “rupe u znanju” pa su lekcije
ponovljene “uživo”.
Trenutna epidemiološka situacija
u školi je dobra, nema zaraženih
učenika ni učitelja. Nekolicina ih je
bila u samoizolaciji zbog kontakata sa
zaraženima, ali nitko se nije zarazio.
Škola provodi sve potrebne
epidemiološke mjere i pojačanu
dezinfekciju u čemu ima potporu
Varaždinske županije, a i Općina
Donja Voća potpomogla je
osiguravanjem zaštitnih maski za
učenike i osoblje.
- Zadovoljni smo suradnjom
s Općinom Donja Voća na
zajedničkim projektima u kojima
mogu sudjelovati naši učenici i
zaposlenici te ćemo se i dalje rado
uključivati sukladno resursima obje
institucije – zaključuje ravnateljica.
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Vlatko Komes

“Priče iz Voće”
Vlatko Komes izdao je knjigu „Priče iz Voće“ na voćanskom govoru. Njegovi raniji
radovi su “Iza brda”, “Izabela”, “Šapat šume”, “Izabela – 2. dio”, “Pripovijetke”, “Sunčeva
zraka” i “Mama”.

studeni 2020.
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Josip Cingesar

IZ PRVE RUKE

DVD Donja Voća na prvim linijama pandemije
“Okolnosti s kojima smo se susreli, došle su preko noći i morali smo vrlo brzo reagirati. U takvoj
su situaciji do izražaja došle individualne sposobnosti reagiranja u kriznim situacijama.”
Nije trebalo proći mnogo vremena da naši, sada već malo
stariji članovi, novonastale okolnosti pandemije usporede
s danima kojima su svjedočili tijekom Domovinskog rata
i svim onim aktivnostima s kojima su se vatrogasci tada
susretali.
Većina se tih aktivnosti dosta razlikuju od onih koje
vatrogasci odrađuju u mirnodopsko vrijeme. Ipak, najveća
razlika od svih dosadašnjih aktivnosti, odnosi se na borbu s
nevidljivim neprijateljem.
Napeto je to i stresno razdoblje za voćanske vatrogasce.
Bilo u operativnom ili organizacijskom smislu.
Okolnosti s kojima smo se susreli, došle su „preko noći“
i morali smo vrlo brzo reagirati. U takvoj su situaciji do
izražaja došle individualne sposobnosti reagiranja u kriznim
situacijama.
DVD Donja Voća odmah je započela s izradom Mjera
za sprečavanje širenja zaraze u postrojbi. Također, slušali
smo Nacionalni i lokalni stožer Civilne zaštite, o uvođenju
zaštitnih mjera.
Donijete su odluke o dostavi osnovnih životnih i drugih
potrepština onima koji to ne mogu sami, te ispomoć policiji
u provođenju mjera ograničenja društvenih okupljanja.
Srećom, pa tijekom zadnjih desetak mjeseci nije
rastao broj uobičajenih intervencija za ovo doba godine.
Također, zahvaljujući mještanima koji su poslušali naš
apel o nepaljenju biljnog otpada izbjegli smo požare na
otvorenom, inače uobičajene u ovo doba godine na seoskim
gospodarstvima.
U deset mjeseci imali smo samo tri požarne intervencije i
15-ak tehničkih. Uklanjali smo zapreke, tragali za nestalim
osobama i uklanjali gnijezda stršljena i osa.
Što se pandemije tiče, odrađivali smo preventivne
ophodnje, njih 39. Imali smo 24 aktivnosti dostave toplih
obroka socijalno ugroženim mještanima. U suradnji sa GD
Crvenog križa Ivanec, ljudima smo u potrebi razvozili pakete
s hranom, a s Udrugom umirovljenika smo penzionerima
dostavljali pakete.
Sve smo aktivnosti održavali uz strogo poštivanje
propisanih mjera samozaštite. Naši su se vatrogasci, ponosan
sam, i u ovoj kriznoj situaciji pokazali vrlo uspješnima i
iskorišteni su kao najjača snaga u sustavu Civilne zaštite.
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Odvajanje otpada

Odlično, 6. mjesto
Od 20 jedinica JLS, Voća šesta

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je podatke o odvojenom
sakupljanju komunalnog otpada. Općina Donja Voća zauzela je visoko 6.
mjestu u Varaždinskoj županiji. Najbolja je Općina Martijanec sa 56,35%,
nakon koje su Varaždin i Ludbreg te Općina Sveti Ilija s 40,31%. Općina Donja
Voća odvajala je u 2019.godini 32,75% komunalnog otpada.
Neke općine iz bližeg okruženja odvajale su minimalnih 10 ili čak 7,46%
komunalnog otpada.
- Iznova zahvaljujem svojim sumještanima na odličnim rezultatima u
odvajanju komunalnog otpada na kućnom pragu. Pozivam vas da i dalje zajedno
odgovorno gospodarimo otpadom i čuvamo našu prirodu – zahvalio je i apelirao
načelnik Jurgec.
I dodao: - Smanjenjem količine otpada koji proizvodimo u kućanstvima
živjet ćemo u zdravom okolišu kakav Voća još uvijek jest. I zato odvajajmo
otpad. Neka naša djeca žive u zdravlju.

Novi komunalni redar

Prometnice

Cesta „Bijeli pot“ dobila je novi asfalt u dužini od dva kilometra. Asfaltiranje
prometnice, koja vodi od Slivarskog do kapele sv. Wolfganga, financirali su Općina
Donja Voća i Ministarstvo graditeljstva te nekolicina mještana. Općina im neizmjerno
zahvaljuje.
Završeno je asfaltiranje ceste Brežnica – Ferice.

