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Tuhelj, mjesto bogate prošlosti, vrijednih i ponosnih ljudi,
mjesto s mnogim potencijalima od kojih je najveći i najvažniji
potencijal izvora termalne vode u Tuheljskim Toplicama.
Planiranjem razvoja Tuhlja na način da se potencijal izvora termalne
vode u Tuheljskim Toplicama iskoristi u što većoj mogućoj mjeri,
možemo reći da je u skladu s naslovnim sloganom Budućnost Tuhlja
u kapljici vode. Siguran sam da Tuhelj ima takve potencijale koji nam
garantiraju stabilan i održivi razvoj u jednom dužem vremenskom
periodu.

Renato Ilić
NAČELNIK

Naša razvojna strategija teži razvoju na svim društvenim područjima,
što je složen i zahtjevan zadatak za sve one koji su izabrani i koji će biti
izabrani da ga provode. U gospodarskom smislu naša strategija bazira
se na razvoju turizma uz korištenje svih potencijala koji nam pružaju
izvori termalne vode u Tuheljskim Toplicama, na pokretanju i jačanju
ekološke poljoprivredne proizvodnje, poticanju i razvoju malih obrta i
poduzetnika.
U našoj strategiji posebno je naglašen daljnji infrastrukturni razvoj
naše općine s ciljem da što više ljudi svoju budućnost veže uz kapljicu
vode i kao mjesto življenja odabere našu općinu. Ciljevi u strategiji su
ambiciozni i njihova realizacija će ovisiti prvenstveno o našim naporima, stoga pozivam sve stanovnike Općine Tuhelj da nam se priključe
i u skladu sa svojim mogućnostima i afinitetima daju svoj doprinos za
naš Tuhelj kao mjestu za zdrav život sretnih ljudi.

Provođenjem naše strategije omogućit će se svim našim
mještanima, a i onima koji odaberu naš Tuhelj kao mjesto svog
življenja, da žive u okruženju čiste i nedirnute prirode sa svom
potrebnom infrastrukturom za udoban život.
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Strategija razvoja Općine Tuhelj planski je dokument lokalnog razvoja koji određuje strateške
ciljeve i adekvatne mjere usmjerene prije svega održivom razvoju. Nužno je napomenuti da su za vrijeme njene izrade uvaženi gospodarski, socijalni i ekološki aspekti, prostorne karakteristike i lokalni
identitet, a strateški ciljevi usklađeni s onima viših razina – županijskim, nacionalnim i europskim.
Ovaj strateški dokument uključuje razvojne planove do 2020. godine, što je sukladno programskom
planiranju viših razina.
Strategija razvoja izrađena je prema smjernicama „Lokalnog razvoja pod vodstvom zajednice”, komplementarnih smjernicama za lokalni razvoj u Europskim strukturnim i investicijskim fondovima,
kao djelotvornog alata kojim se može odgovoriti na neke od izazova s kojima se lokalne zajednice
suočavaju. Ovakav pristup podrazumijeva da razvojnu politiku Općine Tuhelj pokreće lokalno stanovništvo, putem partnerstva koje je i oblikovalo ovu razvojnu strategiju. Također, strategija polazi
od toga da ciljeve temelji prvenstveno na prednostima Općine, s rješenjima koja su oblikovali i odabrali partneri na lokalnoj razini – prvenstveno putem Partnerskog vijeća i Tematskih radnih skupina te javnog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, osiguravajući tako model razvoja koji može
odgovoriti na raznolikost i složenost.
Ovaj dokument, koji definira strateško planiranje općine, rezultat je procesa određivanja srednjoročnih ciljeva i utvrđivanja najboljih načina za njihovo ostvarivanje, on je sredstvo rukovođenja i
upravljanja.
Strategija obuhvaća analizu stanja, s najvažnijim obilježjima, trendovima, problemima, prilikama
i potrebama Općine Tuhelj, temeljenu na službenim i provjerljivim činjenicama i pokazateljima.
SWOT analiza sadrži ocjenu unutarnjih snaga i slabosti te vanjskih prilika i prijetnji, ključnih za
razvoj područja koja su obuhvaćena analizom stanja. Nadalje, vizija općine uključuje opis budućeg
postignuća razvoja Općine, odnosno smjer u kojem se ona želi razvijati.
Strateški ciljevi obuhvaćaju opis ciljanih rezultata i ishoda, s jasnim i mjerljivim postignućima
koji su sadržani u viziji. Strateški su ciljevi zacrtani i definirani tako da budu prije svega ostvarivi,
mjerljivi, jasno formulirani, vremenski definirani, društveno i okolišno prihvatljivi, sveobuhvatni,
sukladni ciljevima strateških dokumenata više razine i – dakako – da jasno doprinose razvoju općine
zacrtanom u viziji. Strategija, dakle, razrađuje ciljeve, odnosno okvire pripreme i implementacije
konkretnih razvojnih projekata. Ona također definira akcijski plan, mehanizme za upravljanje strategijom i njezino praćenje, financijski plan, indikatore i komunikacijsku strategiju.
Nužno je napomenuti i sljedeće – partnerstvo i uključenost lokalnih dionika u izradi ovog strateškog
dokumenta najvažniji su momenti osiguravanja transparentnog pristupa formuliranju strateških
ciljeva. U oblikovanju strategije sudjelovali su članovi navedenog Partnerskog vijeća i Tematskih
radnih skupina, koji su predstavljali različite sektore, organizacije, institucije i ustanove te građani,
putem savjetovanja s javnošću. Upravo povezivanjem svih sudionika, ova strategija putem definiranih ciljeva omogućava da postojeći resursi postanu potencijal koji će garantirati i stvarnu provedbu
ovog dokumenta.
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OSNOVNA ANALIZA
3.1.1
Geografske i klimatske karakteristike Općine Tuhelj

Općina Tuhelj je jedinica lokalne samouprave smještena u zapadnom dijelu Krapinsko-zagorske
županije. Iako je poznato da je „obćina Tuhelj” postojala još u vrijeme Austrougarske monarhije,
sve do 1993. područje Tuhlja bilo je u sastavu Općine Klanjec. Godine 1993. novim ustrojem lokalne
samouprave ponovno je ustrojena općina Tuhelj. Danas se prostire na 24,10 km2 i u svom sastavu
ima 11 naselja: Banska Gorica, Črešnjevec, Glogovec Zagorski, Lenišće, Lipnica Zagorska, Pristava,
Prosenik, Sveti Križ, Trsteno, Tuhelj, Tuheljske Toplice. Općina Tuhelj graniči s Općinom Kumrovec
na zapadu, Gradom Klanjcem na jugu, Općinom Veliko Trgovišće na jugoistoku, s Gradom Pregradom
i Općinom Desinić na sjeveru te s Općinom Krapinske Toplice na istoku (Sl. 1).

Pregrada

Desinić

Lenišće

Glogovec
Zagorski

Prosenik

Lipnica
Zagorska

Banska
Gorica

Krapinske
Toplice

Trsteno

TUHELJ

Kumrovec

Črešnjevec

Pristava

Tuheljske
Toplice
Sveti Križ

Veliko
Trgovišće
Republika
Slovenija

Klanjec
0

500 1000 m

Slika 1 Administrativna podjela Općine Tuhelj
Izvor: Zavod za prostorno uređenje Krapinsko – zagorske županije
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Prema podacima iz 2011. godine gustoća naseljenosti na području Općine Tuhelj bila je 87 stanovnika po km2 što je manje od županijskog (108 stanovnika na km2) te više od državnog prosjeka
(76 stanovnika na km2).
Za područje Općine Tuhelj karakterističan je izlomljeni brežuljkasti teren po kojem se isprepliću
poljoprivredne, šumske i urbane površine. Površine na kojima su smještena naselja i najbolje poljoprivredne površine nalaze se na ravnom ili blago nagnutom terenu. Pedološki sastav tla govori kako
na području Općine Tuhelj ne postoje osobito vrijedne kategorije tla. Prevladavaju smeđa karbonatna i lesivirana tla bonitetnih klasa 4 i 5 na padinama brežuljaka. Zbog visokih podzemnih i površinskih voda, tla u vlažnim dolinama potoka nisu pogodna za intenzivnu poljoprivrednu proizvodnju nego isključivo za pašnjake.
Prema Koppenovoj klasifikaciji klime, područje Općine Tuhelj pripada kontinentalnom – toplo
umjerenom kišnom tipu klime „Cfwbx”. Srednja temperatura najhladnijeg mjeseca je iznad – 3˚C
dok su ljeta svježa pri čemu je srednja temperatura najtoplijeg mjeseca ispod 22˚C. Oborine su jednoliko raspoređene tijekom čitave godine, pri čemu najviše oborina padne tijekom ljeta (lipanj-kolovoz) i jeseni (rujan-studeni) dok je najmanje oborina u zimskom razdoblju. Magla se u Općini
Tuhelj kao i u cijeloj Krapinsko – zagorskoj županiji pojavljuje isključivo u jutarnjim i večernjim
satima dana u ljetnom razdoblju i tokom cijelog dana u zimskom razdoblju. Najmaglovitiji mjeseci
su rujan, listopad, studeni i prosinac. Godišnje je prosječno 56 dana maglovito.

3.1.2
Komunikacijska povezanost
Područje Općine Tuhelj karakterizira povoljan geoprometni položaj budući da se nalazi blizu glavnih
županijskih prometnih pravaca. Njezinim južnim dijelom prolazi državna cesta D205 koja je dalje
povezana s državnom cestom D1. Navedena državna cesta D1 prolazi središnjim dijelom Krapinskozagorske županije te povezuje Županiju s ostatkom središnje Hrvatske. Na taj način osigurana je
dobra prometna povezanost Općine Tuhelj s Gradom Zagrebom i ostatkom Republike Hrvatske.
Sjedištem Općine Tuhelj prolazi županijska cesta Ž2248 kojom je osigurana povezanost naselja na
sjevernom i južnom dijelu Općine.

3.2
Prirodni resursi i kulturna dobra
Najznačajniji prirodni resurs na području Općine Tuhelj svakako su termalni izvori u naselju
Tuheljske Toplice, budući da su uvelike odredili gospodarski razvoj ovoga područja. Tuheljske
Toplice poznate su po crnom mulju i vodi koja sadrži kalcij, magnezij, hidrokarbonat i sumporovodik koji se koriste u zdravstveno rekreacijske svrhe. Značajnim prirodnim resursima još se mogu
pribrojiti velike površine koje zauzima poljoprivredno zemljište i šume. Iako na području Općine
Tuhelj ne postoje zaštićene prirodne vrijednosti, ekološka očuvanost i blizina Zagreba predstavljaju
značajan resurs.
Pored vrijednih prirodnih resursa i ljepota, ovo područje ističe se i po kulturnoj baštini. Popis kulturnih dobara s područja Općine Tuhelj evidentiranih u Registru kulturnih dobara Republike Hrvatske
dan je u Tablici 1.
Među navedenim kulturnim dobrima posebno valja istaknuti dvorac Mihanović koji je izgrađen u
prvoj polovici 18. stoljeća u tradicionalnim oblicima klasicističke arhitekture dvoraca i kurija sjeverozapadne Hrvatske. Nalazi se na povišenom položaju nedaleko od kupališta te je okružen ostacima
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osnovna analiza

NAZIV KULTURNOG DOBRA

OZNAKA

VRSTA

Crkva sv. Margarete

Z – 2221

Nepokretno kulturno dobro – pojedinačno

Crkva sv. Križa

Z – 2236

Nepokretno kulturno dobro – pojedinačno

Crkva sv. Josipa

Z – 2225

Nepokretno kulturno dobro – pojedinačno

Crkva Uznesenja Blažene
Djevice Marije i župni dvor

Z – 2226

Nepokretno kulturno dobro – pojedinačno

Dvorac Mihanović

Z – 5008

Nepokretno kulturno dobro – pojedinačno

Tablica 1 Kulturna dobra na području Općine Tuhelj
Izvor: Ministarstvo kulture; Registar kulturnih dobara, 2015. godina

nekada prostranog parka. Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije i župni dvor se prvi puta spominju 1402. godine. Tuheljska župna crkva Uznesena Blažene Djevice Marije je jednobrodna
kasnogotička građevina, više puta pregrađivana. Uz glavno pročelje nalazi se kasno barokni zvonik.
Veliko brončano raspelo rad je Antuna Augustinčića kojeg je izradio 1942. godine. Na središnjem
Tuheljskom trgu, stoji kip Bezgrešnog začeća Marijina. Današnji kip je novi, a postolje i stup na
kojem stoji potječu iz 1892. godine. Kapela Svetog Josipa u Tuhlju nalazi se na brijegu iznad Starog
groblja i prvi put se spominje 1727. godine. Kapela Svetog Križa se nalazi u Svetom Križu i izgrađena
je 1500. godine. Kapela Svete Margarete u Lenišću je izgrađena 1703. godine, na mjestu gdje je već od
1639. godine postojala drvena kapela.

3.3
Povijest Općine Tuhelj
Smatra se da prvi tragovi naseljenosti na području Općine Tuhelj datiraju još iz antičkih vremena
budući da je pronađen arheološki nalaz antičkog novca. U ranom srednjem vijeku područje općine
nalazilo se u sklopu Varaždinske županije, a u crkvenoj organizaciji bilo je u okviru Vrbovečkog arhiđakonata. Tuhelj je ime dobio po staroslavenskoj riječi „tuhl” koja označava udubinu, vlažno mjesto
što u kajkavskom narječju objašnjava riječ „tuhtina”.
U prethodno navedenom dokumentu iz 1402. godine spominje se naselje Tuhelj. Nakon toga,
današnje područje Općine Tuhelj ulazi u sastav cesargradskog vlastelinstva kojim upravljaju
grofovi Celjski, a od polovice 15. stoljeća grofovi Erdody. U blizini Tuheljskih Toplica (ranije
Smrdećih Toplica odnosno Malog Trgovišta) na brijegu, s druge strane potoka Horvatska, stajao je Sečenj grad koji je bio u vlasništvu grofa Szechena, koji je umro 1879. godine. Prvi podaci o
termalnim izvorima na području Općine Tuhelj potječu iz 18. stoljeća kada se spominju pod
imenom „smerdeče toplice”. U to vrijeme izvori nisu bili uređeni za kupanje, no od sredine
19. stoljeća počinju se koristiti zbog ljekovitih svojstava vode.
Nedaleko od izvora je dvorac grofova Erdody. Sredinom 19 st. prvo kupalište za svoju osobnu uporabu
uredio je J. Brigljević, posjednik kupališta na kome su bili izvori. Kupalište je uređeno 1932. godine
kada su nad izvorima izgrađena dva otvorena bazena. Tridesetih godina 20. st. Tuheljske Toplice bile
su okupljalište elite, a dolazio je i kardinal Alojzije Stepinac. Godine 1937. otvorena je grupa izvora
nazvanih Vrelo u bari i Dadino vrelo. Tijekom 2. svjetskog rata kupalište je oštećeno, međutim 1958.
godine dolazi do obnove i povećanja bazena. U novije vrijeme, Općina Tuhelj postaje samostalna jedinica lokalne samouprave te je nadaleko poznata po uređenom kupalištu pod nazivom Terme Tuhelj.
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3.4
Demografske karakteristike i kretanja
Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, dobivenim iz popisa stanovništva iz 2011. godine,
na području Općine Tuhelj živjelo je 2.104 stanovnika. Ovo predstavlja smanjenje od 3,5% u odnosu
na 2001. godinu kada je na području općine živjelo 2.181 stanovnika. Sličan negativan trend smanjenja broja stanovnika primjetan je na županijskoj i na nacionalnoj razini. Općenito, u vremenskom razdoblju od 1953. do 2011. godine primjetno je kontinuirano smanjenje broja stanovnika na
području Općine Tuhelj. Izuzetak predstavlja 2001. godina kada je u odnosu na prijašnji popis stanovništva iz 1991. godine zabilježeno tek neznatno povećanje broja stanovnika. Veličinu problema
možda najbolje ilustrira podatak da broj stanovnika iz 2011. godine čini svega 60% stanovništva iz
1953. godine. Detaljan prikaz kretanja broja stanovnika Općine Tuhelj od sredine 20. stoljeća do
danas prikazan je u Grafikonu 1.
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Grafikon 1 Kretanje broja stanovnika na području Općine Tuhelj; 1953.-2011.
Izvor: Državni zavod za statistiku; obrada: Zagorska razvojna agencija d.o.o.

Negativan trend smanjenja broja stanovnika primjetan je u većini naselja u sastavu Općine Tuhelj.
U usporedbi s podacima iz 2001. godine, do najvećeg smanjenja broja stanovnika došlo je u naseljima Banska Gorica (-37%), Glogovec Zagorski (-17,3%), Prosenik (-14,9%), i Lenišće (-13,5%). S
druge strane, tijekom istog vremenskog razdoblja u naseljima Tuheljske Toplice, Lipnica Zagorska
i Črešnjevec došlo je do porasta broja stanovnika. Kretanje broja stanovnika po naseljima u sastavu
Općine Tuhelj u razdoblju od 2001. do 2011. godine prikazano je na Grafikonu 2.
Smanjenje broja stanovnika može se pripisati negativnom prirodnom prirastu i iseljavanju mlađe
populacije u urbane sredine radi posla i boljih životnih uvjeta. Prema zadnjim dostupnim podacima Državnog zavoda za statistiku, iz 2013. godine, na području Općine Tuhelj rođeno je 25 osoba
a umrlo je 36 osoba što predstavlja negativni prirodni prirast od – 11. Ovo predstavlja nastavak
negativnog trenda budući da se od 2000. godine iz godine u godinu bilježi negativan prirodni prirast. Zabrinjavajuće je što je u promatranom vremenskom razdoblju od 2000. do 2013. godine broj
umrlih gotovo dvostruko veći od broja rođenih osoba (prosječno se rodi 19 osoba a umre 34 osoba).
Negativni prirodni prirast na području Općine Tuhelj u skladu je s kretanjima na županijskoj razini
budući da je u istom vremenskom razdoblju i tu kontinuirano zabilježen negativni prirodni prirast.
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Grafikon 2 Kretanje broja stanovnika po naseljima u sastavu Općine Tuhelj

Izvor: Državni zavod za statistiku; obrada: Zagorska razvojna agencija d.o.o.

