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RJEŠENJE
o razrješenju dosadašnjeg predsjednika i člana
Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo
Varaždinske županije
I.
Razrješuju se dužnosti dosadašnji predsjednik i
članovi Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo
Varaždinske županije (u daljnjem tekstu: Ustanova).
- Alma Ježić iz Varaždina, Čakovečka 41 		
- predsjednica i
- Snješka Žmegač iz Marčana, Gornja 3 		
- član
II.
U Upravno vijeće Ustanove, kao predstavnici
osnivača, imenuju se:

-
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za predsjednicu:

1. Snješka Žmegač iz Marčana, Gornja 3,
-

za člana:

1. Dubravka Grđan, Turčin, Lug 10.
III.
Ovo Rješenje objavit će se u »Službenom vjesniku
Varaždinske županije«.
KLASA: 510-01/05-01/7
URBROJ. 2186/1-03-05-8
Varaždin, 30. svibnja 2006.
Predsjednik Poglavarstva
Radimir Čačić, v. r.

OPĆINA BREZNICA
AKTI OPĆINSKOG POGLAVARSTVA
1.
Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o prostornom
uređenju (»Narodne novine«, broj 30/94, 68/98, 61/00,
32/02 i 100/04) i članka 48. Statuta Općine Breznica
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 4/06),
Općinsko poglavarstvo Općine Breznica, na sjednici
održanoj 30. svibnja 2006. godine, donosi
IZVJEŠĆE
o stanju u prostoru za razdoblje od 2002. do
svibnja 2006. godine
UVOD
Prema odredbama članka 10. i 11. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 30/94, 68/98,
61/00, 32/02 i 100/04) utvrđena je obveza praćenja
stanja u prostoru i praćenja provedbe dokumenata
prostornog uređenja izradom posebnog dokumenta
- četverogodišnjeg Izvješća o stanju u prostoru (u
daljnjem tekstu: Izvješće), a na temelju kojeg se donosi
četverogodišnji Program mjera za unapređenje stanja
u prostoru (u daljnjem tekstu: Program mjera).
Izvješće sadrži analizu provođenja dokumenata
prostornog uređenja, ocjenu provedenih mjera i njihove
učinkovitosti na svrhovito gospodarenje prostorom,
zaštitu vrijednosti prostora i okoliša i druge elemente
od važnosti za prostor.
Općina Breznica do sada je donijela Izvješća o stanju
u prostoru (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«,
broj 17/98 i 22/02), a sada se utvrđuje Izvješće za
razdoblje od 2002. do svibnja 2006. godine.

I. DOKUMENTACIJA PROSTORNOG
UREĐENJA
a) Prostorni planovi
Od dokumenata prostornog uređenja, obveznih
prema Zakonu o prostornom uređenju (članak 12.)
radi uspostave svrhovite organizacije, korištenja i
namjene prostora, te mjerila i smjernica za uređenje
i zaštitu prostora (koji sukladno članku 30. Zakona
moraju biti međusobno usklađeni) Općina Breznica
ima za uređenje područja svoje Općine sve obvezne
dokumente prostornog uredenja.
To su, uz Strategiju i Program prostornog uređenja
Države kao načelni dokumenti prostornog uređenja na
razini Države, slijedeći dokumenti:
- Prostorni plan Varaždinske županije (u nastavku teksta: PPŽ), donesen 18. svibnja 2000. godine i objavljen u »Službenom vjesniku Varaždinske
županije«, broj 8/00).
- Prostorni plan uređenja Općine Breznica
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 34/03;
u nastavku testa: PPUO).
Prostorni plan uređenja Općine Breznica je osnovni
prostorni dokument za uređenje prostora Općine, a
pošto u Općini niti jedan prostor nije pokriven detaljnim
planom uređenja, temeljem PPUO-a tijela državne uprave
izdaju lokacijske i građevinske dozvole za sve zahvate
(za koje je to propisano) na području Općine.
PPUO-om su za područje Općine Breznica utvrđeni
uvjeti za uređenje, korištenje i namjenu općinskog
područja, oblikovanje, obnovu i sanaciju građevinskog
zemljišta, te zaštitu okoliša, kulturnih dobara i osobito
vrijednih dijelova prirode.
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b) Ostali dokumenti vezani uz prostorno
uređenje
Od ostalih dokumenata vezanih uz prostorno uređenje, Općina Breznica je nabavila ortofoto snimke
svojeg područja, te je donijela slijedeće dokumente:
-

Statut Općine Breznica,

- Odluku o mjerama zaštite od požara prigodom
paljenja suhe trave, korova i biljnog otpada, te loženja
otvorene vatre na području Općine Breznica,
- Odluku o agrotehničkim mjerama te uređivanju
i održavanju poljoprivrednih rudina,
- Procjenu ugroženosti od požara i Plan zaštite
od požara,
- Odluku o organizaciji i radu dimnjačarske službe
na području Općine Breznica,
- Odluku o komunalnom redu na području Općine
Breznica,
- Odluku o priključenju na komunalnu infrastrukturu,
- Odluku o komunalnim djelatnostima koje se
mogu obavljati na temelju koncesije na području Općine
Breznica,
- Odluku o distribuciji i opskrbi kupaca plinom na
području Općine Breznica,
- Odluku o prodaji robe izvan prodavaonica na
području Općine Breznica,
- Odluku o radnom vremenu prodavaonica i
drugih oblika trgovine na malo na području Općine
Breznica,
- Odluku o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Breznica,
- Odluku o obvezatnom korištenju komunalne
usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na
skupljanje i odvoz komunalnog otpada na području
Općine Breznica,
-

Odluku o grobljima,

- Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem
u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine
Breznica.
II. ANALIZA PROVOĐENJA DOKUMENATA
PROSTORNOG UREĐENJA I OCJENA
PROVEDENIH MJERA I NJIHOVE			
UČINKOVITOSTI NA SVRHOVITO 		
GOSPODARENJE PROSTOROM
a) Provođenje dokumenata prostornog 		
uređenja
U razdoblju od donošenja PPUO-a do izrade ovog
Izvješća, a gledano na proteklo razdoblje između dva
Izvješća, od značajnijih investicija realiziralo se ili se
prišlo realizaciji:
- izgrađena vodovodna mreža u naseljima Bisag,
Podvorec, Mirkovec Breznički, dio naselja Drašković
i Breznica,
ću,