Završen je javni natječaj za posao komunalnog redara u Općini Donja
Voća. Posao je dobio Kristijan Kitner, dobro upoznat s pitanjima komunalnih
problema jedinica lokalne samouprave.
Kristijan Kitner prije ovog je posla, obavljao dužnost pročelnika Jedinstvenog
upravnog odjela u Općini Sveti Ilija. Vrijedno poslovno iskustvo stekao je,
kaže, i radom u privatnom sektoru, a koje već sada koristi na razvoju novih
komunalnih projekata za Voću. Novi će komunalni redar, najavljuje, u suradnji
s veterinarima i veterinarskom inspekcijom striktno provoditi dijelove Zakona
o zaštiti životinja koji se odnose na obaveze lokalne samouprave.
Radno vrijeme
Radni dan 07-15
Zbog sigurnosti u skladu s prevencijom korona virusa, svoj je dolazak
potrebno najaviti. E mail: kristijan.kitner@voca.hr
Općina Donja Voća poziva mještane da na isti ovaj e mail i broj telefona,
prijave uočeni komunalni nered na području općine.

projekt WIFI4EU
WiFi4EU inicijativa je Europske Komisije, kojom se osigurava visokokvalitetan
besplatan pristup internetu za građane i posjetitelje preko pristupnih točaka za
Wi-fi na javnim prostorima - parkovima, trgovima, prostorima javne uprave…
Na natječaju u sklopu europske inicijative WiFi4EU, Općini Donja Voća
dodijeljen je vaučer u vrijednosti od 15.000 eura.
Općina Donja Voća do kraja će godine izgraditi besplatnu bežičnu Internet
mrežu na javnim prostorima u suradnji s tvrtkom Callidus d.o.o. iz Zagreba, s
kojom je već sklopljen Ugovor o nabavi.
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Zaželi biti uključena
Uspješan završetak projekta
U projektu je sudjelovalo 28 žena starijih od 50 godina koje su se brinule o 162 korisnika

Gerontodomaćica je
plemenito zanimanje a
vrijednost njihove posjete
za naše je mještane bila
neprocjenjiva, a nekima i
jedini prozor u svijet.
Krunoslav Jurgec

Općina Donja Voća je sa svojim partnerima Općinom Bednja, Općinom Vinica, Hrvatskim
zavodom za zapošljavanje/Regionalnim uredom
Varaždin, Centrom za socijalnu skrb Ivanec, Centrom
za socijalnu skrb Varaždin i Udrugom za socijalne
aktivnosti i potporu pri zapošljavanju Mentor uspješno završila projekt Zaželi biti uključena.
Kroz projekt je zaposleno 28 teže zapošljivih
žena. Nakon što su prošle osposobljavanja za
gerontodomaćice – naziv koji im je upisan i u radnu
knjižicu - mogle su započeti s brigom o starijima,
ovisnima o tuđoj pomoći. Teren je obuhvaćao Voću,
Vinicu i Bednju.
Općina Donja Voća ima 57 nezaposlenih, među
kojima je sedam žena starijih od 50 godina.
Gerontodomaćice pomažu korisnicima u obavljanju

Projekt ZAŽELI biti uključena - UP.02.1.1.05.0066 financiran je iz
Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020. u
iznosu od 4.520.664,21 HRK. Provodio se u razdoblju od 20.01.2018.
godine do 20.07.2020.godine.
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osobne higijene, donose im hranu i lijekove,
održavaju čistoću njihovog doma… Korisnici
će bez iznimke reći da je najveća vrijednost
gerontodomaćice, već sama njihova prisutnost.
Ljudi imaju s nekim popričati, podijeliti svoje
strahove i radosti.
- Godinama se u ruralnom području
suočavamo s problemom težeg zapošljavanja
žena, a istovremeno je sve više starijih i
bolesnih kojima nema tko pomoći. Zbog toga
mi je izrazito drago da postoji ovaka program
i da smo ga uspješno proveli – zadovoljan je
načelnik Općine Donja Voća, Kruno Jurgec.
Dodao je da su gerontomaćice stekle
višestruku korist. - Stekle su nova znanja
i vještine, a s plaćom su dobile i financijsku
neovisnost – rekao je načelnik i najavio
nastavak projekta.
Druga faza programa prošla je prvu
provjeru. Projekt vrijedan 782,1 tisuća kuna,
provodio bi se 18 mjeseci. U ovoj bi se fazi pet žena
brinulo o 30 korisnika.
Vrijeme pandemije osobito je tražilo pomoć kakvu
su pružale gerontodomaćice.
Ljudi su u strahu vrlo fragilni i emotivna im je
potpora, uz onu fizičku, vrlo važna.
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Javni radovi

Javni rad inicira lokalna zajednica ili organizacije civilnog
društva, a s ciljem uključivanje nezaposlenih osoba u društveno
korisni rad.
Općina Donja Voća u sklopu ovog je programa 01.10.2020.
godine zaposlila radnika Dražena Gregura koji će sljedećih pola
godine brinuti o revitalizaciji i čistoći javnih površina.
Radnik je zaposlen sukladno odobrenim uvjetima od strane
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, kako bi se opće-društvenim
korisnim radom ublažile posljedice nezaposlenosti.

Rad za opće dobro

“Općina ne može pomoći,
onima koji pomoć ne žele”
Namjera je bila pomoći korisnicima da kroz rad opravdaju pomoć koju dobivaju od države i ne ostanu
bez svojih minimalnih naknada.
Sukladno odredbama Zakona o socijalnoj skrbi,
svi radno sposobni korisnici zajamčene minimalne
naknade dužni su na poziv jedinice lokalne
samouprave sudjelovati u radovima za opće dobro
koje organizira jedinica lokalne samouprave. To
konkretno znači da su svi primatelji socijalne pomoći
– neovisno jesu li nositelji prava oni ili članovi
njihovih obitelji – za opće dobro odraditi od 30 do
90 sati mjesečno.
Centar za socijalnu skrb Ivanec, na mjesečnoj bazi
Općini dostavlja podatke o radno ili djelomično
radno sposobnim primateljima minimalne naknade
s područja Donje Voće.
Općina Donja Voća je sa svoje strane do sada
poduzimala sve da rad za opće dobro korisnika
zajamčene minimalne naknade zaživi. Susrela se s
iskustvom koje prolaze većina JLS pri istom naumu
– korisnici se, ili uopće nisu odazvali pozivu ili se
pravdaju raznim, neuvjerljivim izlikama.