Grafički prikaz kretanja prirodnog prirasta na području Općine Tuhelj u vremenskom razdoblju od
2000. do 2013. godine prikazan je u Grafikonu 3.
Vitalni indeks je pokazatelj koji mjeri broj živorođenih na 100 umrlih osoba. Prema zadnjim dostupnim podacima Državnog zavoda za statistiku, tijekom 2013. godine vrijednost vitalnog indeksa
na području Općine Tuhelj iznosila je 69,4. Ovo je ispod vrijednosti ovog pokazatelja za Republiku
Hrvatsku (79,3) ali više od vrijednosti pokazatelja za Krapinsko-zagorsku županiju (61,2). U usporedbi s bližim okruženjem, primjetno je kako je situacija na području Općine Tuhelj povoljnija
budući da sve susjedne jedinice lokalne samouprave imaju niže vrijednosti vitalnog indeksa.
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Grafikon 3 Prirodni prirast na području Općine Tuhelj; 2000.-2013.
Izvor: Državni zavod za statistiku; obrada: Zagorska razvojna agencija d.o.o.
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Usporedbe radi, vrijednost vitalnog indeksa u Pregradi (50), Krapinskim Toplicama (47,6), Velikom
Trgovišću (59,2), Klanjcu (59), Kumrovcu (28) i Desiniću (29,6) je znatno niža u odnosu na Tuhelj.
Na području Krapinsko-zagorske županije veće vrijednosti vitalnog indeksa zabilježene su u Donjoj
Stubici (100), Bedekovčini (96,6), Zlatar Bistrici (91,4), Zaboku (90,3), Mariji Bistrici (76,2), Oroslavju
(75,3) i Krapini (72,9). Vidljivo je kako se mahom radi o većim urbanim središtima sa razvijenom
društvenom infrastrukturom i većim izborom radnih mjesta. U vremenskom razdoblju od 2000. do
2013. godine vrijednost vitalnog indeksa na području Općine Tuhelj bila je niža od 100 što je u skladu
s ranije iznesenim podacima o negativnom prirodnom prirastu.
Analizirajući sastav stanovništva s obzirom na dob i spol vidljivo je kako u stanovništvu Općine
Tuhelj ima tek neznatno više ženskog stanovništva (1.071 osoba ili 50,90% od ukupnog broja stanovnika iz 2011. godine). Gledajući dob stanovništva uočeno je kako većina muškaraca spada u dobnu
skupinu od 45 do 49 godina (82 osobe ili 3,90% od ukupnog broja stanovnika) dok većina žena spada
u dobnu skupinu od 55 do 59 godina (75 osoba ili 3,56% od ukupnog broja stanovnika).
Pored toga, na temelju podataka iz popisa stanovništva iz 2011. godine vidljivo je kako prosječna
starost stanovništva na području Općine Tuhelj iznosi 44,1 godinu. Radi se o vrijednosti koja
je iznad državnog i županijskog prosjeka (41,7 godina). U usporedbi s njezinom vrijednošću iz
2001. godine (41,8 godina) vidljivo je pogoršanje situacije i nastavak trenda starenja stanovništva. Struktura dobno-spolnog sastava stanovništva Općine Tuhelj prikazana je na Grafikonu 4
pomoću dobno-spolne piramide. Gledajući oblik dobno-spolne piramide, vidljivo je kako ona ima
oblik urne (konstruktivni tip).
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Grafikon 4 Struktura dobno – spolnog sastava
Izvor: Državni zavod za statistiku; obrada: Zagorska razvojna agencija d.o.o.
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Ovo znači da u sastavu stanovništva prevladava stanovništvo zrele dobi, dok će u budućnosti zbog
sve manjeg nataliteta i procesa starenja stanovništva prevladavati staro stanovništvo. Time će se
u budućnosti samo nastaviti proces depopulacije što će u konačnici dovesti do daljnjeg smanjenja
stanovništva.
Na temelju podataka Državnog zavoda za statistiku, dobivenim iz popisa stanovništva iz 2011. godine,
u obrazovnoj strukturi stanovništva Općine Tuhelj prevladavaju osobe čija je najviša razina obrazovanja završena osnovna škola (844 osobe ili 46,66% stanovništva starijeg od 15 godina). Po brojnosti
ih slijede osobe sa završenim strukovnim školama u trajanju od 3 godine (527 osoba ili 29,13%) i sa
završenim tehničkim školama u trajanju od 4 godine (277 osoba ili 15,31%).
Udio visokoobrazovanog stanovništva je malen (107 osoba ili 5,91%), a među visokoobrazovanima
najviše je osoba sa završenim sveučilišnim (53 osobe ili 2,93%) i stručnim studijem (49 osoba ili
2,71%). Valja napomenuti kako je broj osoba s magisterijem i doktoratom vrlo malen (5 osoba ili
0,28%). Prikaz obrazovne strukture stanovništva Općine Tuhelj ilustriran je u Grafikonu 5.
Uspoređujući trenutnu obrazovnu strukturu stanovništva s podacima iz 2001. godine, vidljivo je
kako je došlo do pozitivnih pomaka. Naime, u navedenom razdoblju, smanjio se udio osoba čija je
najviša razina obrazovanja osnovna škola (s 59,69% u 2001. godini na 46,66% u 2011. godini) dok se
istovremeno povećao udio osoba s drugim razinama obrazovanja. Valja napomenuti kako se najviše
povećao udio osoba sa završenim tehničkim školama u trajanju od 4 godine (s 9,15% u 2001. godini
na 15,31% u 2011. godini, tj. za 6,17%) dok je značajno narastao udio visokoobrazovanog stanovništva
(s 3,94% u 2001. godini na 5,91% u 2011. godini).
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Grafikon 5 Obrazovna struktura stanovništva Općine Tuhelj
Izvor: Državni zavod za statistiku; obrada: Zagorska razvojna agencija d.o.o.
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Grafikon 6 Obrazovna struktura stanovništva Općine Tuhelj, susjednih JLS, KZŽ i RH

Izvor: Državni zavod za statistiku; obrada: Zagorska razvojna agencija d.o.o.

U usporedbi sa susjednim jedinicama lokalne samouprave, primjetno je kako je udio osoba čija je
najviša razina obrazovanja osnovna škola veći samo u Pregradi (49,99%) i Desiniću (55,23%). Da
se radi o negativnom pokazatelju govori podatak da su podaci Općine Tuhelj znatno iznad državnog (30,82%) i županijskog prosjeka (40,29%). Pored toga, udio visokoobrazovanog stanovništva manji je samo u Desiniću (4,22%). Koliko Općina Tuhelj zaostaje u pogledu poticanja visokog
obrazovanja ilustrira činjenica da je udio visokoobrazovanog stanovništva gotovo dvostruko veći u
Krapinsko-zagorskoj županiji (9,17%), odnosno tri puta veći u Republici Hrvatskoj (16,39%). Prema
tome, obrazovna struktura stanovništva Općine Tuhelj je nepovoljnija u odnosu na većinu susjednih
jedinica lokalne samouprave, Krapinsko-zagorsku županiju i Republiku Hrvatsku. Usporedni prikaz obrazovne strukture stanovništva Općine Tuhelj sa susjednim jedinicama lokalne samouprave,
Krapinsko-zagorskom županijom i Republikom Hrvatskom iskazan je na Grafikonu 6.
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3.5
Tržište rada
3.5.1
Nezaposlenost
Prema službenim podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje krajem 2014. godine na području
Općine Tuhelj evidentirano je 149 nezaposlenih osoba što predstavlja smanjenje od 12,35% u odnosu
na 2013. godinu kada je evidentirano 170 nezaposlenih osoba. U promatranom petogodišnjem razdoblju (2010.-2014.), nezaposlenost na području Općine Tuhelj rasla je sve do 2012. godine nakon
čega dolazi do poboljšanja situacije. Jednaka kretanja zabilježena su i na županijskoj razini budući
da je nezaposlenost postepeno rasla sve do 2012. godine nakon čega dolazi do smanjenja broja nezaposlenih osoba. Gledajući spol nezaposlenih osoba uočeno je kako većinu nezaposlenih osoba na
području Općine Tuhelj čine muškarci (tijekom zadnjih 5 godina u prosjeku 64% od ukupnog broja
nezaposlenih osoba). Valja napomenuti kako je tijekom 2014. godine broj nezaposlenih muškaraca
veći u odnosu na 2010. godinu dok je broj nezaposlenih žena manji u odnosu na istu godinu. Prikaz
kretanja nezaposlenosti među muškarcima, ženama te ukupnog broja nezaposlenih na području
Općine Tuhelj iskazan je na Grafikonu 7.
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Grafikon 7 Nezaposlenost muškaraca i žena te ukupni broj nezaposlenih osoba
na području Općine Tuhelj; 2010.-2014.
Izvor: Hrvatski zavod za zapošljavanje; obrada: Zagorska razvojna agencija d.o.o.

Promatrajući kretanje broja nezaposlenih osoba na području Općine Tuhelj i susjednih jedinica
lokalne samouprave (gradovi Pregrada i Klanjec te općine Krapinske Toplice, Veliko Trgovišće,
Kumrovec i Desinić) vidljivo je kako je tijekom 2014. godine manje nezaposlenih osoba evidentirano
samo u Desiniću (142 osobe) i Kumrovcu (127 osoba). U vremenskom razdoblju od 2010. do 2014.
godine nezaposlenost je rasla sve do 2012. godine u većini promatranih jedinica lokalne samouprave
nakon čega u narednim godinama dolazi do njezinog smanjenja.
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Ohrabrujuće je što su nedavna pozitivna gospodarska kretanja dovela do toga da je u usporedbi s
2010. godinom tijekom 2014. godine broj nezaposlenih osoba manji u svim jedinicama lokalne samouprave osim Krapinskih Toplica i Velikog Trgovišća. Usporedni prikaz kretanja broja nezaposlenih
osoba na području Općine Tuhelj i susjednih jedinica lokalne samouprave od 2010. do 2014. godine
dan je na Grafikonu 8.
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Grafikon 8 Kretanje broja nezaposlenih osoba na području Općine Tuhelj i susjednih JLS; 2010.-2014.
Izvor: Državni zavod za statistiku; obrada: Zagorska razvojna agencija d.o.o.

Krajem 2014. godine stopa nezaposlenosti na području Općine Tuhelj iznosila je 26,42% što predstavlja smanjenje u odnosu na prijašnju godinu kada je iznosila 30,80%. Gledajući vremensko razdoblje od 2010. do 2014. godine vidljivo je kako je stopa nezaposlenosti kontinuirano rasla sve do
2013. godine nakon čega slijedi spomenuti pad. Ovo se donekle razlikuje od ranije spomenutog kretanja broja nezaposlenih osoba. Naime, broj nezaposlenih osoba bio je najveći 2012. godine dok je
stopa nezaposlenosti bila najveća 2013. godine. U usporedbi sa susjednim jedinicama lokalne samouprave primjetno je kako je tijekom 2014. godine stopa nezaposlenosti bila veća samo u Kumrovcu
(33,69%). Unatoč tome što je tijekom 2014. godine u Općini Tuhelj i svim promatranim jedinicama
lokalne samouprave zabilježen pad stope nezaposlenosti u odnosu na prethodnu godinu, zabrinjavajuće je što je u usporedbi s Krapinsko-zagorskom županijom njezina vrijednost znatno veća na
području Općine Tuhelj (krajem 2014. godine stopa nezaposlenosti u Krapinsko-zagorskoj županiji
iznosila je 17,67% dok je na području Općine Tuhelj iznosila 26,42%). Usporedni prikaz i Krapinskozagorske županije dan je na Grafikonu 9.
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Grafikon 9 Kretanje stope nezaposlenosti na području Općine Tuhelj, susjednih JLS i KZŽ; 2010.-2014.
Izvor: Državni zavod za statistiku; obrada: Zagorska razvojna agencija d.o.o.

Analizirajući dob i spol nezaposlenih osoba koje su tijekom 2014. godine evidentirane na području Općine Tuhelj uočeno je kako najviše nezaposlenih osoba spada u dobnu skupinu od 55 do
59 godina (21 osoba ili 14,09% nezaposlenih osoba). Među muškarcima najveći broj nezaposlenih
osoba također spada u dobnu skupinu od 55 do 59 godina (17 osoba ili 11,41%) dok je nezaposlenost među ženama podjednako raširena među mlađom (od 20 do 29 godina) i zrelom populacijom
(od 45 do 49 godina) s 8 nezaposlenih osoba unutar svake dobne skupine. Nezaposlenost mladih je na području Općine Tuhelj, kao uostalom i u Republici Hrvatskoj i Krapinsko-zagorskoj
županiji, veliki problem budući da 21,48% nezaposlenih osoba spada u dobnu skupinu od 20 do 29
godina. Usporedbe radi, navedena dobna skupina krajem 2014. godine činila je 26,14% nezaposlenih u Republici Hrvatskoj i 25,87% nezaposlenih u Krapinsko-zagorskoj županiji. Pored mladih,
nezaposlenost starije populacije (od 50 do 59 godina) također predstavlja problem u Općini Tuhelj,
Republici Hrvatskoj i Krapinsko-zagorskoj županiji. Tako navedena dobna skupina u Općini Tuhelj
čini 26,84%, u Krapinsko-zagorskoj županiji 26,65% a u Republici Hrvatskoj 23,06% nezaposlenih
osoba. U usporedbi s 2010. godinom, tijekom 2014. godine na području Općine Tuhelj primjetan
je pad broja nezaposlenih u svim dobnim skupinama od 15 do 44 godine. S druge strane, u istom
vremenskom razdoblju primjetan je porast broja nezaposlenih u svim dobnim skupinama od 45
do 60 godina. Broj nezaposlenih na području Općine Tuhelj s obzirom na dob i spol tijekom 2014.
godine prikazan je na Grafikonu 10.
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Grafikon 10 Nezaposleni na području Općine Tuhelj s obzirom na dob i spol; 2014. godina
Izvor: Hrvatski zavod za zapošljavanje; obrada: Zagorska razvojna agencija d.o.o.

Gledajući nezaposlene osobe s područja Općine Tuhelj s obzirom razinu obrazovanja, uočeno
je kako tijekom 2014. godine najviše nezaposlenih osoba ima završene srednje strukovne i obrtničke škole u trajanju od 3 godine (55 osoba ili 36,91% nezaposlenih). Po brojnosti ih slijede
osobe sa završenom osnovnom školom ( 52 osobe ili 34,90%) i srednjim školama u trajanju od 4
i više godina (25 osoba ili 16,78%). S druge strane, broj nezaposlenih je najmanji među visokoobrazovanim stanovništvom, pa je tako 2,68% nezaposlenih osoba sa završenom višom školom i
stručnim studijem dok je svega 1,34% nezaposlenih osoba sa završenim fakultetom, akademijom,
magisterijom i doktoratom.
Navedeni podaci u skladu su s kretanjima u Krapinsko-zagorskoj županiji budući da su osobe sa
završenim strukovnim i obrtničkim školama u trajanju od 3 godine (35,88%) najučestalije među
nezaposlenim osobama. U usporedbi podacima iz 2010. godine, tijekom 2014. godine došlo je do
porasta broja nezaposlenih osoba sa završenom osnovnom školom, višom školom, 1. stupnjem
fakulteta i stručnim studijem te fakultetom, akademijom, magisterijem i doktoratom, dok je kod
osoba s drugim razinama obrazovanja zamjetan pad broja nezaposlenih. Ohrabrujuće je što je
kod nezaposlenih osoba sa završenim srednjim strukovnim i obrtničkim školama te sa srednjim
školama u trajanju od 4 i više godina, koji su među najbrojnijim skupinama nezaposlenih, tijekom
2014. godine došlo do smanjenja broja nezaposlenih za 8,33% odnosno 19,35% u odnosu na 2010.
godinu.
Prethodno spomenuti porast nezaposlenosti među visokoobrazovanim stanovništvom primjetan
je i na županijskoj razini te će u budućnosti samo još više intenzivirati proces njihovog iseljavanja
u veće urbane sredine radi pronalaska posla i boljih životnih uvjeta. Prikaz obrazovne strukture
nezaposlenih osoba s područja Općine Tuhelj tijekom 2014. godine dan je na Grafikonu 11.
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Grafikon 11 Obrazovna struktura nezaposlenih osoba s područja Općine Tuhelj; 2014. godina
Izvor: Hrvatski zavod za zapošljavanje; obrada: Zagorska razvojna agencija d.o.o.

Prema podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, tijekom 2014. godine najviše nezaposlenih
osoba s područja Općine Tuhelj bilo je bez zaposlenja do 3 mjeseca i 2 do 3 godine (25 osoba ili
16,78% nezaposlenih osoba), a prema brojnosti ih slijede osobe koje su bez zaposlenja 1 do 2
godine (23 osobe ili 15,44% nezaposlenih osoba). S druge strane, najmanji udio imale su osobe
koje su bez zaposlenja od 9 do 12 mjeseci (7 osoba ili 4,70%) i 5 do 8 godina (9 osoba ili 6,04%).
Ovakva kretanja vidljiva su i na županijskoj razini budući da su najmnogobrojnije skupine koje
su bez posla do 3 mjeseca (22,42%) i 1 do 2 godine (17,21%) dok najmanji udio imaju osobe koje
su bez zaposlenja od 9 do 12 mjeseci (6,47%) i 5 do 8 godina (4,58%). Zabrinjavajuće je što je u
odnosu na 2010. godinu vidljiv porast dugotrajno nezaposlenih osoba – kod osoba koje su bez
zaposlenja 2 do 3 godine za 92,31% te kod osoba koje su bez zaposlenja 3 do 5 godina za 46,15%.
Ovo se može povezati s ranije iznesenim podacima o vrlo visokoj nezaposlenosti među starijim
stanovništvom. Naime, oni zbog svoje dobi i sve veće potrebe za cjeloživotnim obrazovanjem nisu
zanimljivi potencijalnim poslodavcima što u konačnici dovodi do njihove dugotrajne nezaposlenosti. Struktura nezaposlenih osoba s područja Općine Tuhelj s obzirom na trajanje nezaposlenosti
prikazana je na Grafikonu 12.
Uzimajući u obzir podatke Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, zanimanja s najvećim brojem
nezaposlenih osoba na području Krapinsko-zagorske županije tijekom 2014. godine bila su: prodavač/prodavačica, čistač/čistačica, radnik/radnica u proizvodnoj liniji, ručni pakiratelj/ručna
pakirateljica, administrativni službenik/administrativna službenica (ukupno 23,9% nezaposlenih osoba). Nezaposleni s navedenim zanimanjima na području Općine Tuhelj imaju udio od
svega 15,4% što je manje od svih jedinica lokalne samouprave u Krapinsko-zagorskoj županiji
osim Općina Lobor (14,8%) i Novi Golubovec (10,5%).
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Grafikon 12 Broj nezaposlenih s područja Općine Tuhelj s obzirom na trajanje nezaposlenosti; 2014. godina
Izvor: Hrvatski zavod za zapošljavanje; obrada: Zagorska razvojna agencija d.o.o.

Podaci iz istog izvora govore kako su tijekom 2014. godine najtraženija zanimanja na području
Krapinsko-zagorske županije bila: šivač/šivačica, konobar/konobarica, prodavač/prodavačica,
medicinska sestra/medicinski tehničar, zidar/zidarica (udio od 22% od ukupnog broja traženih
radnika). Navedena zanimanja čine 43,6% potrebe za radnicima na području ispostave Klanjec,
koja je između ostaloga nadležna za područje Općine Tuhelj.
S obzirom da postoji razlika između najtraženijih i zanimanja s najvećim brojem nezaposlenih
osoba, jasno je kako je potrebno poduzeti temeljite reforme kako bi se uspostavila ravnoteža na
tržištu rada. Također se može uočiti kako među ranije navedenim najtraženijim zanimanjima ne
postoje zanimanja primjerena za visokoobrazovane osobe koje su zbog toga prisiljene odlaziti u
veće urbane centre radi zaposlenja. Ovo se može povezati s uočenim porastom nezaposlenosti
visokoobrazovanog stanovništva na području Općine Tuhelj i kontinuiranim padom broja stanovnika koje je između ostaloga uzrokovano i migracijama stanovništva u veće sredine.
U skladu sa svojom nadležnošću, Hrvatski zavod za zapošljavanje provodi mjere aktivne politike zapošljavanja koje uključuju stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa,
potpore za usavršavanje, potpore za zapošljavanje, javne radove i potpore za samozapošljavanje. Ispostava Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u Klanjcu, koja je ujedno nadležna za područje
Općine Tuhelj, provodila je navedene mjere aktivne politike zapošljavanja koje je tijekom 2013.
godine koristilo 90 osoba a tijekom 2014. godine 79 osoba. Najviše osoba tijekom 2013. godine bilo
je uključeno u mjeru javnih radova (26 osoba) dok je tijekom 2014. godine najveći broj osoba bio
uključen u mjeru potpore za zapošljavanje (29 osoba).
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3.5.2
Zaposlenost
Prema službenim podacima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje tijekom 2014. godine
na području Općine Tuhelj evidentirano je 415 zaposlenih osoba (1,22% zaposlenih u Krapinskozagorskoj županiji). Pri tome, valja napomenuti kako se zaposlene osobe (osiguranici mirovinskog
osiguranja) bilježe prema mjestu rada, a ne prema prebivalištu. Za razliku od njih, nezaposlene
osobe evidentiraju se upravo prema prebivalištu. Gledajući osnovu osiguranja, ustanovljeno je kako
najviše zaposlenih radi kod pravnih osoba (319 osoba ili 76,87% osiguranika).Znatno manje osoba
radi kod fizičkih osoba (47 osoba ili 11,33% osiguranika) i obrtnika (34 osobe ili 8,19% osiguranika).
Za razliku od navedenih skupina, najmanje osoba evidentirano je u skupinama zaposlenih kod poljoprivrednika (9 osoba ili 2,17% osiguranika), osoba koje se bave samostalnom profesionalnom djelatnošću (4 osobe ili 0,96% osiguranika) i osiguranika s produženim osiguranjem (2 osobe ili 0,48%).
Broj zaposlenih na području Općine Tuhelj u razdoblju od 2010. do 2014. godine bio je relativno stabilan te se kretao na razini od 410 osoba. Izuzetak predstavlja 2012. godina kada je došlo do blagog
smanjenja broja zaposlenih osoba, međutim u narednoj godini broj zaposlenih raste te se vraća na
razinu iz prijašnjih godina. U navedenom razdoblju na županijskoj razini sve do 2012. godine padao
je broj zaposlenih nakon čega dolazi do poboljšanja situacije i porasta broja zaposlenih osoba.
Analizirajući strukturu zaposlenih, s obzirom na osnovu osiguranja, vidljivo je kako se tijekom
godina povećavao broj zaposlenih kod pravnih osoba. Za razliku od njih, broj zaposlenih kod fizičkih osoba i poljoprivrednika je padao tijekom godina. Posebno je zabrinjavajuće što broj zaposlenih
kod poljoprivrednika tijekom 2014. godine čini svega 25% zaposlenih iz 2010. godine. Među preostalim skupinama broj zaposlenih se nije znatnije mijenjao te je ostao relativno stabilan. Prikaz kretanja broja osoba zaposlenih na području Općine Tuhelj s obzirom na osnovu osiguranja dan je na
Grafikonu 13.
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Grafikon 13 Struktura zaposlenih na području Općine Tuhelj; 2010.-2014.
Izvor: Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje; obrada: Zagorska razvojna agencija d.o.o.