-

uređaj za povećanje pritiska vode u Draškovi-
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- asfaltirana županijska cesta Bisag-Sudovec,
dio LC Jales-Breznica-K.ršćenovec, te četiri dionice
nerazvrstanih cesta u Draškoviću,
- trafostanice u Draškoviću,
- izgrađena javna rasvjeta u naseljima Jales
Breznički, Breznica-Brstec, te proširenja u naseljima
Podvorec i Bisag-stari Grad.
Za mogućnost procjene provedbe i oživotvorenja
ostalih planskih postavki proteklo je prekratko vremensko razdoblje, te će se analiza i ocjena istih moći
prikazati tek u narednom razdoblju.
b) Ocjena stanja i problematika u pojedinim
dijelovima komunalnog i društvenog standarda te zaštite prirodne i kulturne baštine
Pojedina područja odgovarajuće su obrađena i
planski definirana u PPUO-u.
Korištenje i namjena prostora
Prostornim planom uređenja Općine Breznica za
pojedina naselja definirane su zone namjena unutar
građevinskog područja i to za stambenu izgradnju,
centralne i društvene objekte, sportsko-rekreacijske
objekte i objekte industrije. Utvrđene su poduzetničke
zone koje će omogućiti brži razvoj poduzetništva i
sličnih aktivnosti.
Problem usitnjenosti poljoprivrednog zemljišta
prisutan je u čitavoj Općini Breznica.
Postoje prijedlozi da se pravnim aktima spriječi
daljnje usitnjavanje i potencira okrupnjavanje (kreditiranjem), što bi svakako doprinijelo kvaliteti korištenja
poljoprivrednog zemljišta.
Komunalna infrastruktura
Prometnice
Područjem Općine prolazi autocesta A4 Zagreb
- Goričan i dijeli je na dva dijela u južnom dijelu
Općine.
Područjem Općine ne prolazi ni jedna državna
cesta.
Na području Općine ima 33,12 km županijskih i
lokalnih cesta, od čega je 30,60 km asfaltirano, a 2,52
km neasfaltirano.
U proteklom izvještajnom razdoblju asfaltirane
su ceste:
Županijska cesta Ž 2175 Sudovec-Pofuki-Bisag,
- dio LC Jales-Breznica-Kršćenovec,
- četiri dionice nerazvrstane ceste u Draškoviću.
Održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih putova vrši
se prema potrebi i u okviru raspoloživih sredstava.
Vodoopskrba i zaštita voda
Stanje vodoopskrbe na području Općine i dalje je
teško, s obzirom da se još uvijek za opskrbu vodom
koriste uglavnom bunari.
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U proteklom izvještajnom razdoblju izgrađen je jedan uređaj za povećanje pritiska u naselju Drašković.
Vodoopskrbni vodovi izgrađeni su gotovo u cijelosti u
naselju Bisag, Podvorec, Mirkovec Breznički, manjim
dijelom u naselju Drašković, te u Breznici jednim dijelom uz županijsku cestu.
Odvodnja
Kao što je definirano u važećem PPUO, u cilju zaštite voda od zagađenja planira se uspostava sustava
odvodnje otpadnih voda za gospodarske zone zajedno
s naseljem ili dijelom naselja.
Riješena je odvodnja oborinskih voda u naselju
Bisag, Podvorec i Mirkovec Breznički.
Telekomunikacije
Stanje na području Općine je zadovoljavajuće.
Elektroopskrba
Stanje opskrbljenosti električnom energijom i dalje
je nezadovoljavajuće iako je u proteklom razdoblju
došlo do određenog poboljšanja Izgrađene su tri nove
trafostanice i to dvije u Breznici (Pavlovići i Šargači) i
jedna u Draškoviću (Šaški). Još je potrebno izgraditi
nove TS u Draškoviću, Breznici i Mirkovcu.
U proteklom razdoblju izgrađena je javna rasvjeta u
naselju Jales Breznički, Čret Bisaški, u Breznici naselja
»Brstec« i »Šargači« , Stari Grad Bisag i produžetak
javne rasvjete u naselju Podvorec.
Plinoopskrba
Područje Općine još nije plinoficirano osim u najsjevernijem dijelu, do poduzeća »Omega«. Sukladno
planiranom u »Studiji opskrbe plinom Varaždinske
županije« izgrađena je nova mjerno redukcijska stanica
MRS »Podrute sjever« od koje ide distributivni plinovod
tlaka 10 bara do redukcijske stanice u Brezničkom
Humu. Izgradnjom navedenih plinoopskrbnih objekata stvoreni su uvjeti za opskrbu plinom cjelokupnog
područja Općine.
Zbrinjavanje otpada
Problematika zbrinjavanja komunalnog otpada
riješena je organiziranim skupljanjem (dva puta mjesečno) komunalnog otpada, a poslovi su povjereni
poduzeću »Eko flor plus« d.o.o. iz Jastrebarskog.
Lokaciju odlaganja osigurava sam koncesionar i to
van područja Općine. Područjem cijele Općine postavljeni su kontejneri za staklo, a krupni otpad odvozi
se dvaput godišnje.
Društvena infrastruktura
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Ulagana su znatna sredstva u vatrogasnu opremu,
a za DVD Bisag kupljeno je novo vatrogasno vozilo.
Prirodna i kulturna baština
Značajnije mogućnosti razvoja, zaštite i revitalizacije kulturne i prirodne baštine u turističkom smislu
trenutno ne postoje.
Radi očuvanja i zaštite okoliša u svim naseljima Općine Breznica provela se sistematska deratizacija.
ZAKLJUČAK
Ovo Izvješće daje ocjenu provedenih mjera na
unapređenju stanja u prostoru zacrtanih u Programu
mjera Općine Breznica.
Izvješće je rađeno na temelju prikupljenih podataka o pojedinim aktivnostima, te rezultatima izvršenih
provjera na terenu.
III. OBJAVA
Sukladno članku 11. stavku 6. Zakona o prostornom
uređenju Izvješće o stanju u prostoru Općine Breznica
objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«, nakon prihvaćanja na Općinskom poglavarstvu
Općine Breznica.
KLASA: 350-01/06-01/03
URBROJ: 2186/023-01/06-1
Bisag, 30. svibnja 2006.
Predsjednik Općinskog poglavarstva
Stjepan Krobot, v.r.

2.
Na temelju članka 11. stavka 1. Zakona o prostornom
uređenju (»Narodne novine«, broj 30/94, 68/98, 61/00,
32/02 i 100/04) i članka 48. Statuta Općine Breznica
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 4/06),
Općinsko poglavarstvo Općine Breznica, na sjednici
održanoj 30. svibnja 2006. godine, donosi
PROGRAM
mjera za unapređenje stanja u prostoru za
razdoblje od svibnja 2006. do svibnja 2010.
godine
UVOD

U proteklom razdoblju u OŠ Bisag uređeno je potkrovlje čime su se dobile nove učionice, te se sada
nastava održava samo u prvoj smjeni.

Zakonom o prostornom uređenju (»Narodne novine«,
broj 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/04) utvrđena je
obveza predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave da na temelju Izvješća o stanju u prostoru donese
četverogodišnji Program mjera za unapređenje stanja
u prostoru (u nastavku teksta: Program mjera).

Uređene su stepenice kod crkve sv. Marije Magdalene u Bisagu.

Sukladno zakonskim odredbama Program mjera
određuje izradu novih, odnosno izmjenu i dopunu