vratiti društvu“.
Ostvari li se naum zakonodavca, sljedeći je korak
- Gospođa Milka svijetli je primjer ovoga o čemu
ukidanje prava na isplatu minimalne naknade
govorim. Pomaže nam oko uređivanja cvijeća,
osobama koje ne odrađuju svoj dio pogodbe
čišćenja i sličnih poslova – hvali načelnik vrijednu
implementirane u Zakon o socijalnoj skrbi.
ženu. Milka je žena koju su životne
- Općina Donja Voća poduzimala je
okolnosti dovele na vrata Centra za
sve da projekt rada za opće dobro
Gospođa Milka
socijalnu skrb pa slijedom toga i
zaživi. Namjera je bila pomoći
svijetli je primjer.
općinska.
korisnicima da kroz rad
- Uvijek dođe dobre volje
opravdaju pomoć koju dobivaju
Pomaže nam oko
i
vidi
se da joj nije teško doći i
od države i ne ostanu bez svojih
uređivanja cvijeća,
odraditi dnevne zadatke. Štoviše,
minimalnih naknada. Također,
čišćenja i sličnih
kaže nam da se osjeća korisno, a
time ih iznova uvodimo u svijet
poslova
ne da živi na državnoj milostinji
rada i radnih navika, a spremni
–
slažu
se zaposlenici Općine Donja
smo im, pokažu li se vrijednima,
Voća. Milka sigurno neće biti na popisu
pomoći u daljnjem traženju posla uz
onih koje će, sukladno zakonskim propisima, ostati
općinske preporuke – ističe načelnik Krunoslav
bez državne socijalne pomoći.
Jurgec.
- Općina ne može pomoći, onima koji pomoć ne
Njega, kaže, „vesele moralni ljudi koji su svjesni
žele – zaključuje načelnik Jurgec.
da primanje socijalne naknade trebaju na neki način

Svi radno sposobni primatelji socijalne pomoći – neovisno jesu li nositelji prava oni ili
članovi njihovih obitelji – moraju za opće dobro odraditi od 30 do 90 sati mjesečno
voćanski list
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Špilja Vindija
Općina Donja Voća provodi prekogranični
projekt u okviru programa sudjelovanja
INTERREG V-A Slovenija-Hrvatska za razdoblje
od 2014.-2020., pod imenom „Prehistory
Adventure“.
Projekt je to koji se provodi u suradnji s
partnerima Občina Zreče, Občina Radenci,
Arheološki muzej u Zagrebu, Muzej Turopolja i
Univerza v Ljubljani: Filozofska fakulteta.

Istraživač Mirko Malez ostavio je
dva zemljana profila nedirnuta
i oni su u znanstvenom smislu
najvažniji dio ovog nalazišta.
Svojevrsne su „vremenske kapsule“
koje čuvaju zapise daleke prošlosti.

1873.

Prvi zapis o špilji

1928.

Počinje prvo istraživanje

Ostaci pronađeni u Vindiji među

Dragulj
nacionalne
i svjetske
znanosti

Zašto je Vindija važna? Što ju svrstava među
najvrijednije dragulje nacionalne i svjetske
znanosti?
Špilja Vindija spominje se u mnogobrojnim
znanstvenim radovima i sveučilišnim udžbenicima
renomiranih svjetskih izdavača.
Prvi zapis o špilji Vindija davne je 1873. godine
napravio Ivan Kukuljević Sakcinski, a potom
1904. godine Dragutin Gorjanović-Kramberger.
Stjepan Vuković prvi je počeo istraživati špilju
1928. godine. U sljedećih je tridesetak godina
pronašao interesantne nalaze faune, keramike,
kamenih i koštanih izrađevina.
Opsežnija istraživanja i iskopavanja špilje
Vindije, od 1967. do 1974. godine provodio
je Mirko Malez. Tijekom tih je istraživanja
prikupljeno mnoštvo materijala, a otkrivani su i
nalazi neandertalaca.
Taj je nalaz zainteresirao svjetsku znanost
za špilju Vindija. U približno devet metara
zemljanih naslaga pronađeni su nalazi od
najstarijih slojeva, od približno 200.000 godina
do rimske civilizacije.
Ostaci pronađeni u Vindiji među
najuščuvanijima su u svijetu, pa je to špilja

neprocjenjive vrijednosti. Pritom je prilično
mlada te prikladna za istraživanja i zbog toga
cijenjena u međunarodnim znanstvenim
krugovima.
Špilja Vindija osobito je važna jer pruža
mogućnost daljnjih istraživanja, obzirom da u
njoj još postoje slojevi.
Sve su to i te kako valjani razlozi zbog kojih
je Vindiju važno zaštititi za buduće generacije
znanstvenika i nove metode znanstvenih
istraživanja.
Istraživač Mirko Malez ostavio je dva zemljana
profila nedirnuta i oni su u znanstvenom smislu
najvažniji dio ovog nalazišta. Svojevrsne su
„vremenske kapsule“ koje čuvaju zapise daleke
prošlosti.
I dok se ovakva vrijedna nalazišta u svijetu
štite neprobojnim ogradama i strogim nadzorom
pristupa, ovo nacionalno blago već desetljećima
propada.
Svjetski i domaći znanstvenici iz uglednih
međunarodnih institucija, zajedno s Općinom
Donja Voća zbog svega apeliraju za zaštitu
Vindije - jednog od najvažnijih prapovijesnih
nalazišta u Hrvatskoj i srednjoj Europi.

najuščuvanijima su u svijetu pa je
to špilja neprocjenjive vrijednosti
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U Arheološkom muzeju u Zagrebu postavljena je izložba „Prapovijesna
avantura“, a muzej je u suradnji s Općinom Donja Voća organizirao
niz stručnih, tematskih i dječjih radionica vezanim uz špilju Vindija.

Šetnja kroz prapovijest

Špilja Vindija je Rješenjem Zavoda za zaštitu
prirode br. 98/9-1964. proglašena spomenikom
prirode. Također, špilja Vindija je i zaštićeno
kulturno dobro. Kao dio prirodne i kulturne
baštine, špilja ima značajne, dosad neiskorištene
turističke potencijale kulturnog i znanstvenog
turizma. U suradnji s vrhunskim hrvatskim i
slovenskim stručnjacima, Općina Donja Voća će
kroz ovaj projekt pretočiti sva prošla desetljeća
znanstvenih istraživanja u novo iskustvo za turiste
- šetnju kroz prapovijest!