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE TUHELJ 2015.-2020.

25

26 o s n o v n a a n a l i z a

Uspoređujući broj zaposlenih u Općini Tuhelj i susjednim jedinicama lokalne samouprave vidljivo
je kako je tijekom 2014. godine najviše osoba radilo na području Pregrade (1.801 osoba) i Krapinskih
Toplica (1.781 osoba). S druge strane, jedino je na području Kumrovca bilo zaposleno manje osoba u
odnosu na područje Općine Tuhelj. U vremenskom razdoblju od 2010. do 2014. godine jedino se na
području Pregrade kontinuirano povećavao broj zaposlenih, dok je u većini ostalih jedinica lokalne
samouprave broj zaposlenih padao ili je u najboljem slučaju ostajao na istoj razini. Ukoliko se gleda
broj zaposlenih tijekom 2014. godine vidljivo je kako je jedino na području Tuhlja, Pregrade i Velikog
Trgovišća radilo više osoba u odnosu na 2010. godinu. Usporedni prikaz kretanja broja zaposlenih na
području Općine Tuhelj i susjednih jedinica lokalne samouprave dan je na Grafikonu 14.

DESINIĆ

KUMROVEC
KLANJEC
VELIKO
TRGOVIŠĆE
KRAPINSKE
TOPLICE
PREGRADA
TUHELJ
0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

BROJ NEZAPOSLENIH
2014.

2013.

2012.

2011.

2010.

Grafikon 14 Kretanje broja zaposlenih na području Općine Tuhelj i susjednih jedinica lokalne samouprave;
2010.-2014.
Izvor: Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje; obrada: Zagorska razvojna agencija d.o.o.

3.5.3
Korisnici mirovina
Na temelju podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, krajem 2014. godine na području
Krapinsko-zagorske županije evidentirano je 33.165 korisnika mirovina. Odnos broja korisnika
mirovina i osiguranika (zaposlenih osoba) iznosio je 1:1,02 što znači da na jednog umirovljenika
dolazi više od jedan osiguranik (zaposlena osoba). Vrijednost ovoga pokazatelja na području Općine
Tuhelj iznosila je 1:0,69 što je znatno niže od županijskog (1:1,02) i nacionalnog prosjeka (1:1,14).
Prema tome, jasno je kako je omjer umirovljenika i zaposlenih osoba na području Općine Tuhelj
nepovoljan.
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Godina

Broj korisnika mirovina

Prosječni staž
(godine, mjeseci, dani)
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Ukupno

M

Ž

Ukupno

M

Ž

Ukupno

M

Ž

2010.

614

285

329

26
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21
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24
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1.827,44

1.881,10

1.780,59

2011.

618

273

345

26
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24

27
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20
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20

1.829,39

1.899,96

1.773,56

2012.

619

270

349

26
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29
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21

25
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02

1.871,02

1.953,06

1.807,56

2013.

600

264

336

26
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08

28
03
00

25
07
05

1.902,92

2.012,83

1.816,56

2014.

600

263

337

26
11
05

28
03
14

25
10
13

1.926,78

2.037,25

1.840,58

Tablica 2 Korisnici mirovina, prosječni radni staž i prosječni iznos mirovina na području Općine Tuhelj; 2010.-2014.
Izvor: Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje; obrada: Zagorska razvojna agencija d.o.o.

Krajem 2014. godine na području Općine Tuhelj evidentirano je 600 korisnika mirovina što predstavlja 1,81% korisnika mirovina u Krapinsko-zagorskoj županiji. Korisnici mirovina imaju udio
od 28,52% u ukupnom stanovništvu Općine Tuhelj, što je više od svih susjednih jedinica lokalne
samouprave i Krapinsko-zagorske županije (24,96%). Prosječna dužina radnog staža na području
Općine Tuhelj iznosila je 26 godina, 11 mjeseci i 5 dana, što je manje od prosječne dužine radnog
staža u Krapinsko-zagorskoj županiji (28 godina, 10 mjeseci i 24 dana). Većinu korisnika mirovina
na području Tuhlja čine žene (337 osoba ili 56,17%), međutim muški korisnici mirovina imaju duži
radni staž od žena (prosječna dužina radnog staža muškaraca iznosi 28 godina, 3 mjeseca i 14 dana,
dok prosječna dužina radnog staža žena iznosi 25 godina, 10 mjeseci i 13 dana).
Većina umirovljenika s područja Općine Tuhelj bila je u starosnoj i prijevremenoj starosnoj mirovini (257 osoba ili 42,83%) dok ih prema brojnosti slijede korisnici invalidskih (183 osobe ili 30,50%)
i obiteljskih mirovina (160 osoba ili 26,67%). Gledajući iznose mirovina koje su se tijekom 2014.
godine isplaćivale na području Općine Tuhelj, uočeno je kako se najveće mirovine isplaćuju osobama u starosnoj i prijevremenoj starosnoj mirovini (2.044,46 kuna) dok se najmanje mirovine
isplaćuju korisnicima obiteljskih mirovina (1.778,13 kuna). Iznosi svih vrsta mirovina (starosna ili
prijevremena starosna mirovina, invalidska mirovina i obiteljska mirovina) koje su se isplaćivale
na području Krapinsko-zagorske županije, manji su od prosječne mirovine u Krapinsko-zagorskoj
županiji (2.054,30 kuna).
Prosječna mirovina (zbroj starosne ili prijevremene starosne, invalidske i obiteljske mirovine) koja
se isplaćivala na području Općine Tuhelj iznosila je 1.926,78 kuna što je niže od prosječne mirovine
u Krapinsko-zagorskoj županiji (2.054,30 kuna). Ovo se može povezati s ranije navedenim podatkom da najveći broj stanovništva starijeg od 15 godina kao najvišu razinu obrazovanja ima završenu
osnovnu školu (46,66% stanovništva). S obzirom da se osobama s takvom razinom obrazovanja ne
nude bolje plaćeni poslovi, jasno je kako će posljedično i njihove mirovine biti niže. Detaljan prikaz
broja korisnika mirovina, prosječnog radnog staža i prosječnog iznosa mirovine na području Općine
Tuhelj iskazan je u Tablici 2.
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3.6
Društvena infrastruktura
3.6.1
Predškolsko i osnovnoškolsko obrazovanje
Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97) regulira područje predškolskog odgoja koji
predstavlja djelatnost od posebnog državnog interesa. Na temelju članka 1. Zakona o predškolskom
odgoju i naobrazbi utvrđeno je kako predškolski odgoj obuhvaća programe odgoja, naobrazbe,
zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi koji se ostvaruju u dječjim vrtićima. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku iz 2011. godine na području Općine Tuhelj živjelo je 128 djece
predškolske dobi (0 – 6 godina). Općina Tuhelj nema vrtić, u postupku je izrada dokumentacije za
izgradnju. Tijekom 2014. godine iz proračuna Općine Tuhelj na predškolsko obrazovanje je utrošeno 11.077,50 kuna što predstavlja smanjenje u odnosu na 2013. godinu kada je utrošeno 16.387,51
kuna. U vremenskom razdoblju od 2009. do 2014. godine fluktuirao je iznos namijenjen predškolskom odgoju. Tako je primjerice tijekom 2011. godine na ovu stavku utrošeno 22.233,34 kuna dok je
tijekom 2012. godine utrošeno 7.954,17 kuna. Prikaz ukupnih izdataka za predškolski odgoj i njihova
struktura u razdoblju od 2009. do 2014. godine dana je u Tablici 3.
Stavka

2009.

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

Plaća
voditelja
Male škole

14.854,17

14.375,00

22.233,34

7.954,17

16.387,51

11.077,50

Tablica 3 Izdaci namijenjeni predškolskom odgoju; 2009.-2014.
Izvor: Proračun Općine Tuhelj; obrada: Zagorska razvojna agencija d.o.o.

Za osnovnoškolsko obrazovanje na području Općine Tuhelj zadužena je Osnovna škola Lijepa
naša. Prema školskoj Spomenici, prva škola u Tuhlju otvorena je davne 1836.g. u malenoj kolibi
pokraj kapele sv. Josipa. Nakon što je škola promijenila dvije lokacije koje nisu bile prikladne za
izvođenje nastave, napokon se 1889.godine počelo raditi na podizanju veće školske zgrade, koja
je završena godinu dana kasnije u rujnu 1890. godine. U kuriji Stjepana Matečića u Pristavi 1922.
godine otvorena je jednorazredna osnovna škola. Ova škola bila je zapravo područna škola tuheljske škole, a djelovala je do 1927. godine. Pedesetih godina 20. stoljeća uvođenjem učenja stranog
jezika škola je zadovoljila uvjet te je tako postala osmogodišnja osnovna škola. Godine 1961. tadašnja „Narodna škola Tuhelj”, po narodnom heroju iz Lenišća, mijenja ime u „Rudolf Kroflin”.
Uz veliko zalaganje tadašnjeg direktora škole Vilima Podjaveršeka 7.3.1981. godine započela je
izgradnja nove školske zgrade. Sagrađene su 4 specijalizirane učionice, školska knjižnica, kabinet
za biologiju, kemiju i fiziku, kabinet ONO, 3 kabineta za nastavnike, školska kuhinja, blagovaonica i
višenamjenski prostor koji se najčešće koristi za kulturna događanja. Nova školska zgrada svečano
je otvorena na Dan škole u lipnju 1982. godine. U kolovozu 1992. godine tadašnja Osnovna škola
Rudolfa Kroflina mijenja ime u Lijepa naša koje i danas nosi. Školske godine 2003./2004. u potkrovlju nove školske zgrade uređena je nova informatička učionica te je uvedena Informatika kao izborni
predmet od 5. do 8. razreda.
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Tijekom školske godine 2004./2005. škola je bila među 50 osnovnih škola u Republici Hrvatskoj
koje su eksperimentalno provodile Hrvatski nacionalni obrazovni standard. Zahvaljujući eksperimentalnoj provedbi HNOS-a škola je opremljena didaktičkim nastavnim materijalom koji je doniran od strane MZOS-a. Te iste godine škola počinje s provođenjem UNICEF-ovog programa Stop
nasilju među djecom te dobiva status Škole bez nasilja. Od 2005. godine u školi se provode projekti
Građanskog odgoja i obrazovanja, koji se kao izborni predmet eksperimentalno uvodi u 8. razred
školske godine 2014./2015. U školskoj godini 2009./2010. svečano je otvorena nova sportska dvorana koja u potpunosti zadovoljava pedagoške standarde. Škola Lijepa naša je bila među prvim
školama u Krapinsko-zagorskoj županiji koja je uvela korištenje e-Dnevnika koji se provodi od
školske godine 2012./2013. Tijekom ljeta 2015. godine izvršena je rekonstrukcija krovišta školske
zgrade. Time su stvoreni preduvjeti da se u prostoru potkrovlja urede knjižnica i multimedijska
učionica. Zgrada osnovne škole trenutno nema pristup za djecu s posebnim potrebama pa bi se u
budućnosti morao osposobiti adekvatan prilaz.
Prema podacima za školsku godinu 2014./2015. za sve učenike putnike osiguran je prijevoz do škole
koji je u potpunosti subvencioniran. Iz proračuna Općine Tuhelj tijekom 2014. godine za potrebe
osnovnoškolskog obrazovanja izdvojeno je 103.937,28 kuna, sa stavkama za subvencioniranje udžbenika (82.507,23 kuna) i ostalim zahtjevima Osnovne škole (21.430,05 kuna) kada je i bio najveći
iznos namijenjen osnovnoškolskom obrazovanju. Najmanji iznos namijenjen osnovnoškolskom
obrazovanju bio je 2013. godine 8.428,56 kuna. Detaljan prikaz ukupnih izdataka namijenjenih
osnovnoškolskom obrazovanju prikazan je u Tablici 4.

3.6.2
Srednjoškolsko i visoko obrazovanje

Stavka

2009.

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

Prema zahtjevima OŠ

10.624,70

17.155,81

13.543,39

19.417,50

8.428,56

21.430,05

Subvencija udžbenika

0

0

0

0

61.000,00

82.507,23

Ukupno

10.624,70

17.155,81

13.543,39

19.417,50

69.428,56

103.937,28

Tablica 4 Struktura izdataka namijenjenih osnovnoškolskom obrazovanju; 2009.-2014. godina
Izvor: Proračun Općine Tuhelj; obrada: Zagorska razvojna agencija d.o.o.

Budući da u Općini Tuhelj ne postoji niti jedna srednja škola, učenici nakon završetka osnovne škole
moraju svakodnevno putovati u druge sredine kako bi mogli nastaviti svoje obrazovanje. Prema
podacima Državnog zavoda za statistiku iz 2011. godine, u sustav srednjoškolskog obrazovanja bilo
je uključeno 80 učenika. Najviše učenika, njih 40, školovalo se u tehničkim srednjim školama dok
ih po brojnosti slijede učenici industrijskih i obrtničkih srednjih škola (25 učenika) te gimnazija (11
učenika). U odnosu na 2001. godinu znatno se mijenjao odabir srednjoškolskog obrazovanja. Tako su
primjerice 33 učenika upisala industrijske i obrtničke škole 2001. godine dok ih je 2011. godine upisalo 25, a tehničke i srodne škole je 2001. godine upisalo 29 učenika, a 2011. godine njih 40. Grafički
prikaz učenika s područja Općine Tuhelj prema vrsti upisane srednje škole dan je na Grafikonu 15.
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Grafikon 15 Broj učenika prema vrsti upisane srednje škole

Izvor: Državni zavod za statistiku; obrada: Zagorska razvojna agencija

Radi poticanja srednjoškolskog obrazovanja Općina Tuhelj svake godine izdvaja sredstva sa ciljem
stipendiranja srednjoškolaca. Srednjoškolske stipendije iznose 200 kuna mjesečno, a dodjeljuju
se učenicima na temelju uspjeha u školovanju, socijalno-materijalnog statusa i prioritetnih zanimanja od interesa za Općinu Tuhelj. U odnosu na 2009. godinu, tijekom 2014. iznos za stipendiranje srednjoškolaca se povećao za 200 kuna. Pored stipendiranja srednjoškolaca, Općina Tuhelj
izdvaja znatna sredstva za financiranje prijevoza srednjoškolaca. Općenito, od 2013. godine vidljivo je kontinuirano povećanje izdataka za financiranje prijevoza srednjoškolaca i ukupnih izdataka namijenjenih srednjoškolskom obrazovanju. Detaljan prikaz izdataka namijenjenih poticanju srednjoškolskog obrazovanja u vremenskom razdoblju od 2009. do 2014. godine dan je u
Tablici 5.
Stavka

2009.

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

Stipendije srednjoškolcima

400,00

600,00

600,00

600,00

600,00

600,00

Prijevoz

32.734,73

80.350,13

81.707,30

69.045,80

98.879,14

103.128,14

Ukupno

33.134,73

80.950,13

82.307,30

69.645,80

99.479,14

103.528,14

Tablica 5 Izdaci namijenjeni srednjoškolskom obrazovanju; 2009.-2014. godina
Izvor: Proračun Općine Tuhelj; obrada: Zagorska razvojna agencija d.o.o.
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STRUČNI STUDIJ

SVEUČILIŠNI STUDIJ

Stručni

Specijalistički

Ukupno

Preddiplomski

Diplomski

Poslijediplomski
specijalistički,
magistarski

Doktorski

Ukupno

25

1

26

15

27

-

2

44

Tablica 6 Studenti s područja Općine Tuhelj; 2011. godina

Izvor: Državni zavod za statistiku; obrada: Zagorska razvojna agencija d.o.o.

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku u 2011. godini na području Općine Tuhelj bilo je
26 studenta stručnog studija te 44 studenta sveučilišnog studija. Ovi podaci pokazuju da se u deset
godina dva puta povećao broj studenata u odnosu na 2001. godinu kada je na području Općine
Tuhelj evidentirano 34 studenata. Povećanje broja osoba uključenih u sustav visokog obrazovanja može se pripisati nastojanjima da se na državnoj razini poveća broj visokoobrazovanih osoba.
Pozitivni učinci ovoga trenda trebali bi se uočiti tek u budućnosti, ponajprije kroz veći dohodak
stanovništva koje bi zahvaljujući boljem obrazovanju trebalo lakše doći do bolje plaćenih poslova.
Prema metodologiji Državnog zavoda za statistiku, visoko obrazovanje odvija se u okviru stručnog i
sveučilišnog studija. Od 70 studenta s područja Općine Tuhelj 26 ih je pohađalo stručni studij, a 44
studenata je pohađalo sveučilišni studij. U sklopu kategorije stručni studij najviše studenata pohađalo je dodiplomski stručni studij (25 studenata), a u sklopu kategorije sveučilišni studij najviše
studenata je pohađalo diplomski studij (27 studenta). Detaljan prikaz studenata s područja Općine
Tuhelj tijekom 2011. godine dan je u Tablici 6.
Kako bi se potaknulo visoko obrazovanje, Općina Tuhelj studentima dodjeljuje stipendije. Poput
srednjoškolaca i studenti dobivaju stipendije na temelju uspjeha u školovanju, socijalno-materijalnog statusa i prioritetnih zanimanja od interesa za Općinu Tuhelj. Detaljan prikaz izdataka
namijenjenih poticanju visokog obrazovanja dan je u Tablici 7.
Stavka

2009.

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

Stipendije studentima

94.000,00

75.400,00

69.210,50

64.100,00

61.100,00

96.600,00

Tablica 7 Izdaci namijenjeni visokom obrazovanju; 2009.-2014.godina

Izvor: Proračun Općine Tuhelj; obrada: Zagorska razvojna agencija d.o.o.
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3.6.3
Zdravstvo
Na prostoru Općine Tuhelj postoji područna ambulanta u kojoj djeluje liječnik opće prakse, liječnik
dentalne medicine te privatna ljekarna. Sve jedinice lokalne samouprave koje graniče s Općinom
Tuhelj također posjeduju barem osnovne zdravstvene ustanove. U slučaju potrebe za boljom zdravstvenom skrbi lokalno stanovništvo odlazi u Klanjec, Zabok i Zagreb gdje se nalazi mnoštvo specijaliziranih zdravstvenih ustanova.