PPUO-om je na zadovoljavajući način razrađena
mreža funkcija i društvenih sadržaja.
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postojećih dokumenata prostornog uređenja, potrebu
pribavljanja podataka i stručnih podloga za njihovu izradu,
te druge mjere od značaja za izradu tih dokumenata.
Programom mjera se također utvrđuje potreba i razina
uređenja građevinskog zemljišta, izvori za financiranje
njegovog uređenja i rok u kojem je određeno zemljište
potrebno urediti za planiranu namjenu.
Općina Breznica do sada je donijela dva Programa
mjera za unapređenje stanja u prostoru (»Službeni
vjesnik Varaždinske županije«, broj 17/98 i 22/02), a
na njih se nadovezuje ovaj Program mjera za razdoblje
od svibnja 2006. do svibnja 2010. godine.
I. POTREBA IZRADE DOKUMENATA 		
PROSTORNOG UREĐENJA
a) Izmjene i dopune postojećih dokumenata
prostornog uređenja
Za uredenje prostora Općine Bremica primjenjuje
se Prostorni plan uređenja Općine Breznica koji je
usvojen i donesen na sjednici Općinskog vijeća Općine
Breznica 20. prosinca 2003. godine, a objavljen je
u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«, broj
34/03.
Zbog novonastalih uvjeta koji su uglavnom prioritetno vezani za rezervaciju prostora za Centar sigurne
vožnje u naselju Mirkovec Breznički, ovim Programom
predviđa se Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Breznica.
Predmetnom Izmjenom i dopunom obuhvatit će se
i druge potrebe za korekcijom/usklađenjem/izmjenom i
dopunom pojedinih dijelova PPUO-a u smislu preoblikovanja i manjih proširenja definiranog građevinskog
područja, planiranja novih sadržaja, poboljšanja pojedinih dijelova PPUO-a, noveliranja i novog planiranja
infrastrukture, kao i usporedba s ortofoto snimkom
područja Općine u cilju što točnijeg prikaza stvarnog
stanja, tj. izgrađenog dijela građevinskog područja
b) Novi dokumenti prostornog uređenja
PPUO-om Breznica je propisana obveza izrade
detaljnijih planova (članak 210. Odredbi za provođenje
PPUO-a) koja se prvenstveno odnosi na gradnju na
većim površinama neizgrađenog zemljišta, odnosno,
ukoliko se planira gradnja na zemljištu za koje ne postoji
potrebna infrastruktura za formiranje građevinskog
zemljišta i nije osiguran logičan slijed parcelacije i
izgradnje u odnosu na kontaktnu zonu.
Tim PPUO-om nije utvrđena potreba (nije grafički
definirana) izrade detaljnije dokumentacije za konkretnija područja.
Vezano na planirano Izmjenom i dopunom PPUO-a
Breznica koja je u tijeku, ovim Programom se predviđa
izrada detaljnog plana uređenja za gospodarsku
zonu u Bisagu.
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II. POTREBA PRIBAVLJANJA PODATAKA I 		
STRUČNIH PODLOGA ZA IZRADU 		
DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA
a) Izmjena i dopuna postojećih dokumenata
prostornog uređenja
Za izradu izmjene i dopune postojećeg dokumenta
prostornog uređenja tj. Prostornog plana uređenja
Općine Breznica koristit će se iste podloge kao i za
samu izradu tog osnovnog dokumenta, a koje Općina
već posjeduje. Sukladno Pravilniku o sadržaju, mjerilima
kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima
i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne
novine«, broj 106/98, 39/04 i 163/04 - u daljnjem tekstu:
Pravilnik) to je topografska karta u mjerilu 1:25.000,
te katastarski planovi u mjerilu 1:10.000 i 1:5.000 za
definiranje građevinskih područja.
Same izmjene i dopune će se prikazivati na odgovarajućim postojećim podlogama-kartama grafičkih
prikaza PPUO-a.
Za izradu Izmjena i dopuna PPUO-a koristit će se
i orto-foto snimke predmetnog prostora.
b) Novi dokumenti prostornog uređenja
Za izradu nove prostorno-planske dokumentacije
- detaljnih planova uređenja bit će potrebno prethodno
pribaviti odgovarajuće kartografske podloge, te pokazatelje, podatke i druge stručne podloge i elaboracije.
Prema navedenom Pravilniku detaljni planovi uređenja
izrađuju se na topografsko-katastarskom planu ili katastarskom planu u mjerilu 1: 1.000 ili 1:500.
Uz to će biti nužno ili poželjno pribaviti, ovisno o
pojedinom prostornom planu:
- stručne podatke pojedinih javnih poduzeća,
državnih tijela i ustanova za područja vodoopskrbe i
odvodnje otpadnih voda, šumarstva, elektroopskrbe,
plinoopskrbe, pošte i telekomunikacija, poljoprivrede,
katastra zemljišta i drugo,
- stručne podatke državnih tijela nadležnih za
zaštitu prirode i okoliša,
- po potrebi i dodatne stručne podloge kao što je
gospodarska analiza, analiza stanja okoliša i utjecaja
na okoliš i drugo.
Točni detaljni obuhvati i ciljevi ovih analiza definirat
će se samim projektnim zadacima Tijela državne uprave
i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su osigurati
podatke i dokumente iz svoga djelokruga, a koji su
potrebni za izradu dokumenata prostornog uređenja
(članak 29. Zakona o prostornom uređenju), a ostale
stručne podloge osigurat će, po potrebi, Općina ili
pojedini investitori.
c) Dokumenti za ostalu kompleksniju 		
izgradnju
Za realizaciju kompleksnije izgradnje, pojedine veće
investicije i zahvate na vrijednim prostorima, trebat će,
prema potrebi, izraditi idejne razrade, te urbanistička
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i arhitektonska rješenja što će se konkretno definirati
projektnim zadacima za takvu izgradnju.
III. DRUGE MJERE OD ZNAČAJA ZA IZRADU		
I DONOŠENJE DOKUMENATA			
PROSTORNOG UREĐENJA
a) Sadržaj dokumenata prostornog uređenja
Sadržaj dokumenata prostornog uređenja načelno
je utvrđen Zakonom o prostornom uređenju, a detaljno
Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu
elaborata prostornih planova (»Narodne novine«,
broj 106/98, 39/04 i 163/04). Dokumenti prostornog
uređenja moraju također udovoljavati standardu koji
je propisan ovim Pravilnikom.
U nastavku se daje pregled propisanih sadržaja
pojedinih prostornih planova čija izrada, odnosno izmjena i dopuna se u narednom razdoblju predviđa.
Prostorni plan uređenja Općine kao osnovni
prostorni dokument za uređenje prostora prema članku
23. Zakona o prostornom uređenju utvrđuje uvjete
za uređenje općinskog područja, određuje svrhovito
korištenje, namjenu, oblikovanje, obnovu i sanaciju
građevinskog i drugog zemljišta, zaštitu okoliša, te
zaštitu spomenika kulture i osobito vrijednih dijelova
prirode.
Prostorni plan uređenja Općine u tekstualnom dijelu
sadrži obrazloženje (polazišta, ciljevi prostornog razvoja
i uređenja te plan prostornog uređenja) i odredbe za
provođenje, a u grafičkom dijelu plan sadrži kartografske
prikaze kojima se prikazuje postojeće stanje i planirani
zahvati (Korištenje i namjena površina, Infrastrukturni
sustavi, Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora i Građevinska područja naselja). Detaljniji sadržaj
propisan je člankom 8. i 9. Pravilnika.
Sadržaj izmjena i dopuna ovog Prostornog plana
potrebno je odgovarajuće prilagoditi propisanom sadržaju, a elaborat izmjena i dopuna potrebno je izraditi
tako da se nadovezuje na osnovni elaborat plana i da
se iz njega jasno i nedvojbeno iščitavaju promjene i
mjere za njihovo provođenje.
Detaljnim planom uređenja se prema članku
27. Zakona o prostornom uređenju utvrđuje detaljna
namjena prostora, režimi uređivanja prostora, način
opremanja zemljišta komunalnom, prometnom i telekomunikacijskom infrastrukturom, uvjeti za izgradnju
građevina i poduzimanje drugih aktivnosti u prostoru,
te drugi elementi od važnosti za prostor Općine. Taj
dokument mora razraditi prostor na način da je do
kraja razvidno njegovo uređenje, jer zamjenjuje lokacijsku dozvolu.
Detaljni plan uređenja u tekstualnom dijelu sadrži
obrazloženje (polazišta i plan prostornog uređenja)
i odredbe za provođenje, a u grafičkom dijelu plan
sadrži kartografske prikaze kojima se prikazuje postojeće stanje i planirani zahvati (detaljna namjena
površina, prometna, telekomunikacijska i komunalna
infrastrukturna mreža, uvjeti korištenja, uređenja i
zaštite površina i uvjeti gradnje).
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b) Način donošenja dokumenata prostornog
uređenja
Način donošenja dokumenata prostornog uređenja
propisan je Zakonom o prostornom uređenju i Uredbom
o javnoj raspravi u postupku donošenja prostornih
planova (»Narodne novine«, broj 101/98 - u daljnjem
tekstu: Uredba).
O prijedlozima prostornih planova, kao i o prijedlozima izmjena i dopuna istih provodi se prethodna i
javna rasprava sukladno članku 3. i 4. Uredbe.
Nositelj izrade plana u smislu ove Uredbe je Općina - za izmjene i dopune Prostornog plana uređenja
Općine i Detaljne planove uređenja, a za Prostorni plan
područja posebnih obilježja - Županija i/ili Država.
Nositelj izrade objavljuje javnu raspravu u dnevnom
tisku najmanje 8 dana prije njezinog početka (članak
4. Uredbe), te dostavlja posebnu obavijest o javnoj
raspravi tijelima državne uprave i pravnim osobama
s javnim ovlastima koja su osigurala podatke iz svog
djelokruga, upravnim tijelima Županije i općina/gradova
na čiji djelokrug mogu utjecati predložena rješenja, te
mjesnim odborima za prijedlog detaljnog plana uređenja. Javni uvid u Prijedlog plana traje 30 dana, a u
Prijedlog izmjene i dopuna plana najmanje 15 dana,
a ne dulje od 30 dana.
Ako se prihvaćenim očitovanjima, prijedlozima i
primjedbama na prijedlog detaljnog plana uređenja
bitno utječe na vlasničke odnose na zemljištu, nositelj
izrade može ponoviti javni uvid.
Ako u tom roku zainteresirani građani, udruge i
poduzeća ne dostave očitovanje, prijedlog ili primjedbu
na Prijedlog plana smatrat će se da nema primjedbi.
Nositelj izrade plana, zajedno sa stručnim izrađivačem organizira i provodi javno izlaganje za sve
sudionike javne rasprave ili posebno za pojedine
skupine sudionika. Člankom 9. Uredbe propisan je
način sudjelovanja građana i udruga u javnoj raspravi.
Sve prijedloge i primjedbe koje su sudionici u javnoj
raspravi dali na propisan način obrađuje nositelj izrade
sa stručnim izrađivačem i o tome priprema izvješće
o javnoj raspravi.
Prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine zajedno s Izvješćem o javnoj raspravi
razmatra Općinsko poglavarstvo i utvrđuje Konačni
Prijedlog izmjena i dopuna prostornog plana. Izmjene
i dopune plana donosi Općinsko vijeće po pribavljenoj
suglasnosti županijskog ureda nadležnog za poslove
prostornog uređenja o njegovoj usklađenosti s Prostornim
planom Županije. Županijski ured izdaje suglasnost po
prethodno pribavljenom mišljenju Županijskog zavoda
za prostorno uređenje.
Na Prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Općine potrebno je pribaviti mišljenje Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva, sukladno članku 17. Zakona o poljoprivrednom
zemljištu (»Narodne novine«, broj 66/01).
Prije upućivanja predstavničkom tijelu na donošenje
Općinsko poglavarstvo pribavlja očitovanje Ministarstva
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kulture na Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja
Općine i Detaljni plan uređenja, sukladno članku 56.
Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne
novine«, broj 69/99, 151/03 i 157/03).
U ukratko opisanoj proceduri postupka rasprava
i donošenja izmjena i dopuna PPUO-a posebnu pozornost potrebno je posvetiti zaštiti voda i prenamjeni
poljoprivrednog zemljišta.
Sukladno članku 24. i 28. Zakona Prostorni plan
uređenja Općine i druge dokumente prostornog uređenja užeg područja donosi Općinsko vijeće.
c) Način financiranja izrade dokumenata 		
prostornog uređenja
Zakonom o prostornom uređenju (članak 33.)
propisano je da se sredstva za izradu dokumenata
prostornog uređenja i drugih dokumenata osiguravaju
u proračunu jedinice lokalne samouprave u čijoj je
nadležnosti njihovo donošenje.
Slijedom toga financijska sredstva za izradu Izmjena
i dopuna PPUO-a, urbanističkih planova i detaljnih planova uređenja treba osigurati u proračunu Općine.
IV. POTREBA I RAZINA UREĐENJA ZEMLJIŠTA
Uredenje građevnog zemljišta bitna je sastavnica
gospodarenja prostorom, odnosno provedbe i realizacije dokumenata prostornog uređenja.
Procjenjuje se da će u Općini, u smislu uređenja
građevnog zemljišta, a u cilju razvoja i osiguranja pretpostavki za unapređenje stanja i standarda življenja,
trebati prići ili nastaviti sa slijedećim aktivnostima:
- u realizaciji suvisle urbane izgradnje očekuju se
poteškoće s obzirom na postojeće stanje parcelacije i
vlasništva. Na postojećoj parcelaciji, koju karakterizira
usitnjenost posjeda i neprimjereni prostorni razmještaj
parcela, većinom se ne mogu suvislo formirati optimalne
građevinske parcele (oblik i veličina, novi regulacijski
pravci),
- rješavanje ovog problema morat će se uskladiti
sa životnim potrebama, uvažavajući elemente struke
uređenja prostora, ali i objektivne i realne interese
vlasnika zemljišta. U razrješenju ove problematike
postoje mogućnosti koje se zasnivaju na principima
preparcelacije građevnog zemljišta, čime bi se moglo
suvislo uspostaviti potrebnu prometnu i infrastrukturnu
mrežu, te postići da svaka buduća parcela bude zasebna građevna jedinica, tj. da se njen oblik i veličina
prilagodi zahtjevima gradnje (da bude gradilište),
- važeći propisi danas samo djelomično uređuju
ovu problematiku kroz Zakon o prostornom uređenju,
Zakon o građenju, Zakon o komunalnom gospodarstvu
i Zakon o izvlaštenju, ali u tom području na razini Države još nedostaje odgovarajuće sustavno definiranje
i rješavanje.
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KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
Prometnice
Za županijsku cestu ŽC 2246 (dionica Breznički
Hum - Komin) u dužini od 9,7 km predlaže se prekategorizacija u državnu cestu. Ta cesta bi predstavljala
alternativni pravac za autocestu, a njenom prekategorizacijom bi se ostvario spoj dviju državnih cesta
(D3 i D316) i tako osigurao jedinstveni nadzor istog
prometnog koridora.
U narednom razdoblju planira se modernizirati
lokalna cesta Jales Breznički (L25165) - Breznica
- Kršćenovec.
Potrebno je rekonstruirati ili modernizirati sve
lokalne i nerazvrstane ceste.
Odvodnja
Javni sustav odvodnje danas ne postoji. Potrebno
je uspostaviti sustav odvodnje otpadnih voda za gospodarske zone zajedno s naseljem ili dijelom naselja,
te u naselju Breznica pored ŽC 2246.
Vodoopskrba
Stanje vodoopskrbe je teško, izgrađeni su vodoopskrbni vodovi u naselju Bisag, Mirkovec Breznički,
Podvorec, dio Draškovića i Breznice.
U cilju unapređenja planira se dovršetak izgradnje
u Draškoviću i Breznici, te izgradnja novih vodoopskrbnih vodova u naseljima Borenec, Jarek Bisaški, Jales
Breznički, Tkalec i Čret.
Telekomunikacije
U skladu s dostignutom vrlo dobrom razinom
opremljenosti prostora uređajima i postrojenjima ove
vrste, predviđeno je održavanje stanja i praćenje stalno
rastućih tehnoloških standarda.
Vezano uz razvoj postojećih javnih sustava pokretnih
komunikacija planira se VIP bazna stanica u naselju
Podvorec, dok se dosadašnja planirana lokacija u
Bisagu briše.
Elektroopskrba
Planira se izgradnja trafostanica i niskonaponske
mreže u naseljima Drašković, Breznica i Mirkovec
Breznički, te rekonstrukcija postojeće mreže, čime bi
se uklonile loše naponske prilike.
U narednom razdoblju planira se izgradnja javne
rasvjete u preostalim dijelovima naselja Breznica, te
u naselju Jarek Bisaški.
Plinoopskrba
Sukladno rješenjima iz »Studije opskrbe prirodnim
plinom Varaždinske županije« u narednom razdoblju
planira se plinofikacija cijele Općine.
Društvena infrastruktura
Društvene djelatnosti pripadaju skupini središnjih
funkcija, a usmjerene su prema podizanju standarda i
kvalitete života stanovništva. One podižu obrazovnu,
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kulturnu i znanstvenu razinu. Razvitak društvenih
djelatnosti u skladu je s postavljenim ciljevima u prostoru. Unutar planiranih građevinskih područja moguće
je osigurati lokacije za plansku gradnju društvene
infrastrukture. Potrebno je s lokalne razine poticati
akcije koje uključuju brigu o vjerskim i kulturnim građevinama.
U okviru vatrogasne zajednice djeluje pet vatrogasnih društava. Općina Breznica poduzimati će sve
mjere za unapređenje vatrogastva prema planu zaštite
od požara.
Isto tako, u dogovoru i koordinaciji s javnim poduzećima treba nastaviti započetu sistematizaciju osnovnih
i bitnih infrastrukturnih podataka za naselja Općine
iz kojih bi bile vidljive mogućnosti razvoja (stanje
cestovne i prometne infrastrukture, elektroopskrbe,
vodoopskrbe, telekomunikacije, plinoopskrbe i dr., te
rezerve i mogućnosti širenja). Ova sistematizacija napravljena je globalno za razinu Općine prilikom izrade
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PPUO-a, a istu bi trebalo nastaviti u smislu detaljnijih
i konkretnijih podataka za razinu pojedinih prostora, te
za potrebe izrade detaljnih planova uređenja.
V. OBJAVA
Ovaj Program mjera za unapređenje stanja u prostoru Općine Breznica, nakon donošenja po Općinskom
poglavarstvu Općine Breznica, objavljuje se sukladno
članku 11. stavku 6. Zakona o prostornom uredenju
u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«, a
primjenjuje se danom objave.
KLASA: 350-01/06-01/04
URBROJ: 2186/023-01/06-1
Bisag, 30.svibnja 2006.
Predsjednik Općinskog poglavarstva
Stjepan Krobot, v. r.