Aktivacijom potencijala špilje Vindija, te
njezinim uključivanjem u turističku ponudu
stvoriti će se uvjeti za poticanje dugoročnog
gospodarskog razvoja Voće. I to je samo prvi
korak. Općina već radi na novim projektima
kojima je namjera potaknuti razvoj turizma
u Voći, a kojima bi se, direktno ili posredno
okoristili svi mještani. Aktiviranjem potencijala
koje pružaju špilja Vindija i nalazišta ostalih
partnera, ovo postaju zanimljive turističke točke,
međusobno povezane u turističku rutu.

Uređivanje okoliša špilje

Krajem listopada oko špilje je bilo živo. Počeli su radovi na uređenju pristupnog puta, duljine oko 800
metara. Zemljani radovi i radovi oborinske odvodnje su gotovi, sad slijedi uređivanje gornjeg sloja od kamena.
Uz prilazni će se put postaviti drvena kućica, prezentacijski prostor za lokalne proizvođače i OPG-ove. Njezin
se završetak očekuje s krajem studenoga. Uz prezentacijski će dio, kućica biti opremljena modernom turistu
potrebnim sadržajima. Na području će biti uređena sanitarna infrastruktura i označeni putevi kretanja, kako
bi se sačuvalo zaštićeno područje oko špilje. Biti će postavljene i dvije info table.

voćanski list

Internet i mediji

Aktivnosti na projektu vrlo su žive. Kako u Voći, jednako
i kod partnera. Sve o aktivnostima moguće je pogledati na
internetskoj stranici projekta. Stranica je dvojezična, slovenskohrvatska i susjedima prezentira sve značajno za špilju u njihovoj
blizini. To će, uvjereni su u općini, pridonijeti dolasku slovenskih
turista na izlet u Voću. Završeno je i tiskanje promotivnih
materijala – letaka, brošura i kataloga.
Također, razvijena je i aplikacija „Prethistory Adventure“ za
mobilne uređaje. Aplikacija se sastoji od stručnog i zabavnog
sadržaja. Tu je istraživački kviz koji sadrži kombinaciju virtualno
proširene i realne stvarnosti, putem kojega se kroz zabavu uči o
svim dijelovima špilje.
O projektu su pisali mediji, organizirane su edukativne
radionice te arheološki kampovi.
studeni 2020.
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Na prijedlog načelnika

Za djecu i ml
Značajne novčane potpore u raznim segmentima
Općinsko vijeće Općine Donja Voća na
prijedlog je općinskog načelnika usvojilo odluke
kojima je za cilj pomoć mještanima.
Domaćinstva s novorođenim djetetom biti će
oslobođeni plaćanja komunalne naknade.
Po rođenju prvog djeteta, plaćanje se
obustavlja na tri godine, drugog djeteta na šest, a
za svako sljedeće dijete dodatne tri godine.
12
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– Obveznici plaćanja komunalne naknade
koji u kućanstvu imaju dvoje malodobne djece
oslobađaju se plaćanja 50% utvrđenog godišnjeg
iznosa komunalne naknade, dok se obveznici
plaćanja sa troje i više malodobne djece u
kućanstvu oslobađaju plaćanja iznosa komunalne
naknade u potpunosti. Pravne i fizičke osobe
koje obavljaju poslovnu djelatnost (obrti i sl.)

oslobađaju se plaćanja komunalne naknade za
poslovni prostor u potpunosti u periodu od 24
mjeseca. Za isti period od plaćanja komunalne
naknade oslobađaju se i aktivna registrirana
poljoprivredna gospodarstva.
Budući da Općina godinama sufinancira
dječje vrtiće, dok roditelji koji djecu odgajaju
doma nemaju nikakvu općinski potporu, od ove

voćanski list

Potpore seoskim domaćinstvima
Općina podupire i svoja mala seoska domaćinstva. Potpore za uzgoj odojaka iznose 500 kuna po odojku,
uz uvjet da korisnik potpore kupuje najmanje dva odojka. Umjetno osjemenjivanje krava podupiremo s 150
kuna po grlu godišnje. Sa 100 kuna se godišnje po jednoj plodkinji podupire umjetno osjemenjivanje svinja.
Uzgoj peradi podupiremo s 500 kn po domaćinstvu za 50 komada.
Kako je jedan od glavnih ciljeva politike Općine Donja Voća, smanjenje siromaštva i socijalne isključenost
najpotrebitijih mještana, Općina obavještava mještane da će aplicirati na projekt pod nazivom „Sufinanciranje
troškova uključivanja djece u socioekonomski nepovoljnoj situaciji u predškolske programe“. Glavni cilj
projekta je pokrivanje svih troškova boravka djece slabijeg socioekonomskog statusa u dječjim vrtićima..

2000 kn

za dijete koje ne ide u vrtić

500 - 750 kn i više
mjesečno sufinanciranje vrtića

3000 – 5000 kn

lade
se godine, na prijedlog načelnika, to promijenilo.
Roditeljima djece u dobi od jedne do šest
godina starosti koja ne idu u vrtić, isplaćena je
jednokratna novčana potpora u iznosu od 2000
kuna. Dosad je za takvu djecu ukupno isplaćeno
64.000 kuna potpore.
Općina je povećala iznos kojim sufinancira
troškove boravka djece predškolske dobi u
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novorođeni

dječjim vrtićima.
Za prvo je dijete iznos sa 300, povećan na
500 kuna; za drugo dijete sa 375 kn na 625 kn;
za treće dijete 750,00 kn, a za četvrto i svako
sljedeće dijete iznos sufinanciranja povećava
se za dodatnih 25%. Do sada je s te osnove iz
proračuna Općine izdvojeno oko 80.000 kuna.
Za novorođenu je djecu Općina dosad u ovoj
godini isplatila 88.000,00 kuna. Pomoć za prvo i
drugo dijete je 3000 kuna, za treće i četvrto dijete
4.000,00 kn, a za peto i svako sljedeće dijete
5000 kuna.
- Čekali smo ispunjavanje svih uvjeta, kako
bismo svima novac isplatili isti dan. Zahvaljujemo
svima na strpljenju. Od samog početka
upravljanja Općinom, moja se osnovna zadaća
nije promijenila. To je biti uz svoje mještane u
svakom smislu. Od prvog dana potpomažemo