3.6.4
Kultura
Prva pisana isprava o Tuhlju datira iz 1403. godine. Kroz svoju prošlost Tuhelj se istako kao povijesno, crkveno, političko i kulturno središte. Upravo je, u Tuhlju sagrađena Župna crkva Uznesenja
Blažene Djevice Marije koja je svojom velebnošću te kulturnim i povijesnim značajem nadaleko
poznata. Kulturne manifestacije prvenstveno su lokalnog karaktera i vezane su za obilježavanje vjerskih blagdana. KUD Naša Lipa Tuhelj osnovana je 1998. godine, uz prisustvo sedamdesetak članova,
utvrđujući za svoje glavne ciljeve razvijanje amaterizma te razvijanje, unapređivanje i zadovoljavanje kulturnih potreba građana. Društvo trenutno djeluje u glazbenoj, etno-dramsko-recitatorskoj i
likovnoj sekciji i uspješno nastupa po cijeloj Hrvatskoj.
KUD Naša Lipa je i organizator međunarodnog natjecanja pjevačkih zborova „Zlatna lipa Tuhlja”
koje se održava u lipnju kada se okupljaju pjevački zborovi. Etno udruga „KOLOVRAT” Tuhelj osnovana je 2009. godine. Osnovni sadržaj djelatnosti udruge je njegovanje narodnih običaja, pjesme
i plesa Hrvatskog zagorja. Udruga je organizator paljenja krijesa u lipnju. Udruga Zagorje u srcu
potiče, unaprjeđuje i promiče izvorne vrijednosti turističkog područja kojemu Udruga pripada.
Kulturna manifestacija koja je jako važna za tuheljski kraj su Dani Antuna Mihanovića koji se održavaju u listopadu u Dvorcu Mihanović, a organizatori su Turistička zajednica i Terme Tuhelj. To
je manifestacija koja upoznaje posjetitelje sa životom i djelom Antuna Mihanovića, ali i današnjim
životom u Zagorju.
Za promicanje kulture Općina Tuhelj je u 2014. godini iz svog proračuna izdvojila 71.112,00 kuna što
predstavlja znatno smanjenje u odnosu na prethodne godine. Prikaz izdataka namijenjenih kulturi
u vremenskom razdoblju od 2009. do 2014. godine dan je u Tablici 8.
Stavka

2009.

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

Kultura

75.200,00

95.200,00

61.500,00

90.000,00

129.000,00

71.112,00

Tablica 8 Izdaci namijenjeni kulturi; 2009.-2014. godina

Izvor: Proračun Općine Tuhelj; obrada: Zagorska razvojna agencija d.o.o
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3.6.5
Sport
Na području Općine Tuhelj nema mnogo udruga čiji je cilj promicanje različitih sportova. Među
sportskim udrugama ističe se Športsko društvo Tuhelj. Športsko društvo je osnovano 2000. godine
i broji 40-ak članova koji, među ostalim, sudjeluju u organizaciji polumaratona Mihanović i u organizaciji tradicionalnog malonogometnog turnira povodom Dana državnosti. Radi poticanja sporta
Općina Tuhelj svake godine izdvaja određeni novčani iznos za financiranje sportskih udruga i manifestacija. Detaljan prikaz izdataka namijenjenih poticanju sporta u vremenskom razdoblju od 2009.
do 2014. godine vidljiv je u Tablici 9.
Stavka

2009.

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

Sport

33.500,00

36.000,00

25.500,00

37.500,00

54.000,00

40.650,00

Tablica 9 Izdaci namijenjeni sportu; 2009.-2014. godina

Izvor: Proračun Općine Tuhelj; obrada: Zagorska razvojna agencija d.o.o.

3.6.6
Organizacije civilnog društva
U Općini Tuhelj aktivne su udruge iz različitih područja društvenog, kulturnog i sportskog segmenta.
Uz udruge koje promiču kulturu i sport tuheljskog kraja, uspješno djeluju i različite društvene skupine od kojih valja izdvojiti Maticu umirovljenika Općine Tuhelj koja broji oko 110 članova. Iznimno
je aktivno i Društvo „Naša djeca” Tuhelj, dragovoljna, nevladina, humanitarna i edukativna udruga
roditelja i prijatelja djece. Cilj joj je promicanje i vođenje aktivnosti koje su namijenjene dobrobiti djece, a osnovano je 2004. godine. Dobrovoljno vatrogasno društvo osnovano je 1906. godine
i trenutno broji 42 aktivna člana i 20 članova vatrogasne mladeži. Kuburaštvo u tuheljskom kraju
promoviraju Kuburaška udruga „Munja” koja je osnovana 2004. godine i broji 38 članova sa područja Općine Tuhelj, Kumrovec, te gradova Zagreba, Zaprešića, Zaboka, Klanjca i Donje Stubice.
Kuburaška udruga „Gromovi Zagorja” iz Tuheljskih Toplica broji 34 člana. Cilj udruga je da potiču,
pomažu, razvijaju i čuvaju tradiciju pucanja iz povijesnog oružja Zagorskog kraja – kubure. Ljubitelje
vina predstavlja Društvo vinara i prijatelja dobrog vina „Trs Tuhelj”. Udruga za uzgoj, zaštitu i lov
divljači „Srndać” Tuhelj je osnovana 1946. godine i danas broji 57 članova. Od udruga koje promoviraju tuheljski kraj, tu su i „Naši slikari” i Puhački orkestar „Lipa”, osnovan davne 1926. godine, koji
danas broji pedesetak članova. Orkestar se tijekom godina pomladio, najviše zahvaljujući glazbenoj
školi koja djeluje unutar orkestra, a iza njih je mnoštvo nastupa u zemlji i inozemstvu.
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3.6.7
Marginalizirane skupine i socijalna politika
S ciljem poboljšanja položaja socijalno ugroženih skupina, lokalne udruge i Općina Tuhelj provode
brojne mjere. Kako bi se spriječio daljnji negativni prirodni prirast Općina Tuhelj izdvaja novčani
iznos za različite mjere socijalne politike. Novčana sredstva izdvajaju se za djecu roditelja slabijeg
socijalnog statusa, financiraju se učenici, pomaže se udrugama osoba s invaliditetom i socijalno
ugroženim. Jedan od kriterija za dobivanje učeničkih i studentskih stipendija upravo je materijalno-socijalni status. Na taj način olakšava se školovanje djece iz obitelji slabijeg socijalnog statusa.
Detaljan prikaz izdataka za mjere socijalne politike u vremenskom razdoblju od 2009. do 2014.
godine iskazan je u Tablici 10.
Stavka

2009.

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

Pomoć
udrugama invalida

700,00

0

0

0

0

3.000,00

Pomoć
socijalno ugroženim

37.961,46

19.916,37

25.656,77

25.578,92

33.644,41

22.784,49

Pomoć
učenicima

0

14.420,00

5.880,00

9.917,00

9.093,00

11.100,00

Ukupno

38.661,46

34.336,37

31.536,77

35.495,92

42.737,41

36.884,49

Tablica 10 Izdaci za provođenje mjera socijalne politike; 2009.-2014. godina

Izvor: Proračun Općine Tuhelj; obrada: Zagorska razvojna agencija d.o.o.

3.7
Komunalna i prometna infrastruktura
3.7.1
Prometna infrastruktura
Prometni položaj Općine Tuhelj jedan je od ključnih elemenata njenog budućeg prostornog i
gospodarskog razvitka. Mrežu cesta na području Općine Tuhelj čine jedna državna te tri županijske i dvije lokalne ceste. Općina Tuhelj je povoljno smještena u odnosu na državnu cestu D1,
koja prolazi Krapinsko-zagorskom županijom i kojom je prostor Hrvatske povezan sa zapadnom i
srednjom Europom. Prometna situacija unutar Općine nije na zadovoljavajućoj razini radi nekvalitetne povezanosti perifernih naselja sa središtem Općine, jer sve prometnice nižeg ranga ne
zadovoljavaju današnje potrebe i standarde. Stoga je razvoj prometnog sustava na razini Općine
jedan od prioriteta za ispunjavanje zacrtanih ciljeva. Pregled cestovne mreže na području Općine
Tuhelj dan je u Tablici 11.
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DRŽAVNE CESTE
Naziv ceste
D-205

Dionica

Dužina ceste u km

G.P.Razvor (gr.R. Slovenija)-Kumrovec-Klanjec-Gubaševo (D1)
UKUPNO

3,858
3,858

ŽUPANIJSKE CESTE
Ž-2248

Granica Općine Desinić (Velika Horvatska)-Tuhelj-D-205

6,275

Ž-2215

Sveti Križ(205)-Lučelnica-Radakovo-Ž2186

0,565

Ž-2153

D205-Pristava-Tuhelj ( Ž2248)

2,138

Ž-2155

D205-Tuheljske Toplice-Krapinske Toplice – A. G. Grada Krapina

1,384

UKUPNO

10,362

LOKALNE CESTE
L-22029

D205 – (Dugnjevec)-Prosenik-Ž-2248

3,529

L-22034

Trsteno-Ž-2248 (Tuhelj)

2,012

L-22036

Sveti Križ (Ž2215)-Dubrovčan (Ž2191)

0,069

L-22013

Tuheljske Toplice (Ž2248)-Velika Erpenja (Ž2155)

0,900

UKUPNO

6,510

UKUPNO (DRŽAVNA, ŽUPANIJSKA, LOKALNA CESTA)

20,730

Tablica 11 Cestovna mreža na području Općine Tuhelj

Izvor: Zavod za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije

Ukupna duljina cestovne mreže na području Općine Tuhelj iznosi 20,730 kilometara. duljina
državnih cesta je 3,858 km, županijskih 10,362 km, a lokalnih 6,510 km. Postojeće ceste povezuju
sva naselja unutar Općine, ali i Općinu sa susjednim jedinicama lokalne samouprave. (Sl. 2).
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Pregrada
Desinić
Ž2248

Krapinske
Toplice

Ž2155

Kumrovec
Ž2153

L22036

Veliko
Trgovišće

D20S

Republika
Slovenija

Ž2215

Klanjec

državne ceste
županijske ceste
lokalne ceste
0

500 1000 m

Slika 2 Karta prometnica na području Općine Tuhelj
Izvor: Zavod za prostorno uređenje Krapinsko – zagorske županije

Nabrojanu mrežu razvrstanih cesta nadopunjuju nerazvrstane ceste koje povezuju pojedine zaseoke te izdvojena građevinska područja. Općina Tuhelj na svom području ima 88 km lokalnih nerazvrstanih cesta, od toga 53 km asfaltiranih lokalnih nerazvrstanih cesta, 25 km makadamskih nerazvrstanih cesta te 10 km zemljanih nerazvrstanih cesta. Stanje razvrstanih cesta na području Općine
je zadovoljavajuće dok su makadamske ceste u lošem stanju te je potrebna njihova sanacija. Upravo
je asfaltiranje svih nerazvrstanih cesta, izgradnja nogostupa uz ŽC 2248 od Tuheljskih Toplica do
Velike Horvatske i rekonstrukcija pojedinih dionica cestovne mreže glavni cilj Općine Tuhelj u bližoj budućnosti.
Asfaltirane ceste su u dosta lošem stanju i njih negdje oko 80% zahtjeva detaljnu rekonstrukciju,
presvlačenje sa novim slojem asfalta. Zbog sigurnosti u prometu jedan od prioriteta je i izgradnja
nogostupa uz županijsku cestu 2153 i to na relaciji Tuheljske Toplice-Tuhelj. Veliki problem su i klizišta uz lokalne nerazvrstane ceste koje ugrožavaju sigurnost prometa i prijete urušavanju dijelova
lokalnih cesta i onemogućavanje prometa.
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Na području Općine Tuhelj postoji osam takvih klizišta od kojih je najveće na lokalnoj prometnici u
Svetom Križu i sanacija samo tog klizišta prema procjeni projektne dokumentacije za sanaciju iznosi
476.250,00 kuna. Trošak za sanaciju svih klizišta iznosio bi oko 2.000.000,00 kuna.
Tijekom godina Općina Tuhelj ulagala je velike iznose u razvoj i održavanje prometne infrastrukture
na području Općine. Pregled navedenih izdataka u vremenskom razdoblju od 2009. do 2014. godine
dan je u Tablici 12.
Stavka

2009.

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

Prometna infrastruktura

528.679,75

550.871,70

567.047,52

334.843,18

999.944,34

778.122,45

Tablica 12 Izdaci za razvoj i održavanje prometne infrastrukture; 2009.-2014. godina
Izvor: Proračun Općine Tuhelj; obrada: Zagorska razvojna agencija d.o.o.

3.7.2
Telekomunikacije
Telekomunikacijska infrastruktura na području Općine Tuhelj sastoji se od telefonske infrastrukture, mobilne infrastrukture i internetskih priključaka. Poštanski ured se nalazi u centru naselja
Tuhelj.
Sva naselja posjeduju telefonske i internetske priključke, no posebice je loše stanje telefonske infrastrukture zbog njezine starosti te je potrebno pristupiti njezinoj modernizaciji. Internetskom i
mobilnom mrežom su pokrivena sva naselja u Općini, ali ponegdje je kvaliteta veze loša što zahtijeva
sanaciju mreža. Općina Tuhelj predstavlja manje TK čvorište. Unutar Županije, Općina Tuhelj nema
značajnu telekomunikacijsku funkciju budući da je vezana na AXE centralu Zabok. Optičkim je
kabelom povezana RSS u naselju Tuhelj s područnim RSS-om naselja Tuheljske Toplice, a posljednji
je pak vezan sa RSS-om Krapinske Toplice i RSS-om Klanjec. Na području Općine Tuhelj instalirana
su dva pretplatnička stupnja koji se nalaze u naseljima Tuhelj i Tuheljske Toplice. Čitavo područje
Općine Tuhelj zadovoljavajuće je povezano s javnom nepokretnom i pokretnom mrežom. U kompleksu Termi Tuhelj postoji bazna postaja pokretne mreže mobilnih operatera.

3.7.3
Opskrba energijom, vodoopskrba i odvodnja
Potrebe za električnom energijom Općine Tuhelj podmiruju se iz Pojne točke TS 35/10 kV, 1x8
MVA Tuhelj (Sveti Križ). Postojeći nadzemni vodovi 10 (20) kV dobro su pozicionirani područjem
Općine te omogućavaju interpolaciju novih distributivnih TS 10 (20)/0,4 kV na cijelom području.
U Krapinsko-zagorskoj županiji, pa tako i u Općini Tuhelj, prioritet je prijelaz na uvođenje direktne transformacije 110/20 (10) kV, zamjena napona 10 kV naponom 20 kV i postupno ukidanje
napona 35 kV i 10 kV. Na području Općine 648 kućanstava se opskrbljuje električnom energijom,
dok su 4 kućanstva bez priključka.
Za opskrbu plinom za područje Općine Tuhelj zaduženo je komunalno poduzeće „Zelenjak” iz
Klanjca. Razvijenost plinske mreže na zadovoljavajućoj je razini, a plinski priključak je dostupan
u svim naseljima.
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Na području Općine Tuhelj nalaze se dva vodospremnika u sustavu Zagorskog vodovoda. U Križu
V=400 m3 s kotom dna + 243,50 m.n.m. i Tuhelj V=200 m3 s kotom dna + 240 m.n.m. Pokrivenost
vodoopskrbom na području Općine je oko 70%. Vodoopskrba cijelog područja bazira se na dogradnji sustava Zagorskog vodovoda. Podsustav Križ opskrbljuje naselja: Sveti Križ, Tuheljske Toplice,
dio naselja Pristava i Črešnjevec, te uz vodospremnik Tuheljske Toplice V= 200 m3 s kotom dna +
217,50 m.n.m., objekti SRC – Terme Tuhelj. Iz vodospremnika Tuhelj vodom se opskrbljuju naselja Tuhelj, Prosenik, dio naselja Lenišće, Velinci (u Općini Kumrovec), Glogovec Zagorski, Trsteno,
Lipnica Zagorska, Banska Gorica i dio naselja Pristava.
Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda je izgrađen u Tuheljskim Toplicama za potrebe Termi,
maksimalnog kapaciteta 3000 ES, koji se sastoji od mehaničke i biološke faze pročišćavanja.
Kanalizacija je izgrađena u urbaniziranom dijelu naselja Tuheljske Toplice, kao i u samom kupališnom kompleksu. U ostalim naseljima Općine zbrinjavanje otpadnih voda iz kućanstava nije
riješeno na zadovoljavajući način jer se provodi septičkim i sabirnim jamama s preljevima, tako da
većina otpadnih voda nekontrolirano dospijeva u cestovne jarke ili vodotokove. Po pitanju odvodnje otpadnih voda sva prava prenesena su na Zagorski vodovod d.o.o. koji radi na izradi projekata
za izgradnju sustava za odvodnju otpadnih voda na području Općine Tuhelj. Planirani sustav
odvodnje otpadnih voda obuhvaća južni dio Općine, naselja Tuhelj, Tuheljske Toplice, Pristava,
Sveti Križ, Lipnica Zagorska i Črešnjevec. Zbog konfiguracije terena i lokacije naselja u odnosu na
uređaj za pročišćavanje oko 25% kućanstava na području za koje se planira odvodnja neće se moći
priključiti na kanalizacijski sustav. Otpadne vode iz tih kućanstava ispuštat će se u nepropusne
septičke jame te cisternama otpremati na uređaj za pročišćavanje.