OPĆINA CESTICA
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
5.
Na temelju članka 21. Statuta Općine Cestica
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 18/01
i 22/05) Općinsko vijeće Općine Cestica na 8. sjednici
održanoj 19. svibnja 2006. godine, donosi
ODLUKU
o dodjeli nagrade za najbolje uređeni mjesni
park, ulicu, okućnicu, balkon, poslovni prostor i
športski objekt, turističku ponudu ili
zanimljivost
Članak 1.

-

poslovni prostor i športski objekt,

-

turističku ponudu ili zanimljivost.
Članak 3.

U svakoj od kategorija navedenih u članku 1.
ove Odluke dodjeljuju se tri novčane nagrade, plus
plaketa.
Prva nagrada je 1.000,00 kn.
Druga nagrada je 500,00 kn.
Treća nagrada je 300,00 kn.
Ukupni fond nagrada iznosi 10.800,00 kn.
Članak 4.

S ciljem poticanja mještana Općine Cestica za
uređenje i poljepšanje svojeg okoliša Općinsko vijeće
donosi Odluku o dodjeli nagrade za najbolje uređeni
park, ulicu, okućnicu, balkon, poslovni prostor i športski
objekt, turističku ponudu ili zanimljivost.

U natjecanju mogu sudjelovati svi građani s područja Općine Cestica i vlasnici poslovnih prostora
na području Općine.

Na taj način Općina Cestica se uključuje u ekološko-edukativnu akciju Hrvatske turističke zajednice
»Volim Hrvatsku«.

Nagrade i plakete se dodjeljuju svake godine, na
obilježavanju proslave Dana Općine Cestica.

Članak 2.
Općina Cestica dodjeljuje nagrade za najbolje
uređene kategorije prostora i to:
- mjesni park,
-

ulicu (najmanje pet kuća u nizu),

-

okućnicu,

-

balkon,

Članak 5.

Članak 6.
Svaka kategorija ocjenjuje se po pravilniku Hrvatske
turističke zajednice.
Ocjenjivanje vrši Povjerenstvo od sedam članova koje
imenuje Općinsko poglavarstvo Općine Cestica.
Povjerenstvo čine šest članova s područja Općine
Cestica i jedan član Turističke zajednice Varaždinske
županije ili član Općinskog poglavarstva.
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Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.
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KLASA: 021-05/06-01/15
URBROJ: 2186/03-02-06-1
Cestica, 19. svibnja 2006.
Predsjednik Općinskog vijeća
Marijan Lorbek, v.r.

OPĆINA SRAČINEC
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
12.

11.
Na temelju članka 14. Statuta Općine Sračinec
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 4/06),
Općinsko vijeće Općine Sračinec na 10. sjednici održanoj 24. svibnja 2006. godine, donosi
ODLUKU

Na temelju članka 10. stavka 5. Uredbe o računovodstvu proračuna (»Narodne novine«, broj 96/94,
108/96, 119/01 i 74/02) i članka 14. Statuta Općine
Sračinec (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«,
broj 4/06), Općinsko vijeće Općine Sračinec na 10.
sjednici održanoj 24. svibnja 2006. godine, donosi

o cijeni zemljišta u Zoni proizvodne
namjene -I- Sračinec

ODLUKU
o određivanju potpisnika financijskih
dokumenata Općine Sračinec računa broj
2360000-1841000003 koji se vodi u
ZAGREBAČKOJ BANCI d.d.
Zagreb u Varaždinu

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se početna cijena zemljišta u Zoni proizvodne namjene -I- Sračinec, te uvjeti i
način izračuna popusta na početnu cijenu.
Članak 2.
Početna cijena zemljišta u Zoni proizvodne namjene
-I- Sračinec utvrđuje se u visini od 8,00 EUR-a za 1m2,
a plaćanje se vrši u kunama prema srednjem tečaju
HNB-a na dan otvaranja ponuda.
Članak 3.
Na početnu cijenu zemljišta u Zoni proizvodne
namjene -I- Sračinec moguće je ostvariti popust, koji
se utvrđuje po formuli »(broj zaposlenih/površina
parcele) x 5000«, a po istoj će se formuli ostvarivati
i popust kod obračuna komunalnog doprinosa za
izgradnju objekta.
Članak 4.
Radi ostvarivanja popusta iz članka 3. ove Odluke,
potencijalni kupci zemljišta u Zoni proizvodne namjene
-I- Sračinec trebaju dostaviti pismo namjere i Investicijski program, s uključenim elementima za obračun
popusta, kako bi se na temelju tih dokumenata mogli
utvrditi popusti i opravdanost ulaganja.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske
županije«.
KLASA: 945-02/06-01/2
URBROJ: 2186/07-06-01
Sračinec, 24 svibnja 2006.
Predsjednik Općinskog vijeća
Juraj Rojc, v.r.