obiteljima, ako će biti dalje. Smatram da će ove
potpore, ali i mnoge druge koje Općina daje
svojim mještanima, imati za učinak ono, meni
najvažnije: Smanjivanje iseljavanje naših ljudi.
Ljudima koji su zaposleni u Republici Hrvatskoj
i svojim doprinosima i plaćama razvijaju našu
Općinu, želim omogućiti dodatne beneficije
koji će biti još jedan razlog više ostanka u Voći.
Moje uvažavanje i čast svakom zaposlenom,
bilo u Hrvatskoj ili inozemstvu, no mi moramo
vrednovati one koji pune naš proračun i od kojeg
Općina živi. Iskreno, velika bi mi želja bila da u
desetljeću pred nama ostvarimo značajne rezultate
po tom pitanju. Još veća bi mi satisfakcija bila
vratiti neke obitelji koje su odselile. Ozbiljno na
tome radimo i od svojeg plana nećemo odustati
unatoč preprekama na koje nailazimo – govori
načelnik Jurgec.
studeni 2020.
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Voća idealna za ruralni turizam, ekoturizam i agroturizam

Turistička destinacija:

Donja Voća

Danas se cijene mjesta bez gužve, nezagađena priroda i zdrave sredine.
Aktualni turistički trendovi ukazuju na porast
interesa turista za selektivnim iskustvenim oblicima
turizma i odmorima kreiranima prema konkretnim
zahtjevima turista.
Današnji turist želi istraživati, učiti, spoznavati
identitet destinacije, osjetiti, zabavljati se na
originalnim aktivnostima i iz prve ruke doživjeti
etnološke, kulturne i povijesne karakteristike mjesta u
koje dolazi.
Voća ima mogućnosti zadovoljiti potrebe
suvremenoga turista za učenjem i upoznavanjem
izvornih vrijednosti, posebno kroz ruralni turizam,
ekoturizam i agroturizam. A pandemija korona virusa
naučila nas je još jedno – danas se cijene mjesta bez
gužve, nezagađena priroda i zdrave sredine.

14
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Iako prirodni resursi, etnografska baština,
zanimljivo okruženje i blizina granice sa Slovenijom
pružaju nove mogućnosti turističkog razvoja, ruralni
turizam na Voći još nije dostignuo svoj stvarni
potencijal.
Voća se nalazi u jedinstvenom
ruralnom okruženju, sa sačuvanim
elementima nasljeđa i tradicije te
jedinstvenim umjetničkim djelima
za istinske ljubitelje umjetnina
i kolekcionare koja su inspirirana
vjerskim, povijesnim i tradicionalnim
seoskim motivima Voće.
Nudi netaknutu prirodu, izvornu i zdravu hranu,
kulturne i vjerske posebnosti. Ovdje turisti mogu

naučiti kako Voćanci koriste tradicionalne alate,
izrađuju ručne radove i s velikim srcem uživaju u
svakom darovanom slobodnom trenutku. Voća nudi
doživljaje! U svakom kutku naše Voće kriju
se tragovi povijesti i stotine priča! I, iako
će priroda Voće bez sumnje oduševiti
svakoga, prava čarolija dolazi baš
od Voćanaca. Ljubazni i nasmijani,
uvijek spremni na društvo, s veseljem
vrata svojih domova i klijeti otvaraju
posjetiteljima Voće. Koji se poslije puni
pozitivnih dojmova javljaju u općinu. Jer
mjesto čine ljudi, a turizma bez ljudi nema.
- Proteklih se godina puno poduzimalo i još se
poduzima za iskorištavanje resursa koje imamo

Voća
nudi
doživljaje!
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za razvoj turizma. Projekti
poput „Prehistory Adventure“ i
„Detox“ rezultirali su turističkom
infrastrukturom kakvu do sada
nismo imali. Aktivirali smo i sportske
potencijale, radili na promociji. Zato
ne iznenađuje da sada na Voći imamo
i ponuditelje turističkog smještaja.
Na njih smo izuzetno ponosni - ističe
načelnik Jurgec i dodaje:
- Ljudski faktor važan je u
kreiranju turističkog proizvoda i
zato se naši mještani trebaju što
aktivnije uključiti u stvaranje ponude
za turiste. Tako bi se, stvaranjem
kvalitetnije turističke ponude,
stvorili i bolji uvjeti života u samoj
općini i ostanka mladih. Zbog toga,
bez odlaganja treba iskoristi šansu
koju pruža razvoj turizma kao opći
generator gospodarskog boljitka
Voće! - rekao je načelnik.
Inicijative naših mještana u
turizmu za svaku su pohvalu. Osobito
nas veseli sve veći broj onih koji nude
uslugu smještaja turistima. Zbog
toga smo odlučili predstaviti ih kroz
novu Internetsku stranicu Općine
Donja Voća, ali i kroz Voćanski list.
U ovom broju predstavljamo Vam
kuću za odmor Domus Antiqua.

U svakom kutku naše Voće kriju se tragovi povijesti i stotine priča!
I, iako će priroda Voće bez sumnje oduševiti svakoga, prava čarolija
dolazi baš od Voćanaca. Ljubazni i nasmijani, uvijek spremni
na društvo, s veseljem vrata svojih domova i klijeti otvaraju
posjetiteljima Voće.