3.7.4
Gospodarenje otpadom
Za odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada s područja Općine Tuhelj zaduženo je poduzeće
Zelenjak d.o.o. S obzirom da na području općine ne postoji odlagalište otpada, sav prikupljeni
komunalni otpad odvozi se do odlagališta Medvedov jarek na području Klanjca. Prostornim planom Krapinsko-zagorske županije na području Općine Tuhelj nije planirano uređenje odlagališta komunalnog otpada. Odvoz komunalnog otpada organiziran je jednom tjedno dok se krupni
otpad odvozi dva puta godišnje. Prema podacima Agencije za zaštitu okoliša tijekom 2013. godine
na području Općine Tuhelj prikupljeno je 449,60 tona otpada (215 kg/stanovniku) što predstavlja
smanjenje u odnosu na 2012. godinu kada je prikupljeno 488,45 tona otpada (228 kg/stanovniku).
Zakon o održivom gospodarenju otpadom definira obaveze gradova i općina koji su dužni krenuti
u odvojeno prikupljanje papira, metala, stakla, plastike, tekstila te problematičnog i glomaznog
otpada funkcioniranjem jednog ili više reciklažnih dvorišta, odnosno uspostavom mobilne jedinice na svom području i postavljanjem odgovarajućeg broja i vrsta spremnika za odvojeno prikupljanje tih vrsta otpada na javnoj površini. Osim same podjele kanti građanima, potrebno je
osigurati i vozila koja će prikupljeni razvrstani otpad odvojeno prevesti do mjesta za reciklažu.
Pored toga, propisano je kako je za postupanje s biootpadom potrebno osigurati kompostanu. Sve
navedene mjere jedinica lokalne samouprave dužna je precizno navesti u svom Planu gospodarenja otpadom na način da iz njega jasno proizlazi kako će biti u mogućnosti dosegnuti zacrtane
ciljeve u predviđenim rokovima. Općina Tuhelj usvojila je vlastiti Plan gospodarenja otpadom
2010. godine.
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3.8
Lokalno gospodarstvo
3.8.1
Poduzetništvo i obrti
Međuopćinsko udruženje obrtnika Klanjec okuplja obrtnike s područja Klanjca, Kumrovca,
Tuhlja, Zagorskih Sela i Kraljevca na Sutli. Prema podacima Hrvatske obrtničke komore, krajem
2014. godine na području za koje je nadležno Međuopćinsko udruženje obrtnika Klanjec evidentirana su 182 obrtnika. Među njima, najbrojniji su obrtnici koji su se bavili proizvodnim obrtom
(47 obrtnika ili 25,82%), uslužnim obrtom (34 obrtnika ili 18,68%), graditeljstvom (31 obrtnik ili
17,03%) i prijevozom (25 obrtnika ili 13,74%). Ovo nije identično stanju u Krapinsko-zagorskoj
županiji budući da se najveći broj obrtnika bavi uslužnim obrtom (619 obrtnika ili 25,76%), proizvodnim obrtom (438 obrtnika ili 18,23%), ugostiteljstvom (315 obrtnika ili 13,11%) i trgovinom
(283 obrtnika ili 11,78%). Od 2010. do 2014. godine kontinuirano se smanjivao broj obrtnika na
području za koje je nadležno Međuopćinsko udruženje obrtnika Klanjec. Do najvećeg smanjenja
došlo je upravo tijekom 2014. godine budući da se u odnosu na 2013. godinu broj obrtnika smanjio
za 10,34%.
Teška gospodarska situacija dovela je do propadanja velikog broja obrta pa je tako tijekom 2014.
godine broj obrta bilo 20,52% manje u odnosu na 2010. godinu. Do najvećeg smanjenja došlo je
upravo kod obrtnika koji se bave najučestalijim djelatnostima (broj obrtnika koji se bave uslužnim obrtom smanjio se za 37,04% u odnosu na 2010. godinu, a broj obrtnika koji se bave proizvodnim obrtom smanjio se za 25,40% u odnosu na 2010. godinu). U istom vremenskom razdoblju nije
došlo do promjene broja obrtnika koji su se bavili tradicionalnim obrtom, graditeljstvom, frizerstvom i proizvodnjom tekstila. Općenito se može reći da se najveći broj obrta počeo smanjivati u
onim djelatnostima u kojima je i konkurencija bila najveća, dok je u djelatnostima s malobrojnom
konkurencijom broj obrta ostao isti.
Da je propadanje obrtništva znatno širi problem govori podatak da je u istom vremenskom razdoblju i na području Krapinsko-zagorske županije došlo do kontinuiranog smanjenja broja obrta.
I na županijskoj razini najpogođeniji su bili obrti u djelatnostima s najvećom konkurencijom
(uslužni obrt, proizvodni obrt). Prikaz kretanja broja obrtnika po djelatnostima na području za
koje je nadležno Međuopćinsko udruženje obrtnika Klanjec iskazan je na Grafikonu 16.
U usporedbi s ostalim udruženjima obrtnika u Krapinsko-zagorskoj županiji (Bedekovčina, Donja
Stubica, Krapina, Krapinske Toplice, Pregrada, Sveti Križ Začretje, Zabok, Zlatar) vidljivo je kako je
u odnosu na područje Klanjca manji broj obrtnika zabilježen na području Bedekovčine (135 obrtnika
u 2014. godini), Krapinskih Toplica (109 obrtnika) i Svetog Križa Začretja (109 obrtnika). Područje
za koje je nadležno Međuopćinsko udruženje obrtnika Klanjec nalazi se u samom vrhu Krapinskozagorske županije, s obzirom na broj obrtnika koji se bave proizvodnim obrtom (veći broj obrta nalazi
se na području Donje Stubice, Krapine i Zlatara), prijevozom (veći broj obrta nalazi se na području
Krapine, Pregrade, Zlatara) i graditeljstvom (veći broj obrta nalazi se na području Krapine, Pregrade i
Zaboka). S druge strane, ono je na samom začelju prema broju obrta koji se bave tradicionalnim obrtom i frizerstvom. Prikaz broja obrtnika po djelatnostima u svim udruženjima obrtnika u Krapinskozagorskoj županiji prikazan je na Grafikonu 17.

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE TUHELJ 2015.-2020.

39

40 o s n o v n a a n a l i z a

60

BROJ OBRTA

50
40
30
20
10
0

Uslužni
obrt

Proizvodni
obrt

2014.

Prijevoz

2013.

Trgovina

Ugostiteljstvo

2012.

Tradicionalni Graditeljstvo
obrt

2011.

Frizeri

Proizvodnja
tekstila

2010.

Grafikon 16 Kretanje broja obrtnika na području za koje je nadležno Međuopćinsko udruženje obrtnika Klanjec;
2010.-2014. godina
Izvor: Hrvatska obrtnička komora; obrada: Zagorska razvojna agencija d.o.o.
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Grafikon 17 Broj obrtnika po udruženjima obrtnika u Krapinsko-zagorskoj županiji; 2014. godina
Izvor: Hrvatska obrtnička komora; obrada: Zagorska razvojna agencija d.o.o.
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Na temelju podataka Financijske agencije iz 2014. godine na području Općine Tuhelj evidentirano
je 26 poduzetnika što predstavlja povećanje u odnosu na prethodnu godinu kada su evidentirana
22 poduzetnika. Poduzetnici su zapošljavali 248 osoba te su ostvarili ukupne prihode u iznosu od
72.013.000 kuna. U odnosu na 2013. godinu, tijekom 2014. godine neto dobit se povećala s – 5.034.000
na – 4.388.000 kuna. Povećanje neto dobiti poduzetnika ponajprije je rezultat smanjenja gubitaka
razdoblja koje su tijekom 2014. godine ostvarili poduzetnici s područja Općine Tuhelj. Ukoliko se
rangiraju sve jedinice lokalne samouprave u Hrvatskoj s obzirom na određene pokazatelje (broj
poduzetnika, broj zaposlenih, ukupni prihodi, dobit razdoblja, gubitak razdoblja, neto dobit), evidentirano je kako je Općina Tuhelj tijekom 2014. godine prema broju poduzetnika zauzela 312.
mjesto, prema broju zaposlenih 240. mjesto, prema ukupnim prihodima 309. mjesto, prema dobiti
razdoblja 419. mjesto, prema gubitku razdoblja 178. mjesto i prema neto dobiti 487. mjesto od ukupno 556 općina i gradova u Republici Hrvatskoj. Gledajući vrijednost navedenih pokazatelja, vidljivo
je kako je Općina Tuhelj tijekom 2014. godine prema broju poduzetnika zauzela 19. mjesto, prema
broju zaposlenih zauzela 17. mjesto, prema ukupnim prihodima zauzela 20. mjesto, prema dobiti
razdoblja zauzela 26. mjesto, prema gubitku razdoblja zauzela 12. mjesto i prema neto dobiti zauzela
28. mjesto u Krapinsko-zagorskoj županiji. Detaljan prikaz poslovnih rezultata poduzetnika s područja Općine Tuhelj tijekom zadnje tri godine (2012.-2014. godina) nalazi se u Tablici 13.
Pokazatelji 2012.

Općina Tuhelj

KZŽ

Rang u KZŽ

Rang u RH

Broj poduzetnika

24

1.595

21

319

Broj zaposlenih

198

16.446

18

255

Ukupni prihodi

66.190

9.704.509

21

308

Dobit razdoblja

1.944

456.579

23

334

318

473.972

29

454

1.626

-17.392

13

174

Pokazatelji 2013.

Općina Tuhelj

KZŽ

Rang u KZŽ

Rang u RH

Broj poduzetnika

22

1.670

22

348

Broj zaposlenih

189

16.571

17

266

Ukupni prihodi

67.588

9.968.549

19

306

Dobit razdoblja

1.382

466.378

25

372

Gubitak razdoblja

6.416

207.304

10

167

Neto dobit

-5.035

259.074

27

473

Pokazatelji 2014.

Općina Tuhelj

KZŽ

Rang u KZŽ

Rang u RH

Broj poduzetnika

26

1.765

19

312

Broj zaposlenih

248

17.638

17

240

Ukupni prihodi

72.013

9.889.047

20

309

Dobit razdoblja

1.093

556.886

26

419

Gubitak razdoblja

5.481

347.232

12

178

Neto dobit

-4.388

209.654

28

487

Gubitak razdoblja
Neto dobit

Tablica 13 Poslovni rezultati poduzetnika s područja Općine Tuhelj; 2012. – 2014. godina
Izvor: Financijska agencija; obrada: Zagorska razvojna agencija d.o.o.
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3.8.2
Poslovna zona
Projekti izgradnje poduzetničkih zona u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave
provode se s ciljem ujednačenog regionalnog razvoja cjelokupnog područja Republike Hrvatske.
Poduzetničke zone, kao dio ukupne poduzetničke infrastrukture, definirane su kao infrastrukturno opremljena područja utvrđena prostornim planovima, namijenjena obavljanju određenih
vrsta gospodarske aktivnosti. U Općini Tuhelj do sada nije uređeno područje na kojem bi se razvila
poslovna zona, a uz to veći je interes za buduću uspostavu obrtničke zone.

3.8.3
Turizam
Turizam predstavlja najvažniju gospodarsku djelatnost na području Općine Tuhelj. Prema podacima Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije tijekom 2014. godine na području za koje je
nadležna Turistička zajednica Općine Tuhelj ostvareno je 39.603 turističkih dolazaka i 93.059 turističkih noćenja. O razvijenosti turizma na području Općine Tuhelj dovoljno govori podatak da broj
ostvarenih turističkih dolazak predstavlja 49,5% od ukupnog broja turističkih dolazaka u Krapinskozagorskoj županiji, dok broj ostvarenih turističkih noćenja predstavlja 50,7% od ukupnog broja turističkih noćenja u Krapinsko-zagorskoj županiji. U usporedbi s 2013. godinom, u narednoj godini
primjetan je porast broja turističkih dolazaka za 27,7% i turističkih noćenja za 34,5%.
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Grafikon 18 Prikaz broja posjetitelja u zagorskim kupalištima; 2013. – 2014. godina

Izvor: Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije; obrada: Zagorska razvojna agencija d.o.o.

Najvažnija turistička atrakcija na području Općine Tuhelj svakako je kupalište Terme Tuhelj u
naselju Tuheljske Toplice. Terme Tuhelj smještene su na izvoru termalne vode i ljekovitog blata
te su okružene očuvanim krajolikom. Radi se o najvećem kupalištu u Hrvatskoj koje sadrži preko
5.000 m2 vodene površine a nalaze se svega 40-ak kilometara od Zagreba. Prema zadnjim dostupnim podacima Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije iz 2013. godine, Terme Tuhelj
posjetilo je 221.466 osoba. Imajući na umu da je tijekom 2013. godine sva kupališta u Krapinskozagorskoj županiji posjetilo ukupno 395.314 osoba, jasno je kako Terme Tuhelj zauzimaju vodeći
položaj budući da ih je posjetilo 56% posjetitelja kupališta u Krapinsko-zagorskoj županiji.
Preostala kupališta u županiji (Terme Jezerčica, Krapinske Toplice, Sutinske Toplice) privukla
su znatno manje posjetitelja, a prikaz broja posjeta u zagorskim kupalištima tijekom 2013. godine
dan je na Grafikonu 18.
Gledajući godišnji raspored posjeta uočeno je kako ne postoji naglašena sezonalnost u turističkim
posjetima. Naime, nešto veći broj posjetitelja zabilježen je tijekom trećeg kvartala (34,27% posjeta
Termama Tuhelj tijekom 2013. godine) dok je u preostalim kvartalima broj turističkih posjeta
bio ujednačen. Razlog tome svakako leži u činjenici da Terme Tuhelj u sklopu svoje turističke
ponude nude sadržaje koji se mogu koristiti tijekom čitave godine (pustolovni park, trim staza,
wellness i spa sadržaji, organizacija kongresa, seminara i drugih poslovnih susreta). Ohrabrujuće
je što je u odnosu na 2012. godinu smanjena sezonalnost te je broj turističkih posjeta raspoređen
ravnomjernije tijekom godine. Prikaz godišnje raspodjele turističkih posjeta Termama Tuhelj
tijekom 2012. i 2013. godine dan je na Grafikonu 19. Pored kupališta, turistima željnim aktivnog
odmora na raspolaganju su uređene biciklističke i pješačke staze. Od kulturne baštine s područja
Općine Tuhelj, u turističke svrhe se prvenstveno koristi dvorac Mihanović. Tijekom cijele godine
održava se mnoštvo kulturnih i sportskih manifestacija, međutim one su lokalnog karaktera te ne
privlače veći broj posjetitelja.
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Grafikon 19 Prikaz godišnje raspodjele turističkih posjeta po kvartalima u Termama Tuhelj; 2012.-2013. godina
Izvor: Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije; obrada: Zagorska razvojna agencija d.o.o.

Glavninu smještajnih kapaciteta na području Općine Tuhelj čine oni u sklopu hotela „Well”.
Radi se o hotelu s 4* čiji se smještajni kapaciteti sastoje od 528 postelja (264 dvokrevetne sobe).
Hotel je nedavno dograđivan i rekonstruiran tako da se radi o suvremeno opremljenom objektu
s raznolikom wellness i gastronomskom ponudom. Zbog blizine Zagreba i dobre prometne povezanosti u njemu se često održavaju različiti kongresi i poslovni sastanci. U neposrednoj blizini
kupališta nalazi se „Autokamp Terma Tuhelj”. Sastoji se od 30 uređenih parcela na kojima turisti
mogu kampirati tijekom cijele godine. Sve parcele su opremljene električnom energijom, dok su
u sklopu kampa uređeni sanitarni čvorovi i prostori za tuširanje i pranje posuđa. Budući da se radi
o području s dugom turističkom tradicijom, postoji mnoštvo objekata za privatni smještaj gostiju.
Prema podacima Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije iz 2014. godine, kapaciteti u
sklopu privatnog smještaja sastojali su se od 42 postelje.
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3.8.4
Poljoprivreda
Prema podacima Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju iz 2015. godine,
ukupna površina poljoprivrednog zemljišta na području Općine Tuhelj iznosila je 509,45 ha. Od
toga, najveći dio se odnosi na oranice (255,87 ha ili 50,22%) i livade (205,01 ha ili 40,24%). Voćnjaci
i vinogradi čine tek neznatan dio poljoprivrednog zemljišta budući da zauzimaju tek 3,67% odnosno 3,10% zemljišta. Prikaz poljoprivrednog zemljišta prema namjeni na području Općine Tuhelj
dan je na Grafikonu 20.
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Grafikon 20 Namjena poljoprivrednog zemljišta na području Općine Tuhelj; lipanj 2015. godina
Izvor: Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju;
obrada: Zagorska razvojna agencija d.o.o.

U usporedbi sa susjednim jedinicama lokalne samouprave, veličina poljoprivrednog zemljišta
manja je samo na području Klanjca (476 ha) i Kumrovca (321 ha). Isto tako, najveći dio poljoprivrednog zemljišta činile su oranice i livade. Od susjednih jedinica lokalne samouprave, oranice su
najveći udio imale na području Velikog Trgovišća (61,09% površine poljoprivrednog zemljišta) a
najmanji na području Desinića (40,60%). Zanimljivo je kako jedino na području Desinića pašnjaci
(4,92%) imaju veći udio u poljoprivrednom zemljištu od vinograda (2,89%) i voćnjaka (4,80%) što
samo ukazuje da se radi o području gdje je razvijeno stočarstvo. Gledajući upotrebu poljoprivrednog zemljišta u Krapinsko-zagorskoj županiji, vidljivo je kako ona odgovara stanju na području
Općine Tuhelj, tj. najveći udio čine oranice (55,24%) i livade (33,64%) dok manji udio otpada na
voćnjake (5,05%) i vinograde (3,86%). Usporedni prikaz upotrebe poljoprivrednog zemljišta na
području Općine Tuhelj, susjednih jedinica lokalne samouprave i Krapinsko-zagorske županije
dan je na Grafikonu 21.
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Grafikon 21 Upotreba poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava na području
Općine Tuhelj i Krapinsko-zagorske županije; 2014. godina
Izvor: Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju; obrada: Zagorska razvojna agencija d.o.o.

Općina Tuhelj s ciljem poticanja poljoprivrede subvencionira umjetno osjemenjivanje te sadnju
vinove loze i sadnju voćki. Prikaz izdataka iz proračuna Općine Tuhelj namijenjenih poticanju
poljoprivrede iskazan je u Tablici 14.

Stavka

2009.

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

Umjetno osjemenjivanje

22.999,91

18.599,90

18.000,00

19.791,92

15.909,60

12.887,68

Pomoć pri uginuću stoke

0

2.000,00

2.000,00

3.000,00

0

1.500,00

Subvencija za sadnju
vinove loze

300,00

19.625,00

1.730,00

676,00

11.095,00

4.910,00

Subvencija sadnje voćki

0

0

8.125,00

9.465,00

374,00

1.500,00

Pomoć pčelarima

0

0

0

0

2.100,00

16.750,00

Donacija udrugama
poljoprivrednika

0

0

0

0

0

30.000,00

UKUPNO

23.299,91

40.224,90

29.855,00

32.932,92

29.478,60

69.547,68

Tablica 14 Izdaci za poticanje poljoprivrede; 2009.-2014. godina

Izvor: Proračun Općine Tuhelj; obrada: Zagorska razvojna agencija d.o.o.
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3.9
Stanje okoliša
Nepovoljni utjecaji na okoliš mogu se spriječiti sinkroniziranom planskom aktivnošću čovjeka u
prostoru vezanom za očuvanje prirodne ravnoteže i unapređenja stanja u prostoru. Zaštita prostora i okoliša podrazumijeva racionalno korištenje resursa i težnju za daljnjim razvojem bez
destrukcije okoliša. Prostorno planiranje se temelji na principu održivog razvitka i kao jedan od
primarnih ciljeva postavlja očuvanje prirodnih resursa, bioraznolikosti i ukupne ekološke ravnoteže. Mjerama zaštite potrebno je obuhvatiti sve prirodne resurse prostora: tlo, vodu, zrak i
posebno vrijedne dijelove okoliša. Prema Strategiji prostornog uređenja Republike Hrvatske
posebnim vrijednostima hrvatskog prostora smatraju se rezerve pitke vode, prirodne šume (biljne
i životinjske zajednice šuma), zaštićena područja prirode, spomenici graditeljske baštine, nezagađeno tlo, termalni izvori te očuvani prirodni i kultivirani krajobraz.
Zakonom o zaštiti zraka (NN 178/04) određene su mjere, način organiziranja i provođenje zaštite
te poboljšanja kakvoće zraka u cilju očuvanja zdravlja ljudi, biljnog i životinjskog svijeta te kulturnih i materijalnih vrijednosti. Na području Općine Tuhelj zrak je tek neznatno onečišćen. Na
području Općine Tuhelj ne postoji uređaj za mjerenje kakvoće zraka ali postoji u susjednoj Općini
Desinić. Budući da na području Općine ne postoji poduzetnička zona i niti jedan izvor zagađenja,
može se zaključiti da je kvaliteta zraka dobra i da spada u 1. kategoriju. Dolina rijeke Horvatske
omogućuje razvoj Tuheljskih Toplica koje imaju prostor za širenje i daljnji razvitak turizma. Mali
izvor onečišćenja vezan je za promet koji se odvija na državnoj cesti D-205. Ujedno su uz državnu
cestu ugroženi i pojedini izgrađeni dijelovi naselja evidentirani kao klizišta oštećenjem tla i erozijom. Površine oštećene erozijom i klizanjem potrebno je obnoviti.
Zakonom o vodama (NN 107/95) određuje se razina zaštite izvorišta. Slivno područje izvorišta
vode koje se koristi za javnu vodoopskrbu mora biti zaštićeno od onečišćenja i svih utjecaja koji
mogu smanjiti ispravnost i izdašnost izvorišta.
Temeljni propisi za provedbu zaštite od buke su Zakon o zaštiti buke (NN 17/90) i Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 37/90). U njima je utvrđeno kako dopuštena razina buke danju iznosi 55 dBA, a noću 45 dBA. Na području Općine Tuhelj
nisu ustanovljena prekoračenja zakonom određenih vrijednosti buke budući da ne postoje industrijski pogoni ili prometnice koje bi stvarale veću buku.