Članak 1.
Za potpisnika financijskih dokumenata Općine Sračinec računa broj 2360000-1841000003 koji se vodi
u »ZAGREBAČKOJ BANCI« d.d. Zagreb, Poslovnica
Varaždin, određuju se:
-

Božidar Novoselec - općinski načelnik,

-

Juraj Rojc - predsjednik Općinskog vijeća.
Članak 2.

Ovlašteni potpisnici financijskih dokumenata, dokumente potpisuju pojedinačno.
Članak 3.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti
Odluka o određivanju potpisnika financijskih dokumenata Općine Sračinec račun broj 2500009-1841000003
koji se vodi u HYPO – ALPE – ADRIA – BANK u
Varaždinu (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«,
broj 24/05).
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu 1. srpnja 2006. godine,
a objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske
županije«.
KLASA: 402/08/06-01/1
URBROJ: 2186/07-06-01
Sračinec, 24. svibnja 2006.
Predsjednik Općinskog vijeća
Juraj Rojc, v.r.
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OPĆINA SVETI ĐURĐ
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
6.
Temeljem odredbe članka 10. Zakona o prostornom
uređenju (»Narodne novine«, broj 30/94, 68/98, 61/00,
32/02 i 100/04), te odredbe članka 21. Statuta Općine
Sveti Đurđ (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«,
broj 21/01) Općinsko vijeće Općine Sveti Đurđ na 9.
sjednici održanoj 12. travnja 2006. godine donosi
IZVJEŠĆE
o stanju u prostoru Općine Sveti Đurđ
za razdoblje 2003. - 2005.
1. UVOD
Na temelju odredbe članka 10. Zakona o prostornom
uređenju (»Narodne novine«, broj 30/94, 68/98, 61/00,
32/02 i 100/04) svaka jedinica lokalne samouprave i
uprave (županije i gradovi, odnosno općine) dužna je
izraditi Izvješće o stanju u prostoru, te je temeljem te
odredbe izrađeno i ovo Izvješće za proteklo razdoblje
od 2003. - 2005. godine.
Izvješće o stanju u prostoru (u daljnjem tekstu:
Izvješće) obuhvaća analizu provođenja dokumenata
prostornog uređenja kao i drugih dokumenata, ocjenu
provedenih mjera, te ocjenu djelotvornosti provedenih
mjera glede svrhovitog gospodarenja prostorom, te
zaštite prirodnih i kulturnih vrijednosti prostora.
2. PROSTORNO - PLANSKA DOKUMENTACIJA
Općina Sveti Đurđ dosad je izradila dva (2) Izvješća o stanju u prostoru i dva (2) Programa mjera za
unapređenje stanja u prostoru:
1. Izvješće o stanju u prostoru Općine Sveti Đurđ
doneseni su 17.06.1996. i 23.12.1999.godine na sjednicama Općinskog vijeća i objavljeni u »Službenom
vijesniku Varaždinske županije« broj 21/96 i 25/99.
Općinsko vijeće Općine Sveti Đurđ donijelo je
Prostorni plan uređenja Općine Sveti Đurđ.
Taj Prostorni plan uređenja Općine Sveti Đurđ (u
daljnjem tekstu PPUO) predstavlja prvi dokument
koji u cjelosti sagledava, valorizira i uređuje prostor
Općine.
PPUO-om utvrđeni su svi bitni elementi za dugoročno
uređenje i zaštitu prostora, što se posebno odnosi na
gradnju, kako u građevinskoj zoni, tako i van granica
građevinskih zona.
Programom mjera za unapređenje stanja u prostoru
predviđena je i izrada i donošenje Izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Općine jer su uočene teškoće u provođenju odredbi PPUO-a, prvenstveno glede
Poduzetničke zone, a vezano na veličinu građevinskih
parcela i gabarite objekata.

Postoji interes da se izrade izmjene s obzirom
na planiranje novog eksploatacijskog polja šljunka u
»Černjaku« K.O. Hrženica čime je suglasna mjesna
samouprava i općinska tijela.
Pored nabrojene prostorno - planske dokumentacije
na području Općine primjenjuju se i:
nije

Prostorni plan Varaždinske županije
Izvješća o stanju u prostoru Varaždinske župa-

- Programi mjera za unapređenje stanja u prostoru
Varaždinske županije
- Strategija prostornog uređenja Republike Hrvatske
ske.