Županija izabrala “kuće za odmor s pričom”

Domus Antiqua, savršena kuća za odmor

Ruralna kuća za odmor Domus Antiqua dio je iz kataloga Kuće za odmor s pričom.
Supružnici Lukaček prijavili su projekt razvoja kuće za odmor na natječaj Ministarstva
za ruralni turizam. Nekada je tu bila jedna prostorija sa stolom i klupama, preša i
vinski podrum. Dobili su inicijalni novac a rezultat je današnja kuća za odmor.
Kuću koja datira iz 1786. godine i vlasništvo je supružnika Lukaček, Karmen i
Ivice, njezini gosti redovno opisuju kao originalnu kuću s nezaboravnim pogledom.
Gazdina nakana da živopisna kućica, opremljena njegovim rezbarijama i
skulpturama, bude turistička kuća za odmor, izazivala je čuđenje i podsmijeh
mještana. Ivica i Karmen se prisjećaju kako su ih susjedi gledali u čudu kad su se
počeli baviti turizmom.
- ‘Koji bu ti vrag tu došel?’, smijali su se. Te smo godine imali četiri noćenja, a
zadnje dvije već zarađujemo pristojan dodatni prihod - govori.
Zahvaljujući Lukačekima danas se na visokim voćanskim obroncima često čuju
različiti jezici. Dolaze im gosti iz svih krajeva svijeta koji žele iskusiti boravak u staroj,
autohtonoj kući, s modernim jacuzzijem u dvorištu.
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Budućnost je u Voći: Širokopojasni Internet

Preduvjet društvenog i
gospodarskog razvoja
„Više ništa neće biti isto. Sadašnjost je on line. I zato moramo ulagati u budućnost, jer ćemo inače
zaostati za ostatkom društva oko nas“, Krunoslav Jurgec.

U okviru poziva “Izgradnja mreža sljedeće generacije
(NGN)/pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA) u
NGA bijelim područjima” sudionici sastanka potpisali
su s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova
Europske unije Ugovore o dodijeli bespovratnih
sredstava.
Ovo područje je slabo razvijeno u području
širokopojasne infrastrukture. Komercijalni operateri
nemaju interes jer nije gusto naseljeno, kućanstva su
disperzirana na većem području i mreža bi bila skuplja.
Istovremeno, nema gospodarskih subjekata s većom
potrošnjom. Zbog toga je konzorcij u sastavu Općina
Donja Voća, Općina Cestica, Općina Petrijanec,
Općina Maruševec, Općina Klenovnik, Općina
Bednja, Općina Vinica i Grad Lepoglava odlučio da
samostalno uđu u projekt koji bi poboljšao uvjete
16
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života njihovih mještana i uvjete za poslovanje
subjekata koji posluju na njihovom području.
- Željeli smo omogućiti dostupnost širokopojasnog
Interneta, što je preduvjet za naš društveni i
gospodarski razvoj - rekao je načelnik Jurgec.
Nada se rastu ekonomskih aktivnosti, zaustavljanju
imigracije, smanjivanju nejednakosti između ovog
dijela i razvijenijih dijelova Hrvatske.
Što to konkretno znači za mještane Donje Voće?
Ovu su vijest najbolje dočekali mladi i ljudi direktno
vezani na informatičku industriju, kao i oni koji rade
od kuće. Brži Internet znači lakše obavljanje posla i
korištenje internetskih servisa, posebno onih zabavnog
sadržaja. Istovremeno, brže je i sigurnije korištenje
javnih usluga – servisa javne uprave, edukacije,
zdravstva…- čime korisnici ne ostaju prikraćeni za sve

redovne potrebe i obaveze.
S dolaskom pandemije, život nam se, gotovo preko
noći, prebacio na Internet. Nastava je bila on line, a
mnogi su roditelji i školarci imali probleme sa sporim
Internetom. Svi servisi koje smo navikli koristiti
u direktnom kontaktu s njihovim zaposlenicima,
zatvorili su svoja vrata i šaltere i poslovanje prebacili
na Internet.
Poduzeća koja su to mogla, radnike su poslala
da rade od kuće. Mnoga od njih će tako i nastaviti
do daljnjega. Štedi se tako na režijskim troškovima
ureda i putnim troškovima. U vrijeme nesigurnog
gospodarstva, svaka je ušteda važna.
Predviđanja govore da nakon okončanja pandemije,
više neće biti poslovanja na kakvo smo navikli. Ni
način rada javne uprave s građanstvom, više nikada
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neće biti kao prije. Direktan.
Ovo, vjerovalo se, kratkoročno preseljenje aktivnosti
on line, pokazalo je takvo što mogućim. Pritom je brže
i ekonomičnije.
Odvojeni jedni od drugih i u nemogućnosti zabave
na koju smo navikli, zabavu smo potražili na Internetu.
I ne samo zabavu. Na Internetu smo se družili i dijelili
svoje doživljaje, pratili smo koncerte i predstave, tražili
smo informacije, pomoć, utjehu.
- Više ništa neće biti isto. Sadašnjost je on line. I
zato moramo ulagati u budućnost, jer ćemo zaostati
za društvom koje nas okružuje - ističe načelnik Jurgec.
Poduzećima i obrtnicima će bolji pristup digitalnoj
infrastrukturi omogućiti nadomještanje
resursa kojih nemaju u neposrednom
okruženju, ali i lakši pristup klijentima
Stručnjaci
te povećanu produktivnost. Danas
na projektu
više ne treba odlaziti u nabavku u
rade više od
veću sredinu, posjećivati sajmove
dvije godine
ili potrošiti vrijeme na obilazak
poslovnih partnera. Sve je dostupno
jednim klikom na Internetu.
Danas nema boljeg medija za promociju
i traženje kupaca nego što je to Internet. I što je
najvažnije, ovakvi servisi povećavaju produktivnost
poslovnih subjekata. I nužni su da naši sadašnji i
budući poduzetnici budu konkurentni u cijelom
svijetu, a ne da s razvojem stanu dok se svijet oko njih
razvija.
Što to znači za Općinu Donja Voća? Dostupnošću
širokopojasnog Interneta jedinice lokalne samouprave
koje su dio ovog projekta će postati privlačnije za
investitore. Razvijati će svoje poslovne zone, za koje je
mreža širokopojasnog Interneta neophodna.
Infrastrukturu koju koriste ozbiljna poduzeća, a
koja bismo voljeli da posluju u našem kraju, ne mogu
priključiti na ovu kojom mi raspolažemo.
Nova poduzeća znače i otvaranje novih radnih
mjesta, osobito za mlade. A to je ono što u konačnici kasnije. Priličan broj stručnih ljudi radi na ovome
želimo. Da mladi ljudi ostanu na Voći. Da im kod više od dvije godine. Ako Bog da, a ja osobno ne
kuće pružimo ono što njihovi vršnjaci imaju negdje vidim nikakve prepreke s obzirom na dosadašnju
suradnju s njim u ovih 40 godina života, možemo
drugdje na raspolaganju.
Dobiti novac za ovaj projekt nije bilo lagan posao. očekivati u 2021. godine prve građevinske radove u
Koliko je velik bio interes najbolje govori podatak prvom segmentu našeg projekta. Građevinski radovi i
da od 71 prijavljene JLS, njih 50 nije prošlo. Donja postavljanje tzv. pasivne opreme, planiramo zgotoviti
Voća se prolaskom svrstala uz bok gradovima Gospiću do ljeta 2023 godine. A projekt kao takav mora biti
i Krku te Virovitičko-podravskoj županiji. Voća je
uz Sukošan, jedina JLS koje čine šest odabranih
prihvatljivih prijavitelja modela B za Ograničeni
poziv Izgradnje mreže sljedeće generacije (NGN)/
pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA) u NGA
bijelim područjima, natječaj koji vodi Ministarstvo
regionalnog razvoja i fondova EU.
- Dokumentaciju smo službeno počeli pripremati
2018. godine. Ključne dokumente imali smo godinu
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završen do 31.12.2023 godine - pojašnjava načelnik
Jugrec.
I dodaje:
- Ovo je izuzetno kompleksan projekt i do sada
još nije odrađen u Republici Hrvatskoj. Zbog toga su
nam iskustva slovenskih partnera tu vrlo dragocjena,
obzirom da su oni to odradili par godina prije nas –
zaključuje.