3.10
Druga područja relevantna za razvoj
Pokazatelj indeksa razvijenosti računa se na temelju stope nezaposlenosti, dohotka po stanovniku, proračunskih prihoda jedinice lokalne/regionalne samouprave po stanovniku, općeg kretanja stanovništva te stope obrazovanosti. Pri tome, prilikom izračuna indeksa razvijenosti svaki
od navedenih pokazatelja ima određeni ponder (udio u ukupnoj vrijednosti indeksa razvijenosti).
Stopa nezaposlenosti ima udio od 30% a dohodak po stanovniku ima udio od 25%. Preostali pokazatelji (proračunski prihodi jedinice lokalne/regionalne samouprave po stanovniku, opće kretanje stanovništva i stopa obrazovanosti) imaju udjele u ukupnoj vrijednosti indeksa razvijenosti od
15%. Valja napomenuti kako se vrijednost indeksa razvijenosti računa svake tri godine.

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE TUHELJ 2015.-2020.

47

48 o s n o v n a a n a l i z a

Na temelju vrijednosti ranije navedenih pokazatelja izračunato je kako indeks razvijenosti Općine
Tuhelj iznosi 84,26%. Vrijednost indeksa razvijenosti svrstava Općinu Tuhelj u 3. skupinu jedinica lokalne samouprave čiji se indeksi razvijenosti kreću u rasponu od 75% do 100%. I prilikom
prijašnjeg izračuna indeksa razvijenosti Općina Tuhelj je također spadala u 3. skupinu jedinica
lokalne samouprave budući da je tada vrijednost indeksa razvijenosti iznosila 86,67%. Do pada
vrijednosti indeksa razvijenosti došlo je zbog porasta vrijednosti prosječne stope nezaposlenosti,
pokazatelja koji ima najveći udio prilikom izračuna indeksa razvijenosti. Za razliku od prosječne
stope nezaposlenosti i kretanja stanovništva čije je kretanje bilo negativno, vrijednosti preostalih
pokazatelja koji se koriste za izračun indeksa razvijenosti imale su pozitivna kretanja. U usporedbi sa susjednim jedinicama lokalne samouprave, nižu vrijednost indeksa razvijenosti imali su
Desinić (63,25%), Pregrada (76,88%) i Kumrovec (79,07%) dok su višu vrijednost indeksa razvijenosti imali Klanjec (86,15%), Veliko Trgovišće (86,51%) i Krapinske Toplice (98,08%). Gledajući
vrijednost indeksa razvijenosti svih jedinica lokalne samouprave u Krapinsko-zagorskoj županiji,
vidljivo je kako se Općina Tuhelj nalazi u sredini, budući da 14 jedinica lokalne samouprave ima
veći indeks razvijenosti. Pokazatelj stope nezaposlenosti računa se kao omjer broja nezaposlenih
i zbroja svih zaposlenih i nezaposlenih osoba na području pojedine jedinice lokalne/regionalne
samouprave. Broj nezaposlenih osoba dobiva se na temelju podataka Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o broju registriranih nezaposlenih osoba dok se broj zaposlenih dobiva na temelju podataka Porezne uprave o broju zaposlenih na razini jedinice lokalne/regionalne samouprave tijekom
jedne kalendarske godine. Visina stope nezaposlenosti na području Općine Tuhelj u vremenskom
razdoblju od 2010. do 2012. godine iznosila je 16,00% što je više u odnosu na stopu nezaposlenosti u Krapinsko-zagorskoj županiji (12,90%). Uspoređujući trenutnu vrijednost pokazatelja stope
nezaposlenosti (16,00%) s prijašnjom vrijednošću od 11,70% (2010. godina) vidljivo je pogoršanje
situacije što je u skladu s ranije iznesenim podacima o stanju na tržištu rada.
Pokazatelj dohotka po stanovniku predstavlja omjer ukupnog iznosa dohotka kojeg su tijekom jednog poreznog razdoblja (kalendarske godine) ostvarili porezni obveznici, fizičke osobe s prebivalištem ili uobičajenim boravištem na području jedinice lokalne/regionalne samouprave. Dohodak
od samostalne djelatnosti podrazumijeva dohodak umanjen za propisana umanjenja i preneseni
gubitak, sukladno Zakonu o porezu na dohodak. Za izračun pokazatelja dohodak po stanovniku
koriste se podaci Porezne uprave o isplaćenim dohocima i podaci Državnog zavoda za statistiku
o broju stanovnika u jedinici lokalne/regionalne samouprave. Vrijednost pokazatelja dohodak
po stanovniku za područje Općine Tuhelj u vremenskom razdoblju od 2010. do 2012. godine
iznosi 25.419 kune što je neznatno manje u odnosu na vrijednost ovoga pokazatelja za Krapinskozagorsku županiju (25.432 kuna). Uspoređujući trenutnu vrijednost pokazatelja dohotka po stanovniku s prijašnjom vrijednošću od 24.465 kune (2010. godina), vidljivo je poboljšanje situacije.
Pokazatelj proračunskih prihoda jedinice lokalne/regionalne samouprave po stanovniku predstavlja omjer ostvarenih prihoda jedinice lokalne/regionalne samouprave umanjenih za propisane slučajeve te broja stanovnika na području jedinice lokalne/regionalne samouprave. Propisani
slučajevi uključuju prihode prikupljene od: domaćih i stranih donacija; posebnih ugovora, prihoda ostvarenim na temelju dodatnih udjela u porezu na dohodak i pomoći za izravnavanja za
financiranje decentraliziranih funkcija; od prireza porezu na dohodak. Za izračun pokazatelja
proračunskih prihoda jedinice lokalne/regionalne samouprave po stanovniku koriste se podaci
Ministarstva financija o prihodima proračuna jedinice lokalne/regionalne samouprave te podaci
Državnog zavoda za statistiku o broju stanovnika na području jedinice lokalne/regionalne samouprave. Prema dostupnim podacima, vrijednost proračunskih prihoda po stanovniku za područje Općine Tuhelj u vremenskom razdoblju od 2010. do 2012. godine iznosila je 1.639 kuna što
je manje u odnosu na Krapinsko-zagorsku županiju gdje je vrijednost ovog pokazatelja iznosila
1.772 kune. Uspoređujući trenutnu vrijednost pokazatelja proračunskih prihoda jedinice lokalne/
regionalne samouprave sa prijašnjom vrijednošću od 1.632 kuna (2010. godina), vidljivo je kako
je došlo do malog porasta prihoda. Unatoč činjenici da se s obzirom na vrijednosti prosječnog
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dohotka per capita, prosječnih izvornih prihoda per capita i kretanja stanovništva Općina Tuhelj
nalazi pri vrhu, malen udio obrazovanog stanovništva i posebice visoka stopa nezaposlenosti u
konačnici su rezultirale time da indeks razvijenosti iznosi 84,26%. Pokazatelj općeg kretanja stanovništva predstavlja omjer usporedivog broja stanovnika jedinice lokalne/regionalne samouprave tijekom zadnja dva popisa stanovništva. Kako bi se izračunao ovaj pokazatelj potrebni su
podaci Državnog zavoda za statistiku o broju stanovnika jedinice lokalne/regionalne samouprave
dobiveni iz zadnja dva popisa stanovništva. Vrijednost pokazatelja općeg kretanja stanovništva za
područje Općine Tuhelj u vremenskom razdoblju od 2001. do 2011. godine iznosi 97,2 što je više
u odnosu na Krapinsko-zagorsku županiju gdje ovaj pokazatelj iznosi 95. Uspoređujući trenutnu
vrijednost pokazatelja općeg kretanja stanovništva s prijašnjom vrijednošću od 101,1 vidljivo je
pogoršanje situacije. U budućnosti se zbog starenja stanovništva može očekivati daljnje negativno
kretanje ovoga pokazatelja.
Posljednji pokazatelj, stopa obrazovanosti, računa se kao udio stanovništva sa završenom srednjom školom i višim obrazovanjem u stanovništvu jedinice lokalne/regionalne samouprave čija
je dob između 16 i 65 godina. Kako bi se izračunao ovaj pokazatelj potrebni su podaci Državnog
zavoda za statistiku o obrazovnoj strukturi stanovništva Republike Hrvatske te broja stanovnika
u dobi od 16 do 65 godina na području jedinice lokalne/regionalne samouprave. Gledajući vrijednost ovog pokazatelja za područje Općine Tuhelj, uočeno je kako ona iznosi 65,30% što je manje
u odnosu na vrijednost za Krapinsko-zagorsku županiju (69,67%). Uspoređujući trenutnu vrijednost pokazatelja stope obrazovanosti sa prijašnjom vrijednošću od 48,60% (2010. godina), vidljivo je poboljšanje situacije. Ovo se može objasniti činjenicom da više osoba pohađa srednjoškolsko obrazovanje, a istovremeno dolazi do smanjenja broja starijeg neobrazovanog stanovništva
radi umiranja. Općina Tuhelj tijekom prijašnjih godina pripremila je nekolicinu projekata koji se
mogu financirati iz europskih fondova. Prijavljeni projekti bili su ukupne vrijednosti 2.420.000,00
kuna. Prvenstveno su bili namijenjeni razvoju prometne infrastrukture i turizma. Detaljan prikaz
pripremljenih razvojnih projekata na području Općine Tuhelj nalazi se u Tablici 15.
Naziv projekta

Predlagatelj

Proračun

Sektor

Status

2011.
Izrada projektne
dokumentacije za uređenje
javne rasvjete i nogostupa
od Tuhlja do Tuheljskih
Toplica

Općina Tuhelj

250.000,00

Prometna infrastruktura

Prijedlog

Šetnja dolinom Horvatske

Općina Tuhelj

300.000,00

Prometna infrastruktura

Prijedlog

Razvoj prekogranične
destinacije s povezivanjem
kulturno-povezivanjem
baštine „Biciklom uz Sutlu

Općina Tuhelj

500.000,00

Turizam

Prijedlog

Termalni dani-termalne igre

Općina Tuhelj

150.000,00

Turizam

Prijedlog

Tematske staze
A. Mihanovića

Općina Tuhelj

300.000,00

Turizam

Prijedlog

Šetnjom i biciklom
tuheljske povijesti

TZ Tuheljske Toplice

70.000,00

Turizam

Prijedlog

Turizam

U tijeku

2014.
Biciklistička staza
„Zagorska bajka”

Općina Veliko
Trgovišće

850.000,00

Tablica 15 Projektni prijedlozi s područja Općine Tuhelj
Izvor: Zagorska razvojna agencija d.o.o.
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3.10.1
Međuregionalna i međunarodna suradnja
Međuregionalna i međunarodna suradnja trebala bi težiti jačanju i učinkovitosti kohezijske
politike poticanjem razmjene iskustava između regija o tematskim ciljevima i urbanom razvoju,
uključujući urbano-ruralne veze, kako bi se poboljšala provedba programa i mjera teritorijalne
suradnje. Općina Tuhelj nije član međunarodnih organizacija, ali ima iskustva u međunarodnoj i međuregionalnoj suradnji. Općina je sklopila Povelju o suradnji i prijeteljstvu s Općinom
Dolenjske Toplice iz Slovenije. Suradnjom između Općine Tuhelj i Općine Dolenjske Toplice
dolazi do promocije oba kraja i suradnje između dvije susjedne države. Razvoj topličkog turizma
i povećani broj dolazaka gostiju utječe na razvoj Općine. Još uvijek se najveći broj dolazaka u
turizmu odnosi na domaće goste te bi se trebalo kroz različite mjere aktivnosti potaknuti i privući
dolazak stranih gostiju. Treba se bazirati na postojeće popratne sadržaje i vezati se na agroturizam
i cikloturizam koji u europskim okvirima imaju izraženu perspektivu razvoja. Civilno društvo je
također dobar primjer za međuregionalnu i međunarodnu suradnju zbog povezanosti sa lokalnom vlasti i sudjelovanju na različitim manifestacijama u inozemstvu.
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3.11
Analiza kapaciteta lokalne samouprave
Proračunski prihodi tijekom 2014. godine iznosili su 4.220.861,21 kuna što predstavlja smanjenje u odnosu na 2013. godinu kada su iznosili 4.659.299,53 kuna. Najveću vrijednost proračunski
prihodi imali su tijekom 2009. godine kada su iznosili 5.602.581,15 kuna. Kao i prihodi, rashodi
su se smanjili u 2014. godini na 3.750.927,58 kuna u odnosu na 2013. godinu kada je utrošeno
4.084.017,18 kuna. Najveću vrijednost rashodi su imali 2009. godine kada su iznosili 4.657.753,73
kuna. Suficit u proračunu Općine Tuhelj ostvaren je svake godine u promatranom razdoblju od
2009.do 2014. godine. Najveći suficit je bio 2009. godine kada je iznosio 944.827,42 kune i 2013.
godine kada je suficit iznosio 575.282,35 kuna. Kretanje prihoda, rashoda i suficita/deficita u proračunu Općine Tuhelj od 2009. do 2014. godine dano je na Grafikonu 22.
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Grafikon 22 Kretanje, prihoda, rashoda i suficita/deficita u proračunu Općine Tuhelj; 2009. – 2014. godina
Izvor: Proračun Općine Tuhelj; obrada: Zagorska razvojna agencija d.o.o.

Gledajući strukturu proračunskih prihoda od 2009. do 2014. godine vidi se odnos poreznih i neporeznih prihoda. Zanimljivo je kako je udio poreznih prihoda u ukupnim prihodima bio najmanji
tijekom 2009. godine (2.736.611,60 ili 48,85% od ukupnih prihoda) kada je vrijednost ukupnih
proračunskih prihoda bila najveća (5.602.581,15 kuna). Povećanje neporeznih prihoda u proračunu tijekom 2009. godine možemo objasniti kroz pomoć Općini iz inozemstva i od subjekata
unutar države. Analizirajući porezne prihode, vidljivo je da prevladavaju porezni prihodi od 2010.
do 2014. godine. Prikaz strukture proračunskih prihoda Općine Tuhelj u vremenskom razdoblju
od 2009. do 2014. godine dan je na Grafikonu 23.
Gledajući strukturu rashoda u proračunu Općine Tuhelj vidljivo je da su se najveći izdaci tijekom 2014. godine odnosili na komunalnu djelatnost (1.203.339,34 kuna), na javni rad i sigurnost
(692.261,13 kuna) i na financiranje rada Općinskog vijeća (583.559,92 kune). U promatranom vremenskom razdoblju od 2009. do 2014. godine najveći izdaci odnosili su se na komunalnu infrastrukturu, rad upravnog odjela i na obrazovanje, rekreaciju, kulturu i sport. Tijekom svih promatranih
godina, najmanji izdaci odnosili su se na stavku socijalnog programa. Detaljna struktura proračunskih rashoda Općine Tuhelj u vremenskom razdoblju od 2009. do 2014. godine prikazana je na
Grafikonu 24.
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Grafikon 23 Struktura proračunskih prihoda Općine Tuhelj; 2009. – 2014. godina

Izvor: Proračun Općine Tuhelj; obrada. Zagorska razvojna agencija d.o.o.
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Grafikon 24 Struktura proračunskih rashoda Općine Tuhelj; 2009.-2014. godina

Izvor: Proračun Općine Tuhelj; obrada. Zagorska razvojna agencija d.o.o.
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3.11.1
Institucionalni okvir
Međuopćinsko udruženje obrtnika Klanjec okuplja obrtnike s područja Klanjca, Kumrovca,
Tuhlja, Zagorskih Sela i Kraljevca na Sutli. Prema podacima Hrvatske obrtničke komore, krajem
2014. godine na području za koje je nadležno Međuopćinsko udruženje obrtnika Klanjec evidentirana su 182 obrtnika. Među njima, najbrojniji su obrtnici koji su se bavili proizvodnim obrtom
(47 obrtnika ili 25,82%), uslužnim obrtom (34 obrtnika ili 18,68%), graditeljstvom (31 obrtnik ili
17,03%) i prijevozom (25 obrtnika ili 13,74%). Ovo nije identično stanju u Krapinsko-zagorskoj
županiji budući da se najveći broj obrtnika bavi uslužnim obrtom (619 obrtnika ili 25,76%), proizvodnim obrtom (438 obrtnika ili 18,23%), ugostiteljstvom (315 obrtnika ili 13,11%) i trgovinom
(283 obrtnika ili 11,78%). Od 2010. do 2014. godine kontinuirano se smanjivao broj obrtnika na
području za koje je nadležno Međuopćinsko udruženje obrtnika Klanjec. Do najvećeg smanjenja
došlo je upravo tijekom 2014. godine budući da se u odnosu na 2013. godinu broj obrtnika smanjio
za 10,34%.
Teška gospodarska situacija dovela je do propadanja velikog broja obrta pa je tako tijekom 2014.
godine broj obrta bilo 20,52% manje u odnosu na 2010. godinu. Do najvećeg smanjenja došlo je
upravo kod obrtnika koji se bave najučestalijim djelatnostima (broj obrtnika koji se bave uslužnim obrtom smanjio se za 37,04% u odnosu na 2010. godinu, a broj obrtnika koji se bave proizvodnim obrtom smanjio se za 25,40% u odnosu na 2010. godinu). U istom vremenskom razdoblju nije
došlo do promjene broja obrtnika koji su se bavili tradicionalnim obrtom, graditeljstvom, frizerstvom i proizvodnjom tekstila. Općenito se može reći da se najveći broj obrta počeo smanjivati u
onim djelatnostima u kojima je i konkurencija bila najveća, dok je u djelatnostima s malobrojnom
konkurencijom broj obrta ostao isti.
Da je propadanje obrtništva znatno širi problem govori podatak da je u istom vremenskom razdoblju i na području Krapinsko-zagorske županije došlo do kontinuiranog smanjenja broja obrta.
I na županijskoj razini najpogođeniji su bili obrti u djelatnostima s najvećom konkurencijom
(uslužni obrt, proizvodni obrt). Prikaz kretanja broja obrtnika po djelatnostima na području za
koje je nadležno Međuopćinsko udruženje obrtnika Klanjec iskazan je na Grafikonu 16.
U usporedbi s ostalim udruženjima obrtnika u Krapinsko-zagorskoj županiji (Bedekovčina, Donja
Stubica, Krapina, Krapinske Toplice, Pregrada, Sveti Križ Začretje, Zabok, Zlatar) vidljivo je kako
je u odnosu na područje Klanjca manji broj obrtnika zabilježen na području Bedekovčine (135
obrtnika u 2014. godini), Krapinskih Toplica (109 obrtnika) i Svetog Križa Začretja (109 obrtnika).
Područje za koje je nadležno Međuopćinsko udruženje obrtnika Klanjec nalazi se u samom vrhu
Krapinsko-zagorske županije, s obzirom na broj obrtnika koji se bave proizvodnim obrtom (veći
broj obrta nalazi se na području Donje Stubice, Krapine i Zlatara), prijevozom (veći broj obrta
nalazi se na području Krapine, Pregrade, Zlatara) i graditeljstvom (veći broj obrta nalazi se na
području Krapine, Pregrade i Zaboka). S druge strane, ono je na samom začelju prema broju obrta
koji se bave tradicionalnim obrtom i frizerstvom. Prikaz broja obrtnika po djelatnostima u svim
udruženjima obrtnika u Krapinsko-zagorskoj županiji prikazan je na Grafikonu 17.
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SWOT ANALIZA