Program prostornog uređenja Republike Hrvat-

3. INFRASTRUKTURA
3.1. Komunalna infrastruktura
Prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 59/01,
26/03, 82/04 i 110/04) izvori financiranja komunalne
infrastrukture su proračunska sredstva, sredstva regionalnih, državnih i inozemnih fondova, komunalni
doprinos, komunalna naknada, prihodi od prodaje
zemljišta, sredstva građana za sufinanciranje izgradnje
komunalnih objekata, donacije i drugi izvori.
3.1.1. Prometnice
Općina Sveti Đurđ je u odnosu na postojeću glavnu
prometnu mrežu Županije smještena nešto perifernije, tako da njenim prostorom ne prolazi niti jedna
državna cesta.
Unatoč tome može se tvrditi da je prostor Općine
zadovoljavajuće povezan na cestovni prometni sustav
Županije i Države, jer njenim prostorom prolazi dobro
raspoređena mreža županijskih i lokalnih cesta.
Postojeće stanje će se bitno unaprijediti uzme li
se u obzir činjenica da je uz sam južni rub Općine
planirana trasa buduće brze ceste (Podravska brza
cesta). U vrijeme izrade PPUO-a u pripremi je bila
izrada građevinsko-tehničke studije koridora ove brze
ceste od granice s Republikom Slovenijom do Virovitice, kojom bi se trebao detaljnije odrediti položaj te
ceste u prostoru.
U posljednje vrijeme uočava se nešto pojačan
intenzitet teretnog prometa na županijskoj cesti 2071
zbog nedavno otvorene šljunčare na zapadnom rubu
Općine.
U proteklom izvještajnom razdoblju izvršena je
modernizacija nerazvrstane ceste u M.O. Sesvete
Ludbreške ( 9 509 m 2 ), te asfaltiranje ceste Priles -
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Luka u dužini 900 m. Održavanje nerazvrstanih cesta
i poljskih puteva vršilo se prema potrebi i programima
mjesnih odbora, a u okviru raspoloživih sredstava.
3.1.2. Vodoobskrba
Dovršetkom I. faze izgradnje vodospreme »Doljan«
i magistralnog transportnog cjevovoda od vodocrpilišta »Bartolovec« do vodospreme »Doljan« bitno je
poboljšana vodoopskrba područja Županije, a samim
tim i Općine.
Izgrađena građevinska područja u cijelosti su pokrivena vodovodnom mrežom i mreža dopire praktički
do svakog stambenog objekta stalnog stanovanja.
Na području Općine vodovodna mreža je većim
dijelom zastarjela, ali u funkciji.
U dogovoru s »Varkomom« radili smo na proširenju mreže u Karlovcu Ludbreškom 100 m za naselje
Roma, što je u istoj dužini učinjeno i u Svetom Đurđu
također za naselje Roma.
U Komarnici Ludbreškoj produžena je mreža za
potrebe vatrogasnog spremišta (100 m).
Problem koji će se morati rješavati su nadzemni
hidranti - rekonstrukcija i postavljanje novih u Sesvetana Ludbreškim.
3.1.3. Odvodnja
Problem odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda
na području Općine Sveti Đurđ dosad nije rješen
sustavom kanalizacije, već se otpadne vode iz domaćinstava prikupljaju u septičke jame, a oborinske
vode sustavom kanala i jarcima.
Sustav odvodnje nameće se kao budući prioritet.
3.1.4. Elektroopskrba
Na području Općine Sveti Đurđ sva su domaćinstva
priključena na električnu mrežu.
U dogovoru s »Elektrom« Koprivnica izvršena
je 2005. godine temeljna rekonstrukcija električne
mreže u naselju Priles (zamjena drvenih stupova
betonskim, zamjena žica kablom te postavljanje nove
javne rasvjete).
Općina vrši dva puta godišnje (proljeće, jesen)
izmjenu i kontrolu javne rasvjete na cijelom svom
području.
3.1.5. Plinoopskrba
Izgrađena građevinska područja naselja gotovo su
u cijelosti pokrivena plinovodnom mrežom.
Nije bilo proširenja mreže, osim pojedinih priključaka potrošača.
3.1.6. Pošta i telekomunikacije
Na području Općine Sveti Đurđ poštanski promet
organizira i obavlja »Hrvatska pošta« d.d., Središte
pošta Varaždin posredstvom poštanskog ureda 42233
Sveti Đurđ.
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Poštanski ured Sveti Đurđ pokriva područje od 9
naselja, tj. čitavo područje Općine. Županijski prosjek
je da jedan poštanski ured pokriva područje od oko
37 km 2 i poslužuje prosječno 5677 stanovnika, dok
je prosjek Hrvatske cca 49 km 2 i 3887 stanovnika na
jedan poštanski ured.
Poštanski ured 42233 Sveti Đurđ pokriva područje
od cca 45,70 km 2 i poslužuje 4.174 stanovnika, čime
je osigurana zadovoljavajuća pristupačnost poštanske
mreže na tom području i kvalitetno zadovoljenje potreba
korisnika u jednom dužem vremenskom periodu.
Na području Općine Sveti Đurđ telekomunikacijski
promet organizira i obavlja HT-Hrvatski Telekom, Regija
-l-sjever, sa sjedištem u Varaždinu.
3.1.7. Zbrinjavanje otpada
Općina je putem koncesijskog ugovora prišla organiziranom prikupljanju i odvozu otpada.
Koncesija je dana poduzeću »Babić« d.o.o. Cestica
na pet godina, počevši od 01. travnja 2003. godine.
Glomazni otpad isto poduzeće odvozi dvaputa
godišnje i to besplatno.
Unatoč tome na području Općine postoji nekoliko
divljih odlagališta (u Hrženici, Svetom Đurđu, Karlovcu Ludbreškom, Sesvetama Ludbreškim i Strugi).
Ona se saniraju povremeno u dogovoru s poduzećem
»Univerzal« iz Varaždina ili ugovorno sa Zlatkom Tuksorom - obrtnik. Dok se veći obim sanacije očekuje
odobrenjem sredstava iz državnog proračuna na što
smo se kandidirali.
Na području Općine nije predviđena nijedna lokacija za zbrinjavanje otpada jer je cijelo područje
vodonosnik.
3.1.8. Groblja
Na području Općine Sveti Đurđ postoje četiri mjesna
groblja i to u naseljima: Hrženica (u južnom dijelu naselja), Sesvete Ludbreške (u zapadnom dijelu naselja),
Struga (u jugozapadnom dijelu naselja) i Sveti Đurđ
(u istočnom dijelu naselja, iza župne crkve).
Groblje u Svetom Đurđu se prema dosad važećem Prostornom planu bivše općine Ludbreg nalazi
u građevinskom području, dok su ostala groblja izvan
građevinskog područja.
U naselju Hrženica je groblje dobro uređeno, a
2001. godine je obnovljena grobna kuća i središnji križ.
Na svim ostalim grobljima su izgrađene nove grobne
kuće i uglavnom su odgovarajuće uređene. Na groblju
u Svetom Đurđu, koje je nedavno prošireno, potrebno
je uređenje dijela okoliša (prilaz, križ i dr.).
3.2. Društvena infrastruktura
Općina Sveti Đurđ kao jedinica lokalne samouprave
ima svoju zgradu u naselju Sveti Đurđ, Braće Radića
1. U svim naseljima rade MO (ukupno 9).
2005. godine izgrađena je i počela s radom predškolska ustanova - dječji vrtić »Lavić« gdje djeluje i
program male škole, što Općina sufinancira iz Proračuna.
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Putem udruge žena iz Struge organizirana je igraonica za djecu od 2,5 do 6 godina, njih 30-tak.
Osnovna škola Sveti Đurđ obuhvaća djecu iz svih
naselja Općine u nastavi kroz dvije smjene. Izgrađena
je i nova športska dvorana.
Zdravstvo i socijalna skrb pokrivena je djelovanjem
ambulante opće medicine, zubne ordinacije, a od 2002.
izgrađenaje i ljekarna.
Na području Općine postoje i društveni, vatrogasni
i lovački domovi.
VZO Sveti Đurđ djeluje sa šest DVD-a. Aktivna
su i dva kulturno-umjetnička društva: KUD »Sloga«
Karlovec i KUD »Juraj Lončarić« Hrženica, te »EkoVulinec« osnovan 2001.godine.
3.3. Očuvanje i zaštita okoliša
Najznačajnije akcije vode komunalni radnici Općine
i ekološka udruga Vulinec.
Vrši se stalna sanacija divljih odlagališta otpada.
Ugovorno se sprovodi deratizacija na području
Općine (sanitacija iz Koprivnice).
Izgradnja kanalizacijskog sustava je potrebna,
međutim nema za to financijskih izgleda.
Čitavo područje Općine je vodonosnik, a naročito je
zaštićeno područje »Paraga« u Hrženici kao moguće
buduće crpilište vode.
Treba brinuti o prostoru eksploatacijskih polja šljunka
i pijeska na polu »Lešće« i »Jamičak« u Hrženici, tim
više što je iskazan interes, a mjesna samouprava ga
odobrila još jednim poljem u blizini ovih, »Černjak«.
Po završetku eksploatacije po fazama, nužno se
mora izvršiti sanacija i privođenje namjeni u smislu
sporta ili rekreacije.
4. ZAKLJUČAK
Ovo Izvješće daje ocjenu provedenih mjera na
unapređenju stanja u prostoru, naročito aktivirano
donošenjem prostornog plana uređenja Općine Sveti
Đurđ u lipnju 2004. godine. Izvješće je rađeno na temelju realnih aktivnosti u proteklom razdoblju na cijelom
području Općine. Zadaci i aktivnosti su u bitnomr bili
realizirani u navedenom razdoblju.
Postojeći nedostaci koji nisu otklonjeni ili aktivnosti
koje nisu ostvarene, plod su općih društvenih i financijskih prilika u Republici Hrvatskoj.
5. OBJAVA
Ovo Izvješće po prihvaćanju na sjednici Općinskog
vijeća Općine Sveti Đurđ, sukladno članku 11. stavak
6. Zakona o prostornom uređenju, objavit će se u
»Službenom vijesniku Varaždinske županije«.
KLASA: 350-01/06-02/01
URBROJ: 2186-21/06-01
Sveti Đurđ, 12. travnja 2006.
Predsjednik Općinskog vijeća
Zlatko Sinković, v.r.
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7.
Temeljem članka 11. Zakona o prostornom uređenju
(»Narodne novine«, broj 30/94, 68/98, 61/100, 32/02
i 100/04), te odredbe članka 12. Statuta Općine Sveti
Đurđ (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj
21/01) Općinsko vijeće Općine Sveti Đurđ na 9. sjednici
održanoj 12. travnja 2006. godine, donosi
PROGRAM MJERA
za unapređenje stanja u prostoru za razdoblje
od 2005. do 2009. godine
1. OSNOVNE POSTAVKE
Na osnovu članka 11. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 30/94, 68/98, 61/00,
32/02 i 100/04) Sabor Republike Hrvatske, skupštine
županija, gradska i općinska vijeća obvezna su donijeti
četverogodišnji Program mjera za unapređenje stanja
u prostoru (u daljnjem tekstu: Program mjera).
Program mjera donosi se na temelju Izvješća o
stanju u prostoru (u daljnjem tekstu: Izvješće), a sadrži procjenu potrebe izrade dokumenata prostornog
uređenja, kao i potrebu pribavljanja podataka i stručnih
podloga za njihovu izradu, donošenje i objavu.
2. VAŽEĆA PROSTORNO-PLANSKA			
DOKUMENTACIJA
Za područje Općine Sveti Đurđ primjenjuje se slijedeća prostorno-planska dokumentacija:
- Strategija prostornog uređenja Republike Hrvatske
- Program prostornog uređenja Republike Hrvatske
- Izvješće o stanju u prostoru Republike Hrvatske
- Programi mjera za unapređenje stanja u prostoru
Republike Hrvatske
- Prostorni plan Varaždinske županije (»Službeni
vjesnik Varaždinske županije«, broj 8/00)
- Izvješće o stanju u prostoru Varaždinske županije
- Program mjera za unapređenje stanja u prostoru
Varaždinske županije
- Izvješće o stanju u prostoru Općine Sveti
Đurđ
- Program mjera za unapređenje stanja u prostoru
Općine Sveti Đurđ.
3. NOVA PROSTORNO-PLANSKA 			
DOKUMENTACIJA
PPUO utvrđuje uvjete za unapređenje područja
Općine, racionalno korištenje i namjenu zemljišta,
oblikovanje, obnovu i sanaciju građevinskog poljoprivrednog i drugog zemljišta, zaštitu spomenika kulture
i osobito vrijednih dijelova prirode. PPUO daje osnove
razvitka u prostoru, ciljeve prostornog uređenja, namjenu prostora, mjerila, smjernice i uvjete za korištenje,
zaštitu i unapređenje prostora te druge elemente od
važnosti za području Općine.
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Dinamičan razvoj Općine nametnuo je potrebu
izmjene PPUO-a. Potrebe za izmjenama proizlaze
iz potreba za uređenjem naselja Roma (Sveti Đurđ,
Karlovec Ludbreški) te otvaranjem novog eksploatacijskog polja »Černjak« (u k.o. Hrženici).
Kako se Program mjera donosi za četverogodišnje
razdoblje, može se očekivati i još pokoja izmjena
važeće prostorno-planske dokumentacije.
Za izradu prostorno-planske dokumentacije Općina raspolaže ili joj je dostupna većina kartografskih
podloga propisanih Pravilnikom o sadržaju, mjerilima
kartografskih prikaza.
Za potrebe izmjena i dopuna POUO ili DPU gospodarskih zona pristupit će se zakonskoj proceduri.
4. GOSPODARENJE PROSTOROM UZ 		
OČUVANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA
Da bi se prišlo uređenju zemljišta potrebno je,
nakon analiza, odrediti smjernice razvoja Općine, na
način da se koriste prednosti ovog kraja te promiču
kulturna i prirodna baština.
Sitne i brojne parcele i dalje su kočnica za racionalno
korištenje prostora, što će biti i u ubuduće.
Ulaganje u komunalnu infrastrukturu i dalje su
neophodna, pogotovo što se tiče modernizacije i proširenja za što su potrebna i znatna novčana sredstva.
kako proračunska, tako i iz drugih izvora, Primjenjujemo Odluku o komunalnom doprinosu i Komunalnoj
naknadi što omogućava stvaranje realnih pretpostavki
za realizaciju zacrtanih ciljeva.
Zaštiti voda, najvažnijem resursu kojim raspolaže
Općina, nužno je posvetiti posebnu pažnju, jer smo
na cijelom području vodonosnik (zaštićeni dio »Paraga« u Hrženici). Na području Općine postoje veliki
resursi šljunka i pijeska uz polja Drave te postojeće
šljunčare »Lešće« i »Jamičak«, a u planu je otvaranje
treće »Černjak«.
Općina mora vršiti pritisak na spomenute lokacije
i subjekte da se izvrši sanacija tog prostora i na kraju
privede korisnoj namjeni.
Na području Općine ima priličan broj napuštenih
kuća čije su okućnice prepuštene totalnoj nebrizi.
Treba raditi na sanaciji istih i uz pomoć komunalnog
redara izvršiti pritisak na vlasnike da se okućnice
primjereno održavaju.
Razvoj seoskog turizma (lokacija Priles-Sveti Đurđ)
realna je budućnost za što je osiguran prostor u dokumentaciji, a predviđa se i komunalno opremanje.
5. INFRASTURKTURA
Prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 59/01,
26/03, 82/04 i 110/04) kao izvori financiranja komunalne
infrastrukture su proračunska sredstva, sredstva fondova, komunalni doprinos, naknada, prihodi od prodaje
zemljišta, sredstva građana za sufinanciranje izgradnje
komunalnih objekata, donacije i drugi izvori.
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5.1. Prometnice
U vremenskom periodu 2005.-2009. nastavit će se
s radovima na modernizaciji javnih prometnica (postavljanje vertikalne i horizontalne signalizacije, uređenje
parkirališnog prostora-Ulica Lj.Gaja u Svetom Đurđu,
kod groblja u Svetom Đurđu, asfaltiranje - fini sloj u
Komarnici Ludbreškoj, Prilesu, Karlovcu Ludbreškom,
Strugi i Svetom Đurđu).
U Svetom Đurđu postoji potreba uređenja biciklističko-pješčanih staza radi potrebe djece (OŠ »Sveti
Đurđ«, Dječji vrtić »Lavić«).
Na području Općine postoje županijske ceste 18,76
km (sve asfaltirano), lokalne ceste 10,18 km (sve
asfaltirano), dok državnih cesta nemamo.
Postoji i mreža poljskih puteva što godišnje zbrinjavamo šljunčanjem.
Uz sam južni rub Općine planira se trasa buduće
brze ceste (Podravska brza cesta).
Općina nema značajnih prometnih problema u
smislu sigurnosti prometa, dok mreža općinskih nerazvrstanih cesta (seoske ulice i poljski putevi) čine
dobru prometnu povezanost.
Sigurno se u planiranom razdoblju nameće potrebai uređenja autobusnih ugibališta po svim naseljima
Općine.
5.2. Vodoopskrba
Varaždinska županija ima značajne vodne resurse
i razgranatu vodoopskrbnu mrežu.
Područje Općine Sveti Đurđ spada u istočnu vodoopsrkbnu zonu, tj. zonu »B« ( podzona »C« Hrženica,
Komarnica Ludbreška, dio Luka Ludbreška, podzona
»D« - dio Luke, Sveti Đurđ i Prilez podzona »E« Karlovec Ludbreški, Obrankovec, Sesvete Ludbreške,
Struga).
Voda se na području Općine doprema direktno iz
Primarne zone s vezom na crpilište »Bartolovec«.
Vodovodna mreža dostupna je u svim naseljima
Općine uključujući i Rome (Sveti Đurđ, Karlovec
Ludbreški).
Proširenje se predviđa u Svetom Đurđu za potrebe.
seoskog turizma - Selna ulica i u Karlovcu Ludbreškom
(Dravska ulica).
5.3. Elektroopskrba
Općina Sveti Đurđ napaja se električnom energijom do distributera DP »Elektra« Koprivnica, preko
trafostanice TS 110/35/10 KV Selnik, instalirane
snage 20 MVA.
Na području Općine ima 18 transformatora 10/0,4
KV. Ukupna instalirana snaga je 1930 KVA, uz prosječno opterećenje 70%.
Za potrebe poduzetničke zone u Hrženici iskazuje
se potreba za izgradnjom još jedne trafostanice.
Započete rekonstrukcije nisko naponske mreže u
Prilesu i Svetom Đurđu, proširit će se u dva naselja,
pogotovo što se tiče modernizacije javne rasvjete.
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5.4. Pošta i telekomunikacije
Na području Općine poštanski promet organizira i
obavlja »Hrvatska pošta« d.d. poštanski ured 42233
Sveti Đurđ koji je smješten u zgradi Općine te zadovoljava sadašnje i buduće potrebe.
Telekomunikacijski promet organizira i obavlja
HT-Hrvatski telekom, regija 1. sjever, sa sjedištem
u Varaždinu.
Naselja Općine obuhvaćena su s tri pristupne telekomunikacijske mreže (RSS Hrženica, RSS Sesvete
Ludbreške i RSS Sveti Đurđ).
Instalirani kapaciteti iznsoe 1408 telefonskih priključaka. Popunjenost kapaciteta je 72.3 %, što znači
da nema novih potreba jer kapacitet zadovoljava.
5.5. Plinoopskrba
Općina Sveti Đurđ spada u 6. distributivno područje
Ludbreg. Plinski sustav je izgrađen i pokrivena su sva
naselja u Općini. Distribuciju plina na području Općine
obavlja »Termoplin« d.d. Varaždin.
Sigurno će u budućem razdoblju biti potrebe za
manjim proširenjima plinske mreže s obzirom na
novoizgrađenost nekih ulica u naseljima ili prema
poduzetničkoj zoni Hrženica.
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Otpadne vode iz domaćinstva prikupljaju se putem
septičkih jama, dok se oborinske rješavaju jarcima i kanalima što održavaju Općina, ŽUC i Hrvatske vode.
Zbog razvijene poljoprivrede u našem kraju, a izgradnjom HE sustava na rijeci Dravi znatno je smanjena
opasnost od poplava, ali razina podzemnih voda je
drastično pala što čini znatne štete u poljoprivredi.
Za projekte navodnjavanja ima dovoljno vode (akumulacija hidroelektrana, drenažni kanali, podzemni
tokovi voda).
5.8.