Projekt Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa na području konzorcija
Donja Voća - KK.02.1.1.01.0021 je financiran iz OP Konkurentnost i kohezija
2014.-2020 Korištenje informacijske i komunikacijske tehnologije za izgradnju
mreže sljedeće generacije (NGN), KK. 02.1.1.01. Ukupna vrijednost projekta je
92.728.422,20 HRK, a EU sufinanciranje projekta je 64.570.269,81 HRK.
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Sastanak državnih tajnika MUP-a Hrvatske i Slovenije

Brzim internetom protiv
ilegalnih migracija
Državni tajnik MUP-a Republike Slovenije, Franc Kangler odao priznanje načelniku Jurgecu
Projekt „Izgradnja mreža sljedeće generacije
(NGN)/pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA)
u NGA bijelim područjima“, u prvoj je polovici
listopada prezentiran državnim tajnicima slovenskog
i hrvatskog MUP-a, Tereziji Gras i Francu Kangleru.
Domaćin sastanka u Gornjoj Voći, bio je voćanski
načelnik Krunoslav Jurgec.
Ovaj će projekt, istaknuto je, biti značajan faktor
za očuvanje sigurne granice i sprečavanja ilegalnih
prelazaka iste.
Na sastanku su, uz ostale, bili i predsjednik
Vijeća Općine Donja Voća Josip Vincek,
pomoćnik glavnog ravnatelja policije
i načelnik Uprave za granicu Zoran
Projekt
Ničeno, te načelnik Policijske
je vrijedan
uprave varaždinske Predrag
devet milijuna
Benčić. Sa slovenske su strane,
uz državnog tajnika, u Voću stigli
eura
direktor Uprave uniformirane
policije Danijel Lorbek, direktor
policijskih postaja iz Policijske uprave
Policijske uprave Maribor Aleksander
varaždinske.
Thaler i Vlado Maksimovič iz Kabineta ministra.
Državni tajnik Franc Kangler, po završetku
Sastanku su nazočili i voditelji službi te načelnici

Franc Kangler:
“Ovo je na priznanje Općini i ljudima da jedna tako mala općina
i partneri može dobiti devet milijuna eura za tako velik projekt.
Znam da nije lako doći do europskog novca, treba puno papira, i
znam kako radi administracija u Bruxellesu Očigledno je projekt
prepoznat kao vrlo dobar. Veselimo se jer mislite i na Slovence na
granici. Da smo pronašli sinergiju čiji rezultat će biti sigurnost.
Moramo spriječiti ilegalne migracije i kriminal kao posljedicu. Zbog
toga je ovakav projekt dobar za policiju s obje strane granice.”
18
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je sastanka naglasio:
- Ovo je na priznanje Općini i ljudima da jedna
tako mala općina i partneri može dobiti devet milijuna
eura za tako velik projekt. Znam da nije lako doći do
europskog novca, treba puno papira, i znam kako
radi administracija u Bruxellesu Očigledno je projekt
prepoznat kao vrlo dobar. Veselimo se jer mislite i na
Slovence na granici. Da smo pronašli sinergiju čiji
rezultat će biti sigurnost. Moramo spriječiti ilegalne
migracije i kriminal kao posljedicu. Zbog toga je
ovakav projekt dobar za policiju s obje strane granice
– zaključio je Franc Kangler.
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Facebook stranica

Web stranica

Općine Donja Voća
Sa željom da internetska stranica Općine Donja Voća zadovoljava svoju
svrhu i bude relevantan izvor svih informacija za žitelje, medije, investitore i
turiste, pokrenuli smo njezin redizajn.
Nova internetska stranica usklađena je s najnovijim trendovima u
tehnologiji i dizajnu, usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica
i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike
Hrvatske. U dizajnu Internetske stranice vodili smo se time da stranica bude
funkcionalna i pregledna.
Prvi dio internetske stranice sadržava opće informacije o Voći i njezinim
znamenitostima, životu na Voći, udrugama, školi i župi. Sa željom da što bolje
predstavimo naše udruge i njihov rad, pozivamo ih da nam dostavljaju najave
svojih aktivnosti, izvještaje o radu i ostale vijesti kako bi i kroz našu internetsku
stranicu i društvene mreže promovirali njihov vrijedni rad.
Internetska stranica sadržava i detaljnije informacije o Općinskoj upravi,
Općinskom vijeću i sjednicama Općinskog vijeća te Jedinstvenom upravnom
odjelu i izborima.
Za mještane će posebno zanimljiv biti dio koji se odnosi na rad uprave.
Naime, na njemu će se nalaziti sve informacije o Proračunu, javnim nabavama,
opći akti i odluke, savjetovanja s javnošću, natječaji, projekti, svi potrebni
obrasci, planovi, registri i baze, sve o komunalnom gospodarstvu općine,
komunikacija s građanima i slično.
Svi projekti Općine Donja Voća koji su sufinancirani iz EU fondova i
ministarstava, također će pronaći svoje mjesto naći na Internetskoj stranici
Općine, gdje ćemo ih detaljnije opisati.
Ponuda smještajnih kapaciteta u Općini Donja Voća povećala se, a
ponuditelji su prepoznali potencijale Interneta kao suvremenog sredstva
promocije te svoje smještajne kapacitete već objavljuju na portalima koji
prodaju usluge smještaja. Također, ukupna turistička ponuda Voće u procesu
je ekspanzije a u planu su nam i nova ulaganja.
Neosporno je da se Internet danas koristi u svim dijelovima poslovanja i
života, da je svijet jedno „globalno selo“ i da je Internet „malima“ dao jednake
šanse za poslovni uspjeh kao „velikima“.
U suvremenoj turističkoj djelatnosti promocija spada među najvažnije
poslovne aktivnosti. Zbog toga smo i mi odlučili kroz Internetsku stranicu
Općine Donja Voća promovirati sve naše ljepote i posebnosti, ponudu
smještaja, turističke sadržaje, manifestacije i aktivnosti.