4

U izradi ove strategije korištena je SWOT analiza, strukturirana metoda planiranja koja se koristi
za ocjenu snaga, slabosti, prilika i prijetnji te prepoznaje čimbenike koji pozitivno ili negativno
utječu na ostvarivanje razvojnih ciljeva. Ona je dijagnostički i prognostički instrument koji olakšava planiranje mjera razvoja, temelj u procesu strategijskog upravljanja, prvi korak u definiranju
postojeće i poželjne pozicije Općine Tuhelj.
Ukratko, ova analiza na sažet način, temeljen na činjenicama prikupljenim i prezentiranim u
prethodnom poglavlju koje se odnosi na osnovnu analizu, daje pregled resursa Općine na koje se
može osloniti u procesu razvoja i koji izravno utječu na uspjeh. Detektirane slabosti u ovoj SWOT
analizi ukazuju na vlastita područja i resurse koji usporavaju razvoj, prilike podrazumijevaju elemente koji su izvan područja utjecaja Općine, no koji se mogu iskoristiti u procesu razvoja, dok
prijetnje predstavljaju vanjske okolnosti koje usporavaju razvoj. SWOT analiza je važna i stoga
što je Općina na ovaj način preispitala i sebe kao jedinicu lokalne samouprave i svoje okruženje, u
namjeri da se pozicionira za daljnji napredak.
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SNAGE
GEOPROMETNI POLOŽAJ, PRIRODNI RESURSI I OKOLIŠ

•
•
•
•
•
•
•

Bogatstvo termalnih izvora
Povoljan geoprometni položaj (blizina A2 i Zagreba) koji omogućava cestovnu povezanost s
okolnim regijama i šire, posebno Slovenijom i Austrijom
Očuvani krajolik i biološka raznolikost te visoka kvaliteta zraka
Izvori pitke vode
Bogatstvo ljekovitog blata koje se koristi u zdravstveno – rekreacijske svrhe
Tlo pogodno za razvoj vinogradarstva i voćarstva te ostalih poljoprivrednih kultura
Očuvani šumoviti predjeli (25% ukupne površine Općine Tuhelj pokrivaju šume)

•
•
•
•
•
•
•

Smanjenje broja nezaposlenih osoba
Povećanje broja zaposlenih osoba
Organiziran sustav dodjele potpora srednjoškolcima i studentima, kao i za novorođene
Velik broj organizacija civilnog društva koje aktivno djeluju na području Općine Tuhelj
Kontinuirano ulaganje u sustav obrazovanja
Bogata kulturna baština
Velik broj udruga koje njeguju kulturno naslijeđe

•
•
•
•

Ulaganja u komunalnu i cestovnu infrastrukturu
Dobra pokrivenost plinskom mrežom
Dobra cestovna povezanost s dijelom susjednih općina
Izrađen plan gospodarenjem otpada

•
•
•
•

Porast broja poduzetnika i zaposlenih u poduzetništvu
Razvijen turizam (ugostiteljsko-turistička djelatnost)
Tradicija topličkog turizma
Terme Tuhelj (najveći termalni kompleks sa smještajnim kapacitetima na području
Republike Hrvatske sa preko 5.000 m2 vodene površine)
Mogućnost korištenja diverzificiranih turističkih sadržaja u „Termama Tuhelj” tijekom
čitave godine (hotel, hostel, kamp, pustolovni park, trim staza, wellness i spa sadržaji,
organizacije kongresa i seminara)
Na području Općine Tuhelj je u 2014. godini zabilježeno 49,5% ukupnog broja turističkih
dolazaka na području cijele Krapinsko-zagorske županije
Razvijeni OPG-ovi u sektoru proizvodnje mesa i mlijeka te pčelarstva
Dobri preduvjeti za ekološku proizvodnju hrane

STANOVNIŠTVO, LJUDSKI RESURSI I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

INFRASTRUKTURA

GOSPODARSTVO

•

•
•
•

UPRAVLJANJE RAZVOJEM

•
•

Poticanje sudjelovanja na raznim edukacijama
Porast svijesti o mogućnostima i dostupnosti sredstava iz europskih fondova za pripremu i
provedbu razvojnih projekata
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SLABOSTI
GEOPROMETNI POLOŽAJ, PRIRODNI RESURSI I OKOLIŠ

•
•
•
•
•

Određeni dio naselja ispušta otpadne vode u vodotokove
Zapuštenost i usitnjenost poljoprivrednih površina
Mali udio korištenja i slaba razina aktivnosti na području obnovljivih izvora energije
Slaba zainteresiranost za bavljenje poljoprivredom zbog niske rentabilnosti
Nepotpuna iskorištenost kapaciteta termalnih voda za grijanje

•
•
•

Negativan prirodni prirast i depopulacija stanovništva
Starenje stanovništva (smanjenje udjela radno sposobnog stanovništva)
Niža prosječna mirovina u odnosu na prosjek Krapinsko–zagorske županije, zbog visokog
udjela umirovljenika sa završenom osnovnom školom (46,66% stanovništva)
Visoka nezaposlenost mladih
Nepovoljan omjer umirovljenika i zaposlenih osoba (1:0,69)
Nedostatak dječjeg vrtića

STANOVNIŠTVO, LJUDSKI RESURSI I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

•
•
•

INFRASTRUKTURA

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nekvalitetna prometna povezanost s dijelom susjednih općina te posebno rubnih naselja
Općine
Nedovoljna asfaltiranost nerazvrstanih cesta
Neadekvatnost telekomunikacijske mreže
Neizgrađena kanalizacija
Nepostojanje reciklažnih dvorišta
Nedostatno razvijena javna rasvjeta
Nedostatak nogostupa i ugibališta za autobuse
Nepostojanje biciklističkih staza
Neriješeni zemljišni vlasnički odnosi

GOSPODARSTVO

•
•
•
•
•

Nejednolika razvijenost naselja u Općini (koncentracija većih gospodarskih, društvenih i
drugih djelatnosti i zbivanja u Tuhlju i Tuheljskim Toplicama)
Nedovoljna ulaganja u modernizaciju poduzeća i obrta
Nedostatno razvijena dodatna turistička ponuda, uključujući seoski turizam i OPG-ove
orijentirane na turizam
Nepovezanosti malih poljoprivrednih poduzeća
Nedostatak malih i srednjih poduzeća u sektoru tehnologija i inovacija

UPRAVLJANJE RAZVOJEM

•
•
•

Manjak financijskih sredstava u proračunu za provedbu razvojnih projekata
Nedostatak educiranih osoba za pripremu i provedbu razvojnih projekata koji se mogu
financirati iz europskih fondova
Nedostatan broj kadrova za upravljanje razvojem
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PRILIKE
GEOPROMETNI POLOŽAJ, PRIRODNI RESURSI I OKOLIŠ

•
•
•
•

Mogućnost razvoja vinogradarstva i voćarstva te ostalih poljoprivrednih kultura koje
omogućavaju povoljni prirodni uvjeti
Potencijali ruralnog i zdravstvenog turizma
Mogućnost sredstava iz europskih fondova za područja energetske učinkovitosti i obnovljivih
izvore energije, zaštite okoliša te kulturne baštine
Okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta

STANOVNIŠTVO, LJUDSKI RESURSI I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

•
•

Mogućnosti koje nude razni programi cjeloživotnog obrazovanja
Blizina Zagreba, Zaboka, Krapine te Pregrade kao obrazovnih središta koji omogućuju visoko
obrazovanje lokalnog stanovništva

INFRASTRUKTURA

•
•
•
•
•
•

Sufinanciranje projekata za komunalnu infrastrukturu iz nacionalnih i EU fondova
Mogućnost korištenja financijskih sredstava iz EU za rekonstrukciju, proširenje i izgradnju
javne rasvjete
Asfaltiranje nerazvrstanih cesta
Izgradnja dječjeg vrtića s mogućnošću sufinanciranja iz fondova Europske unije
Mogućnost korištenja europskih fondova za proširenje turističkih sadržaja, uključujući
biciklističke staze
Mogućnosti korištenja europskih fondova za unapređenje telekomunikacijske mreže

GOSPODARSTVO

•
•
•
•

Mogućnost korištenja EU fondova i nacionalnih potpora namijenjenih podizanju
konkurentnosti gospodarstva
Blizina Zagreba kao velikog tržišta
Potencijal za razvoj agroturizma te proizvodnju zdrave hrane i prerađevina
Porast potražnje za selektivnim oblicima turizma

UPRAVLJANJE RAZVOJEM

•

Međusobna suradnja organizacija civilnog društva i lokalne vlasti za unapređenje
međunarodne suradnje kroz razne nacionalne i europske program
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PRIJETNJE
GEOPROMETNI POLOŽAJ, PRIRODNI RESURSI I OKOLIŠ

•
•

Mogućnost zagađenja lokalnih vodotokova zbog ispuštanja otpadnih voda
Mogućnost zagađenja zraka porastom prometa i gospodarskih aktivnosti

•
•

Neusklađenost potreba poslodavaca i tržišta rada s obrazovnim sustavom
Odlazak visokoobrazovanih kadrova radi blizine većih gradskih središta (Zagreb, Zabok,
Krapina)
Nastavak trenda deruralizacije i depopulacije

STANOVNIŠTVO, LJUDSKI RESURSI I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

•

INFRASTRUKTURA

•

•

Nemogućnost priključka oko 25% kućanstava na kanalizacijski sustav zbog konfiguracije tla
(postoji mogućnost nekontroliranog ispuštanja otpadnih voda u cestovne jarke i vodotokove)
Velik broj prijavljenih projekata (velika konkurencija) za dobivanje bespovratnih sredstava
iz fondova EU
Ugrožena sigurnost pješaka i biciklista zbog nedostatka nogostupa na frekventnom području
(od Tuheljskih Toplica do Velike Horvatske)
Zastarjelost elektroenergetske mreže

•
•
•
•

Povećana konkurencija domaćim poslovnim subjektima od strane onih iz EU
Ograničenja mogućnosti korištenja europskih fondova za velika poduzeća
Velika ovisnost o Termama Tuhelj kao gospodarskom subjektu
Nedovoljna turistička prepoznatljivost cijele destinacije (regije)

•
•
•

Nedostatak financijskih sredstava za razvojne projekte na razini Općine i Županije
Spora administracija
Još uvijek nedovoljna decentralizacija

•
•

GOSPODARSTVO

UPRAVLJANJE RAZVOJEM
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MISIJA I VIZIJA

5

Polazeći od osnovne definicije, u ovom su strateškom dokumentu svi dionici definirali su ono što
Općina Tuhelj jest – dakle misiju te viziju, odnosno ono što je Općina definirala kao svoj smjer
razvoja. Ona je postavljena u realnim okvirima, ali je istovremeno i izazov.
Vizija Općine Tuhelj je dakle dugoročno, široko definirano usmjerenje, slika i artikulacija željene
budućnosti. Ona obvezuje i motivira te predstavlja poželjnu, ali realnu i vjerodostojnu sliku
budućnosti općine koja se može ostvariti uspješnom strategijom. Na temelju stavova i mišljenja
različitih ciljnih skupina u izradi ove strategije, rezultata provedenog savjetovanja s javnošću te,
dakako, same lokalne samouprave, vizija opisuje budućnost i rezultate koje zajednica želi postići,
ona pruža smjer i inspiraciju za određivanje ciljeva.

OPĆINA
TUHELJ
BUDUĆNOST
U KAPLJICI
VODE
Misija Općine Tuhelj predstavlja svrhu općine i ono što želi postići, oslikava sve ono po čemu se
razlikuje od ostalih. Ona je odraz temeljne svrhe postojanja, iskaz sadašnjeg strateškog položaja,
načela djelovanja, kontekst u kojem je oblikovana vizija i u kojem su postavljeni i razvijaju se strateški ciljevi. I u ovom dokumentu, ona sažeto određuje ciljeve u prostoru i vremenu te čini temelj
za realizaciju ciljeva i planova.

Općina Tuhelj je općina očuvanog okoliša i izvora termalne vode. Općinska uprava nastojat će pružanjem svojih usluga i javnim, transparentnim radom omogućiti brži razvoj,
stvoriti poticajno okružje za ekološku poljoprivrednu proizvodnju, daljnji razvoj turizma,
poticanje obrtništva i malog poduzetništva. Poticanje obrazovanja kao temelja napretka i
povezivanje svih ljudskih potencijala s bogatom kulturnom baštinom i termalnim izvorima, prilika je za život i rad svim generacijama.

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE TUHELJ 2015.-2020.

strateški ciljevi razvoja

STRATEŠKI CILJEVI RAZVOJA

6

Strateški ciljevi Strategije razvoja Općine Tuhelj predstavljaju ključne smjernice lokalnog razvoja
i sadrže sažeti opis namjeravanih ishoda razvojnih nastojanja s jasno izraženim postignućima koja
proizlaze iz vizije. Ciljevi razvoja Općine definirani su tako da su ostvarivi (definiran je minimum
prihvatljive razine izvedivosti), mjerljivi (u cilju procjene ostvarljivosti), s određenim rokom realizacije, jasno formulirani, sveobuhvatni, međusobno harmonizirani te sukladni ciljevima viših
razina.
Oni proizlaze iz vizije, definirane tijekom pripreme i izrade strategije, pa stoga predstavljaju
glavne pravce njezina ostvarenja. Prioriteti, a potom i mjere, razrađuju strateške ciljeve, odnosno
predstavljaju aktivnosti u nekom području i okvir su za planiranje i izradu konkretnih razvojnih
projekata. Sadržajno, oni uključuju naziv, svrhu, cilj i obrazloženje, nositelje, korisnike i ciljne
skupine, mehanizme provedbe te pokazatelje za praćenje rezultata i učinaka.

RAZVOJ
INFRASTRUKTURE

ZAŠTITA I
OČUVANJE
PRIRODNE
BAŠTINE

ZAŠTITA I
OČUVANJE
KULTURNE
BAŠTINE

DRUŠTVENO
ODGOVORNO I
KONKURENTNO
GOSPODARSTVO

RAZVOJ DRUŠTVENE
INFRASTRUKTURE I
JAČANJE LJUDSKIH
POTENCIJALA
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CILJ 1
MJERA 1.1.

RAZVOJ INFRASTRUKTURE
Razvoj i unapređenje infrastrukturnog sustava općine
Svrha i cilj ove mjere je osiguranje opremljenosti komunalnom, prometnom i ostalom
infrastrukturom cijelog područja općine, koja treba ravnomjerno pratiti potrebe
stanovništva te društvenog i gospodarskog razvoja općine u cijelosti.

SVRHA MJERE

Iako je područje općine prometno dijelom dobro povezano sa ostatkom Županije i
šire, potrebno je riješiti pitanja prometnica u rubnim područjima, nerazvrstanih cesta,
a održavanje i obnova kolnika i opreme na cestama, uključujući ugibališta i biciklističke
staze te modernizacija i rekonstrukcija najkritičnijih dionica podići će ukupnu razinu
kvalitete cestovne mreže i ostale prometne infrastrukture. Cilj je također osiguranje
sustava kanalizacije, održavanje i razvoj javne rasvjete, kvalitetne vodoopskrbe na svim
područjima općine te uspostava cjelovitog sustava gospodarenja otpadom. U ovoj je
mjeri i komponenta koja se odnosi na zaštitu vodnih resursa, uključujući izradu detaljne
analize te poticanje njihova adekvatnog korištenja.
•

AKTIVNOSTI /
PROJEKTI

NOSITELJI
AKTIVNOSTI

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Izgradnja kanalizacijske mreže sukladno potrebama stambenih i gospodarskih
područja
Razvoj javne rasvjete
Uspostava cjelovitog sustava gospodarenja otpadom, uključujući sortiranje i odvoz
Uređenje reciklažnih dvorišta i zelenih otoka
Izgradnja nogostupa i ugibališta za autobuse
Asfaltiranje nerazvrstanih cesta
Povećanje korištenja termalnih voda u svrhu grijanja
Izrada analize u cilju zaštite i poticanja adekvatnog korištenja vodnih resursa
Sanacija klizišta
Ulaganje u daljnji razvoj cestovne infrastrukture
Razvoj biciklističkog prometa izgradnjom staza
Uređenje groblja (infrastruktura i prateće građevine)
Razvoj telekomunikacijske mreže i povećanje dostupnosti bežičnog Interneta na
prostoru općine

gospodarski subjekti, domaćinstva, institucije i organizacije koje djeluju na području
općine, građani, organizacije civilnog društva, putnici, prolaznici, turisti

CILJNE
SKUPINE

Javna uprava i tvrtke u njenom vlasništvu – Općina Tuhelj, Krapinsko-zagorska županija,
Hrvatske ceste, Županijska uprava za ceste, resorna ministarstva

INDIKATORI

Dužina kanalizacijske mreže; Broj korisnika priključenih na kanalizacijsku mrežu;
Dužina vodovodne mreže; Broj korisnika priključenih na vodovodnu mrežu; Količina
obrađenog miješanog komunalnog otpada; Količina selektivnog otpada; Broj
zelenih otoka; Broj reciklažnih dvorišta; Dužina asfaltiranih nerazvrstanih cesta;
Broj saniranih klizišta; Dužina izgrađenog nogostupa; Broj novih rasvjetnih tijela;
Dužina novoizgrađene ceste (lokalne, državne, županijske); broj novoizgrađenih
km biciklističkih staza; površina područja pokrivena bežičnim Internetom; broj hotspotova; dužina novoizgrađenog nogostupa; broj uređenih ugibališta za autobuse;
broj kućanstava s pristupom brzom Internetu; Postotak udjela korištenja termalnih voda
u svrhu grijanja; Razina kvalitete vode sukladno standardima; analiza vodnih resursa
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CILJ 1
MJERA 1.2.

SVRHA MJERE

RAZVOJ INFRASTRUKTURE
Povećanje udjela korištenja obnovljivih izvora energije
Svrha je mjere energetski održiv razvoj općine povećanjem udjela obnovljivih izvora
energije, smanjenjem upotrebe fosilnih goriva i njegovog utjecaja na okoliš, kao
i poticanje korištenja i razvoja novih tehnologija. Provedbom mjera energetske
učinkovitosti, odnosno učinkovitim i optimalnim korištenjem energije u neposrednoj
potrošnji pozitivno će se utjecati i na očuvanje okoliša. Mjera se odnosi na edukaciju i
informiranje te maksimiziranje raspoloživih izvora sufinanciranja energetski učinkovitih
projekata, kao i općenito podizanje svijesti i promoviranje novih oblika energije u
domaćinstvima, poslovnom i javnom sektoru.
•
•

AKTIVNOSTI /
PROJEKTI

NOSITELJI
AKTIVNOSTI
CILJNE
SKUPINE

INDIKATORI

•
•
•
•
•

Edukacija ciljnih skupina o OIE te informiranje krajnjih potrošača o vlastitoj
potrošnji energije i o mogućnostima za poboljšanje
Edukacija ciljnih skupina o raspoloživim modelima uvođenja i sufinanciranja
energetske učinkovitosti
Energetska obnova zgrada u javnom sektoru
Projekti energetske učinkovitosti u poslovnom sektoru
Energetska obnova obiteljskih kuća
Energetski učinkovita javna rasvjeta
Korištenje obnovljivih izvora energije na poljoprivrednim gospodarstvima

Javna uprava i tvrtke u njenom vlasništvu – Općina Tuhelj, Krapinsko-zagorska županija,
Hrvatske ceste, Županijska uprava za ceste, resorna ministarstva
gospodarski subjekti, domaćinstva, institucije i organizacije koje djeluju na području
općine, građani, organizacije civilnog društva
Broj održanih edukacija; broj projekata energetskih obnova zgrada u javnom sektoru;
broj projekata energetske učinkovitosti u poslovnom sektoru; broj energetski
obnovljenih obiteljskih kuća; broj projekata korištenja OIE u poljoprivredi; broj
energetski učinkovitih javnih rasvjetnih tijela
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CILJ 2
MJERA 2.1.

DRUŠTVENO ODGOVORNO I
KONKURENTNO GOSPODARSTVO
Sustav poticanja i potpora razvoju poduzetništva i obrtništva

SVRHA MJERE

Svrha i cilj ove mjere je osiguranje opremljenosti komunalnom, prometnom i ostalom
Mjere su usmjerene razvoju poslovnog okruženja na području općine kroz različite
modele poticanja otvaranja novih tvrtki i obrta, valoriziranju ulaganja u znanje, inovacije
i nove tehnologije, ali i njegovanje tradicijskih obrta, zapošljavanja ranjivih skupina te
promoviranje i poticanje koncepta održivosti i društvene odgovornosti.