Zbrinjavanje otpada

Komunalni otpad kućanstva počeo se i dalje će se
organizirano skupljati i odvoziti van područja Općine.
Koncesija je dana komunalnom poduzeću »Babić«
d.o.o. Cestica na pet godina, počevši od 01.travnja
2003. godine.
Do tada se otpad odlagao na divljim deponijama
Općine (u Hrženici, Svetom Đurđu, Karlovcu Ludbreškom, Sesvetama Ludbreškim i Strugi).
Zatražena je sanacija i pomoć ministarstva za sanaciju, što je dužnost jer je dijelom Općina vodonosnik
i zaštićena zona.
Iako Općina sama vrši sanaciju, ona se odvija u vrlo
malom obimu zbog malih proračunskih sredstava.
Projekt sanacije treba izvršiti u ovom razdoblju.

5.6. Mineralne sirovine - rudarstvo - 		
		 eksploatacija šljunka
Aluvij rijeke Drave predstavlja bogati resurs mineralne sirovine-šljunka i pijeska, koji čine nezamjenjiv
materijal u suvremenom graditeljstvu.
Danas na području Općine postoje dvije odobrene
lokacije za eksplotaciju koje se nalaze neposredno
jedna uz drugu, u rubnom zapadnom dijelu Općine,
sjeverno od ŽC 2071 i zapadno od ŽC 2033.
Nameće se interes da se izmjenom prostornoplanske dokumentacije odobri uz ta dva u njihovoj
blizini i treće polje.
Eksploatacijsko polje »Jamičak« (obrt »BagerkopRauš« Novi Marof i »Lešće« (poduzeće »Cesta-mineral«
d.o.o. Varaždin).
Interes je iskazao i poduzetnik Mladen Šilec, Zmlaka, Novakovečka 44, 42202 Trnovec Bartolovečki, pa
mu je lokalna samouprava (MO Hrženica i Općinsko
poglavarstvo Općine Sveti Đurđ) izašlo u susret te
mu odobrilo istražni postupak i eksploatacijsko polje
»Černjak« (k.o.Hrženica) za što je potrebno izvršiti
manje izmjene i dopune PPUO Sveti Đurđ, čemu se
pristupa.
5.7. Odvodnja i navodnjavanje
Problem odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda na
području Općine dosad nije riješen-nema kanalizacije,
jer nema financijskih sredstava.
Ukoliko će postojati mogućnost etapnog građenja
i financiranja i tome ćemo pristupiti.