Javite nam se sa svojim vijestima,
pošaljite nam informacije s turističkim
proizvodima i uslugama koje nudite..
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Općine Donja Voća
Direktna i brza komunikacija te sve veće korištenje društvenih mreža općenito
među ljudima za sve svrhe doveli su do toga da su ljudi prirodno odgovore na
svoja pitanja počeli tražiti direktno na društvenim mrežama. Da bi vam olakšali
dolaženje do potrebnih informacija, uz to što smo pokrenuli unapređenje
Internetske stranice Općine Donja Voća, prije nekoliko mjeseci pokrenuli smo i
stranicu na društvenoj mreži Facebook.
Kroz stranicu Općine Donja Voća na društvenoj mreži Facebook informirati
ćemo vas i educirati o temama koje bi vam mogle biti korisne, kao što su na
primjer servisne informacije, zdravstvena pitanja, izbjegavanje potencijalno
opasnih situacija, odgovorno ponašanje prema sebi i drugima, očuvanje prirodnih
resursa i slično. Upravo zbog toga što društvene mreže omogućavaju brzo širenje
informacija i usmjeravanje na ciljane grupe kojima su te informacije potrebne
te poticanje javne rasprave i suradnju i koordinaciju, ta nam je stranica važna
i za situacije kada treba brza reakcija – na primjer kada bi došlo do incidenata,
katastrofe i opće opasnosti ili problema javnog zdravlja, kao što je sada situacija s
pandemijom korona virusa. Na njoj ćemo vas obavještavati i o javnim natječajima
i predstavljati vam projekte Općine. Također, kroz tu ćemo vas stranicu podsjetiti
na obilježavanje nekih značajnih datuma, podijeliti s vama dojmove s događanja,
uljepšati vam dan fotografijama s motivima naše prekrasne Voće!

Šaljite nam i svoje fotografije Voće, teme koje
vas zanimaju, prijedloge. Na email info@voca.hr
primamo vaše materijale za objavu.
Zbog same prirode društvenih mreža, koja su mjesta povezivanja i
komuniciranja, želja nam je povezati se s turistima i drugim zainteresiranim
subjektima, započeti komunikaciju i ostvariti neku vrstu suradnje u kojoj korist
imaju obje strane. Također, mediji prate što se događa na društvenim mrežama pa
ćemo na taj način i njih informirati o događanjima vezanima uz Voću.
Želja nam je i da naši Voćanci koji žive ili rade i privremeno borave van Voće
budu informirani o svemu što se kod nas događa.
Iako su društvene mreže u posljednje vrijeme postale poligon za ružnu,
zlonamjernu, nekonstruktivnu i često opasnu komunikaciju, želja nam je dobiti
konstruktivnu i dobronamjernu povratnu reakciju od vas o aktivnostima Općine,
kako bismo mogli unaprijediti naše usluge. Također nam je želja da se svi sudionici
društvenog života Voće uključe i šalju nam svoje aktivnosti kako bismo ih podijelili
i s njima upoznali što veći broj ljudi.

YouTube kanal
Općine Donja Voća s prekrasnim
sadržajima iz naše Općine
YouTube je jedan od neizbježnih kanala promocije. Općina Donja Voća je
snimila 6 promotivnih video materijala kroz koje smo predstavili sve ljepote naše
Voće. A ljepote naše Voće su prije svega ljudi – naši mladi, vatrogasci, nogometaši
i drugi sportaši, naši stariji sumještani koji su čuvati tradicijske baštine, umjetnici,
udruge…Narodna baština, običaji i vjera u srcu su našeg društva, a netaknuta
priroda i kulturna i prirodna baština Voće nadaleko su poznate. I ovim načinom
promocije želja nam je da što više ljudi i van granica Lijepe naše sazna za Voću i
da ih privučeno da dođe na Voću, prespavaju u nekoj od naših prekrasnih kuća za
odmor, kupe domaću hranu s Voćanskih njiva, posjete neku od naših turističkih
znamenitosti.
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Poštovani sumještani,
nastavno na aktualnu situaciju
i preporučene zaštitne mjere
u prevenciji širenja zaraze
koronavirusom, s ciljem zaštite
zdravlja svojih mještana, Općina
Donja Voća od 14. listopada 2020.
godine privremeno ograničava
izravan rad sa strankama u
prostorijama Općine.
Mole se mještani da svoje potrebe
prvenstveno rješavaju putem mail-a
ili pozivom na telefon.
opcina@voca.hr
nacelnik@voca.hr
marijana.sambolec@voca.hr
kristijan.kitner@voca.hr
jadranka.jakopec@voca.hr
042/766-711
042/766-713
042/499-715 (komunalni redar)
Još jednom molimo sve mještane,
budite disciplinirani, tolerantni,
poštujte mjere i sačuvajte svoje
zdravlje i zdravlje svih oko sebe!
Općina Donja Voća
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Izdavač: Općina Donja Voća

Naklada: 700 primjeraka

Uređuje: gotalmedia j.d.o.o.

Tisak: Grafoprom Lepoglava

voćanski list