5.9. Groblje
Na području Općine postoje četiri groblja (Hrženica,
Sveti Đurđ, Sesvete Ludbreške i Struga).
Groblje u Svetom Đurđu je u građevinskom području.U naselju Hrženica je groblje dobro uređeno,
no postoji realna potreba njegovog proširenja u ovom
razdoblju te sređivanje parkirališnog prostora.
Sveti Đurđ - groblje, veličnom odgovara. Općina
je pristupila otkupu zemljišta za parkiranje, te će se
sređivati staze.
U Sesvetama Ludbreškim groblje je uređeno, potrebni
su radovi na grobnoj kući, staze i parkiralište.
U Strugi radovi na spremištu su pri kraju, potrebno
je oformiti staze, plato ispred grobne kuće, živicu i
parkiralište.
6. DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA
Na području Općine Sveti Đurđ 2005. godine izgrađen je dječji vrtić »Lavić« kao predškolska ustanova sa
programima zbrinjavanja djece jaslice , vrtić i predškola.
Programe prati Općina sufinanciranjem.
Osnovnu školu Sveti Đurđ pohađaju djeca iz svih
naselja. Izgrađena je nova sportska dvorana i spojena
toplim hodnikom sa školom.
Nastava se odvija u dvije smjene.Prioritetnom politikom Županije i Općine prišlo se realizaciji nastave u
jednoj smjeni. Općina je darovala preko 1300 m 2 prostora. U tijeku je izrada projektne dokumentacije koju
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financiramo 50%. Izgledno je da će u ovom razdoblju
biti izgrađeno 1000 m 2 novog školskog prostora.
U naselju Luka Ludbreška u planu je izgradnja
staračkog doma.
Na području Općine djeluju dvije vjerske zajednice:
Katolička župa »Svetog Juraja«, sa sjedištem u Svetom
Đurđu i pokriva cjelokupno područje Općine.
Župna crkva, posvećena i izgrađena 1775. godine
ima spomeničku vrijednost.
U Hrženici djeluje vjerska zajednica »Jehovini
svjedoci«, gdje imaju i svoj prostor.
Zdravstvo je na području Općine riješeno i zadovoljava potrebe stanovništva. Djeluje ordinacija opće
medicine, zubna ordinacija i ljekarna.
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- spriječiti izgradnju u posebno vrijednim dijelovima prostora,
-

očuvati krajobraznu vizionomiju prostora,

-

obnoviti objekte graditeljske baštine.

Na području Općine Sveti Đurđ ne nalazi se niti
jedan objekt zaštićen temeljem Zakona o zaštiti prirode, niti to predlažemo. Vrijedan predio - staro korito
i rukavci Drave, područje rijeke Plitvice sve nizinske
šume imaju zaštitnu funkciju.
Na razini graditeljske zaštite - župna crkva »Sveti
Jurja« koju treba uvesti u registar kulturnih dobara.
Na lokalnoj razini zaštititi kulturna dobra:
1. Kapela Sv.Roka - Karlovec Ludbreški
2. Kapela Svih Svetih - Sesvete Ludbreške

U pogledu kulture, sporta i rekreacije, kao i vatrogastva u Općini Sveti Đurđ postoje:

3. Kapela Sv.Florijana - Hrženica

1. VZO sa šest DVD-a (Sveti Đurđ, Hrženica,
Karlovec, Komarnica, Sesvete i Struga). Za njihove
potrebe izgradit će se vatrogasni poligon (u Svetom
Đurđu, lokacija »Vulinec«), te će se izvršiti proširenje
vatrogasnog doma (u Svetom Đurđu).

5. Pil Tužnog Krista - Struga.

2. Lovstvo - postoji lovačko društvo i dom »Patka«
u Svetom Đurđu, te streljana »Belupo« u Hrženici.
3. KUD- »Juraj Lončarić« Hrženica i »Sloga«
Karlovec Ludbreški.
4. Ekološko društvo »Eko-Vulinec« u Svetom
Đurđu.
5. Sportska društva - NK »Drava« Sveti Đurđ, NK
»Radnički« Hrženica, NK »Karlovec« Karlovec Ludbreški, NK »Podravac« Sesvete Ludbreške, NK »Ajax«
Komarnica Ludbreška i NK »Podravka« Struga.
7. ZAŠTITA PRIRODNE I KULTURNE BAŠTINE
Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora moraju
uravnotežiti razvojne komponente s jasno definiranim
smjernicama zaštite i očuvanja prostora.
Treba voditi računa o:

4. Poklonac Presvetog Trojstva - Sveti Đurđ

8. ZAKLJUČAK
Ovaj Program mjera potvrđuje da bez kvalitetne
prostorno-planske dokumentacije nije moguće adekvatno upravljati prostorom.
Izdvajanja značajnih proračunskih sredstava za
izradu prostorno-planske dokumentacije ima pozitivan
učinak na razvoj Općine.
9. OBJAVA
Ovaj Program mjera stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«, sukladno odredbi članka 11. stavka 6.
Zakona o prostornom uređenju.
KLASA: 350-01/06-02/02
URBROJ: 2186-21/06-02
Sveti Đurđ, 12. travnja 2006.
Predsjednik Općinskog vijeća
Zlatko Sinković, v.r.

- očuvanju, zaštiti i unapređenju kvalitete voda i
vodonosnika,

OPĆINA VISOKO
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
13.
na temelju članka 8., 9. i članka 30. Statuta Općine Visoko (»Službeni vjesnik varaždinske županije«,
broj 01/06) Općinsko vijeće Općine Visoko na sjednici
održanoj 1. lipnja 2006. godine, donosi

Članak 7. Odluke o ustanovljenju javnih priznanja
Općine Visoko (»Službeni vjesnik varaždinske županije«,
broj 12/04), nadopunjuje se stavkom koji glasi:

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o
ustanovljenju javnih priznanja Općine Visoko

»U iznimnim slučajevima moguće je dodijeliti dvije
nagrade za životno djelo, odnosno dodijeliti ukupno
šest Nagrada Općine Visoko u toj godini«.

Članak 1.
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Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske
županije«.
KLASA: 061-01/06-01/02
URBROJ: 2186/027-06-01-1
Visoko, 1. lipnja 2006.
Predsjednik Općinskog vijeća
Dragutin Mateković, v. r.

14.
Na temelju članka 5. i 8. Odluke o ustanovljenju
javnih priznanja Općine Visoko (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 12/04) i Odluke o izmjenama
i dopunama Odluke o ustanovljenju javnih priznanja
Općine Visoko (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 13/06) Općinsko vijeće Općine Visoko, na
sjednici održanoj 1. lipnja 2006. godine, donosi
ODLUKU
o dodjeli nagrada Općine Visoko
Članak 1.
Ovom Odlukom Općinsko vijeće Općine Visoko
dodoeljuje Nagrade Općine Visoko u 2006. godini,
pravnim i fizičkim osobama zaslužnim za gospodarski,
društveni i kulturni razvoj Općine, te njeno promicanje
u zemlji i svijetu.
Članak 2.
Nagrade Općine Visoko dodjeljuju se:
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1. Nagradu za životno djelo, u obliku Povelje sa
zlatnim znakom, na podlozi crkva Presvetog Trojstva,
dodjeljuje se:
- Zlatku Bakranu iz Visokog 19
- Augustu Benekoviću iz Čanjeva 2 		
(posthumno)
2. Nagrada za iznimna dostignuća u proteklom
jednogodišnjem razdoblju, u obliku Povelje sa srebrnim znakom, na podlozi stari mlin, dodjeljuje se:
- Tanji Martinec iz Varaždina, Tomićeva 8
- »Peradarstvo Baneković«, vlasnik Mirko 		
Baneković iz Vrha Visočkog 21
3. Nagradu za doprinos ugledu i promociji
Općine Visoko u zemlji i svijetu u obliku Povelje s
brončanim znakom, na podlozi belina lipa, dodjeljuju
se:
- Miroslavu Gečeku iz Presečna Visočkog 9
- L.D. »Jareb« Visoko iz Visokog 20.
Članak 3.
Nagrade će se uručiti na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Općine Visoko, povodom Dana Općine 9.
lipnja 2006. godine.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske
županije«.
KLASA: 061-01/05-01/01
URBROJ: 2186/027-06-01-1
Visoko, 1. lipnja 2006.
Predsjednik Općinskog vijeća
Dragutin Mateković, v.r.

»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, službeno glasilo Županije, gradova i općina. Glavni i
odgovorni urednik: tajnik Skupštine Županije - Darinka Hajduk - Vučić, 42000 Varaždin, Kratka ulica 1.
Telefon (042) 390-509 ili 390-562. Tehnički uređuje, priprema i tiska: »GLASILA« d.o.o., 44250 Petrinja,
D. Careka 2/1, tel: (044) 815-138 i tel/fax: (044) 815-498, www.glasila.hr. Pretplata za 2006. godinu iznosi 150,00 kn + PDV. Cijena pojedinačnog broja iznosi 7,40 kn + PDV. Svi brojevi »Službenog vjesnika
Varaždinske županije« objavljeni su i na Internetu: www.glasila.hr.