AKTIVNOSTI /
PROJEKTI

•
•
•
•

NOSITELJI
AKTIVNOSTI
CILJNE
SKUPINE
INDIKATORI

Potpore poduzećima i obrtima
Podrška zapošljavanju mladih i ostalih socijalno ugroženih skupina
Potpore promociji i primjeni znanja i inovacija u gospodarstvu
Uspostava obrtničke zone

Općina Tuhelj; Krapinsko-zagorska županija; Zagorska razvojna agencija; HGK; HOK;
resorna ministarstva
gospodarstvenici/obrtnici; zaposlenici; lokalna zajednica
Broj obrtničkih zona; Broj novih tvrtki; Broj novih obrta; Broj ukupno zaposlenih; Broj
prijavljenih inovacija; Broj promotivnih aktivnosti
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CILJ 2
MJERA 2.2.

SVRHA MJERE

DRUŠTVENO ODGOVORNO I
KONKURENTNO GOSPODARSTVO
Razvoj turizma općine Tuhelj
Mjera je usmjerena stvaranju dodatne prepoznatljivosti i identiteta Općine Tuhelj
kao jedinstvene turističke destinacije unutar regionalnog okruženja i šire, kroz razvoj
i promociju jedinstvenih sadržaja, proizvoda i usluga te razvoj dodatne turističke
ponude, infrastrukture i kapaciteta.
•
•

AKTIVNOSTI /
PROJEKTI

•
•
•
•
•

Potpore razvoju seoskog turizma i OPG-ova orijentiranih na turizam
Brendiranje općine kao turističke destinacije stvaranjem vizualnog identiteta i
definiranjem turističkih proizvoda
Potpore razvoju turističkih kapaciteta i infrastrukture
Razvoj marketinškog plana turističke ponude
Potpore promotivnim i marketinškim manifestacijama te razvoju međunarodne
suradnje
Poboljšanje postojećih te razvoj novih turističkih sadržaja, odnosno selektivnih
oblika turizma
Edukacija dionika u cilju bolje pripremljenosti za pripremu i provedbu projekata

NOSITELJI
AKTIVNOSTI

Općina Tuhelj; Krapinsko-zagorska županija; HTZ Turistička zajednica Krapinskozagorske županije; Zagorska razvojna agencija; resorna ministarstva; organizacije
civilnog društva

CILJNE
SKUPINE

turistički subjekti; gospodarstvenici; lokalna zajednica; turisti i izletnici; turističke
organizacije i institucije; organizacije civilnog društva

INDIKATORI

Brand strategija i vizualni identitet ; broj novih turističkih proizvoda; broj manifestacija;
broj potpora manifestacijama; broj OPG-a uključenih u turističku ponudu i sadržaje;
broj potpora OPG-ima; broj sudionika edukacija; broj dolazaka turista; broj noćenja
turista; iznos ulaganja u turističke kapacitete i infrastrukturu; marketinški plan turističke
ponude; broj sufinanciranih marketinških projekata; broj ostvarenih međunarodnih
suradnji; broj sudionika projekata
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CILJ 2
MJERA 2.3.

DRUŠTVENO ODGOVORNO I
KONKURENTNO GOSPODARSTVO
Razvoj ekološke poljoprivrede i šumarstva

SVRHA MJERE

Svrha mjere je popularizirati i poticati bavljenje poljoprivredom, posebice ekološkom,
kao osnovnom ili dopunskom djelatnošću što većeg broja ljudi. Svrha je mjere također
uspostaviti izravne odnose proizvođača i potrošača hrane, povećati vrijednosti
poljoprivredne proizvodnje i održivog gospodarenja šumama, a time ujedno
unaprijediti kvalitetu života i održivi gospodarski razvitak ovog ruralnog područja i
osigurati socijalni, kulturni i demografski oporavak.

AKTIVNOSTI /
PROJEKTI

•
•
•
•
•

NOSITELJI
AKTIVNOSTI
CILJNE
SKUPINE
INDIKATORI

Poticanje proizvodnje i plasmana zdrave hrane
Poticanje proizvodnje i plasmana prerađevina
Edukacija poljoprivrednika, uključujući pripremanje projekata
Poticanje proizvodnje poljoprivrednih kultura
Promocija ekoloških proizvoda i prerađevina

Općina Tuhelj; Krapinsko-zagorska županija; Zagorska razvojna agencija; resorna
ministarstva,
poljoprivrednici, OPG, stanovništvo, posjetitelji
površina poljoprivrednog područja pod nasadima; broj proizvođača proizvoda i
prerađevina; broj edukacija namijenjenih poljoprivredi i šumarstvu; broj pripremljenih
projekata u sektoru poljoprivrede i šumarstva; broj ekoloških sajmova;
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CILJ 3
MJERA 3.1.

RAZVOJ DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE I
LJUDSKIH POTENCIJALA
Razvoj društvene infrastrukture i usluga

SVRHA MJERE

Mjera je usmjerena razvoju društvene infrastrukture, posebno odgojno-obrazovnih
ustanova, potom kulturnog i sportskog života, sustava zdravstvenih i socijalnih usluga
te programa koje provode organizacije civilnog društva.

AKTIVNOSTI /
PROJEKTI

•
•
•
•
•
•
•

NOSITELJI
AKTIVNOSTI
CILJNE
SKUPINE

INDIKATORI

Izgradnja dječjeg vrtića i jaslica
Podrška razvoju novih zdravstvenih programa
Podrška razvoju novih preventivnih zdravstvenih programa
Definiranje plana kadrova prema potrebama poslodavaca
Daljnji razvoj kulturnih sadržaja
Razvoj sportskih programa
Razvoj izvaninstitucionalnih oblika socijalnih usluga

Općina Tuhelj, Krapinsko-zagorska županija, organizacije civilnog društva, zdravstvene i
obrazovne ustanove te ustanove socijalne skrbi, Zavod za javno zdravstvo
djeca predškolske i školske dobi; roditelji / skrbnici; odgojno-obrazovni
djelatnici;osobe u nepovoljnom položaju; poslovni sektor; javne institucije u
obrazovanju, zdravstvu i socijalnim uslugama; lokalno stanovništvo; posjetitelji;
organizacije civilnog društva; poslovni sektor
broj djece polaznika jaslica i vrtića;program identifikacije potrebnih kadrova;
broj srednjoškolskih i studentskih stipendija; broj kulturnih programa; broj sportskih
programa; broj posjetitelja; broj novih programa preventivne zdravstvene zaštite;
broj izvaninstitucionalnih socijalnih usluga; broj korisnika novih socijalnih usluga;
broj korisnika novih preventivnih programa;
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CILJ 3
MJERA 3.2.

RAZVOJ DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE I
LJUDSKIH POTENCIJALA
Učinkovita javna uprava

SVRHA MJERE

Mjera je usmjerena povećanju kompetencija i unapređenju upravljanja razvojem, sa
ciljem daljnjeg jačanja efikasnosti i transparentnosti javne uprave, protoka informacija
i koordinacije, njenih kompetencija, viša razina kvalitete postojećih i razvoj novih
javnih usluga građanima, ali i promoviranje cjeloživotnog učenja te posebno jačanja
kompetencija i kapaciteta svih sektora, naročito u cilju učinkovite pripreme i provedbe
projekata.

AKTIVNOSTI /
PROJEKTI

•
•
•
•

Specijalizirana edukacija u cilju jačanja brze i učinkovite javne uprave
Promocija i provedba cjeloživotnog učenja
Edukacija usmjerena pripremi i provedbi projekata području javne uprave
Razvoj međunarodne suradnje

NOSITELJI
AKTIVNOSTI

Općina Tuhelj, Krapinsko-zagorska županija, Zagorska razvojna agencija, resorna
ministarstva

CILJNE
SKUPINE

djelatnici javne uprave, javne institucije i poduzeća, organizacije civilnog društva,
poslovni sektor, građani

INDIKATORI

broj održanih edukacija; broj educiranih osoba; broj prijavljenih projekata; broj novih
javnih usluga;

MJERA 3.3.

Učinkoviti ljudski potencijali

SVRHA MJERE

Mjera je usmjerena povećanju udjela visokoobrazovanog stanovništva koje živi i
radi na području općine Tuhelj. Kompetentni kadrovi, posebno u području turizma,
poljoprivrede i obrtništva kao nositelja razvoja općine ključni su element cjelokupnog
razvoja te je potrebno kontinuirano ulaganje u obrazovanje svih ciljanih skupina, od
predškolske do treće životne dobi. a jednako tako i organiziranje aktivnog provođenja
slobodnog vremena.

AKTIVNOSTI /
PROJEKTI

•
•
•
•

Specijalizirane edukacije
Promocija i provedba cjeloživotnog učenja
Edukacija usmjerena pripremi i provedbi projekata u svim sektorima
Razvoj međunarodne suradnje

NOSITELJI
AKTIVNOSTI

Općina Tuhelj, Krapinsko-zagorska županija, Zagorska razvojna agencija, resorna
ministarstva, organizacije civilnog društva, obrazovne institucije

CILJNE
SKUPINE

cjelokupna populacija na području općine, organizacije civilnog društva, poslovni
sektor, poljoprivrednici, obrazovne institucije

INDIKATORI

broj održanih edukacija; broj educiranih osoba; broj prijavljenih projekata; broj novih
javnih usluga;
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CILJ 4
MJERA 4.1.

SVRHA MJERE

AKTIVNOSTI /
PROJEKTI

ZAŠTITA I OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE
Održivo upravljanje kulturnom baštinom
Mjera je usmjerena dugoročnom razvoju nematerijalne i materijalne kulturne baštine
Općine Tuhelj, uključujući međunarodnu suradnju. Ona podrazumijeva očuvanje
cjelokupne kulturne baštine, stavljanje u funkciju kulturnih objekata, promociju kulture
i korištenje u turističke i promidžbene svrhe.
•
•
•
•

NOSITELJI
AKTIVNOSTI
CILJNE
SKUPINE
INDIKATORI

CILJ 5
MJERA 5.1.

Inventarizacija kulturne baštine
Promocija i edukacija o kulturnoj baštini
Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi
kulturne baštine
Priprema i provedba projekata namijenjenih zaštiti i promicanju kulturne baštine

Općina Tuhelj, Krapinsko-zagorska županija, Zavod za prostorno planiranje, Zagorska
razvojna agencija, resorna ministarstva i ustanove, obrazovne institucije, vjerske
institucije, organizacije civilnog društva
stanovništvo; posjetitelji; organizacije civilnog društva;
inventar kulturne baštine; broj održanih edukacija; broj educiranih osoba; broj
aktivnosti unutar promotivnih kampanja; broj pripremljenih projekata; broj sudionika
projekata

ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODNE BAŠTINE
Održivo upravljanje prirodnom baštinom

SVRHA MJERE

Mjera je usmjerena dugoročnom razvoju prirodne baštine Općine Tuhelj. Ona
podrazumijeva održivo upravljanje baštinom i okolišem općenito, programe edukacije i
informiranja , pridonošenje krajobraznom planiranju, kao i gospodarskom, društvenom
i kulturnom razvoju i kvaliteti života te komercijalizaciju adekvatnog sadržaja i opsega.

AKTIVNOSTI /
PROJEKTI

•
•
•

NOSITELJI
AKTIVNOSTI
CILJNE
SKUPINE
INDIKATORI

Identifikacija osjetljivih dijelova prirode i biološke raznolikosti
Promocija i edukacija o mjerama zaštite okoliša
Priprema i provedba projekata namijenjenih zaštiti prirodne baštine

Općina Tuhelj, Krapinsko-zagorska županija,Javna ustanova za upravljanje zaštićenim
prirodnim vrijednostima, Zavod za prostorno planiranje, Zagorska razvojna agencija,
resorna ministarstva i institucije; organizacije civilnog društva; obrazovne institucije
stanovništvo; posjetitelji; organizacije civilnog društva;
inventar osjetljivih dijelova prirode i biološke raznolikosti; broj održanih edukacija; broj
provedenih akcija zaštite okoliša; broj aktivnosti unutar promotivnih kampanja; ; broj
pripremljenih projekata
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6.1
Usklađenost strateškim dokumentima
Ciljevi razvoja Općine Tuhelj u potpunosti su usklađeni s relevantnim dokumentima na svim razinama planiranja, a programsko razdoblje za koje se strategija izrađuje odnosi se na programsko
razdoblje na razini Europske unije, dakle od 2014. do 2020. godine. Temeljna načela koja su se
primijenila pri izradi Strategije odražavaju koncept solidarnosti, konkurentnosti i održivosti, s
glavnim ciljevima koji se odnose na uravnotežen razvoj, smanjivanje strukturnih razlika i promicanje jednakih mogućnosti za sve. Strategija je izrađena za potrebe odgovornog i pokretačkog
upravljanja lokalnim razvojem, što podrazumijeva stvaralačko i kreativno oblikovanje budućnosti, jednako kao i sustavno upravljanje aktivnostima koje će dovesti do ostvarenja zadanih ciljeva.
Važan element ove Strategije je i odgovorno upravljanje, koje se odnosi prvenstveno na ono spram
građana, ne zaboravljajući pritom i buduće generacije. Konačno, tijekom izrade ove Strategije,
poduzete su sve aktivnosti za osiguranje sukladnosti dokumenta s važnim strateškim dokumentima na europskoj, nacionalnoj i regionalnoj razini, a to su:Teška gospodarska situacija dovela je
do propadanja velikog broja obrta pa je tako tijekom 2014. godine broj obrta bilo 20,52% manje u
odnosu na 2010. godinu. Do najvećeg smanjenja došlo je upravo kod obrtnika koji se bave najučestalijim djelatnostima (broj obrtnika koji se bave uslužnim obrtom smanjio se za 37,04% u odnosu
na 2010. godinu, a broj obrtnika koji se bave proizvodnim obrtom smanjio se za 25,40% u odnosu
na 2010. godinu). U istom vremenskom razdoblju nije došlo do promjene broja obrtnika koji su
se bavili tradicionalnim obrtom, graditeljstvom, frizerstvom i proizvodnjom tekstila. Općenito se
može reći da se najveći broj obrta počeo smanjivati u onim djelatnostima u kojima je i konkurencija bila najveća, dok je u djelatnostima s malobrojnom konkurencijom broj obrta ostao isti.
a. Na europskoj razini – Europa 2020, Promocija kulturnih i kreativnih sektora za rast i poslove
u EU, CLLD – Community –Led Local Development.
b. Na nacionalnoj razini – Program ruralnog razvoja 2014. – 2020., Sporazum o partnerstvu
i Nacionalni program reformi , Industrijska strategija Republike Hrvatske 2014. – 2020.,
Strategija razvoja turizma, Strategija održivog razvitka Republike Hrvatske, Strategija razvoja
poduzetništva u Republici Hrvatskoj 2013. – 2020, Pametna specijalizacija, Strategija borbe
protiv siromaštva i socijalne isključenosti Republike Hrvatske (2014. – 2020.), Strateški plan
ministarstva uprave za 2014. – 2016., Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.
– 2020.”, Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.”, Akcijski plan za provedbu Strategije razvoja poduzetništva žena u Republici Hrvatskoj. 2014. – 2020., Strategija
prometnog razvitka Republike Hrvatske, Nacionalna strategija za prava djece u Republici
Hrvatskoj za razdoblje 2014. – 2020. godine,
c. Na regionalnoj razini – Strategija razvoja Krapinsko-zagorske županije 2011. – 2014.,
Strategija razvoja ljudskih potencijala, Županijski program djelovanja za mlade Krapinskozagorske županije 2012. – 2016., Akcijski plan za provedbu mjera Nacionalne politike za
ravnopravnost spolova za razdoblje 2011. – 2015. godine na području Krapinsko-zagorske
županije, Akcijski plan socijalnih usluga Krapinsko-zagorske županiju, Strategija održivog
korištenja energije Krapinsko-zagorske županije, Strateški okvir županijskog plana za zdravlje Krapinsko-zagorske županije.
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Na razini Europske unije, Strategija razvoja Općine Tuhelj usklađena je sa:
1. Europa 2020 – Strategija Europa 2020. donosi viziju europske socijalne tržišne ekonomije
za 21. stoljeće. Predlažu se tri prioriteta koji se međusobno nadopunjuju: pametan rast –
razvijanjem ekonomije utemeljene na znanju i inovaciji; održiv rast – promicanje ekonomije
koja učinkovitije iskorištava resurse, koja je zelenija i konkurentnija te uključiv rast – njegovanje ekonomije s visokom stopom zaposlenosti koja donosi društvenu i teritorijalnu povezanost. S tom namjerom Europska komisija predlaže sljedeće glavne ciljeve EU: 75 % populacije u dobi između 20 – 64 godina trebalo bi biti zaposleno; 3% BDP-a EU treba investirati
u istraživanje i razvoj; treba ispuniti klimatsko-energetske ciljeve „20/20/20” (uključujući i
povećanje do 30% smanjenja emisije ukoliko okolnosti dozvoljavaju); postotak osoba koje
rano napuste školovanje trebao bi biti ispod 10%, a najmanje 40% mlađe generacije trebalo
bi završiti tercijarni stupanj obrazovanja te bi 20 milijuna manje ljudi trebalo biti u opasnosti od siromaštva.
2. CLLD – Community – Led Local Development – U cilju maksimalnog iskorištavanja strukturnih fondova Europska unija daje smjernice za planiranje lokalnog razvoja. Metodologija
koja se primjenjuje fokusira se na lokalne razine, u razvoj se uključuju lokalne razvojne
grupe (LAG), ciljevi se planiraju u odnosu na lokalne potrebe i potencijale te razvoj uključuje
inovativne pristupe lokalnom kontekstu, umrežavanje i suradnju.
3. Promocija kulturnih i kreativnih sektora za rast i poslove u EU – razmatra niz političkih
inicijativa i promociju modernog nadzornog okruženja. Spomenutom Strategijom Komisija
želi potaknuti jače partnerstvo između različitih politika, osobito kulture, industrije, obrazovanja, ekonomije, turizma, urbanog i regionalnog razvoja te prostornog planiranja. Ujedno,
planira pokrenuti EU financiranje ka povećanju podrške za sektore, posebice kroz predloženi program Kreativna Europe 2014. – 2020., koji iznosi 1.8 milijarde €, te kroz fondove
Kohezijske politike.

Na razini Republike Hrvatske, Lokalna razvojna strategija je usklađena sa:
1. Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014-2020” – obuhvaća ulaganja
Republike Hrvatske iz europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova u sedmogodišnjem razdoblju od 2014.-2020. Financijska alokacija iz ESI fondova za navedeni Operativni
programa iznosi 6,881 milijardi, a obuhvaća sljedeće prioritetne osi: 1. Jačanje gospodarstva
primjenom istraživanja i inovacija, 2. Korištenje informacijske i komunikacijske tehnologije, 3. Poslovna konkurentnost 4. Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora
energije, 5. Klimatske promjene i upravljanje rizicima, 6. Zaštita okoliša i održivost resursa,
7. Povezanost i mobilnost, 8. Socijalno uključivanje i zdravlje, 9. Obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje, 10. Tehnička pomoć
2. Sporazum o partnerstvu i Nacionalni program reformi (2014) u Republici Hrvatskoj
formulira prioritete Vlade za smanjenje nezaposlenosti i uočavanje neusklađenosti i manjkavosti, očuvanje radnih mjesta i sprječavanje daljnje nezaposlenosti, te daljnjem radu na
fleksibilnom i mobilnom tržištu rada, povezujući obrazovanje i tržište rada putem Hrvatskog
kvalifikacijskog okvira (HKO), te poboljšanje djelotvornosti institucija tržišta rada.
3. Strategija razvoja turizma – glavni ciljevi ove Strategije usmjereni su na obogaćivanje postojećih i generiranje novih turističkih sadržaja i doživljaja, sustavno podizanje razine znanja,
vještina i obrazovanja turističkih djelatnika, čime će se kontinuirano unaprjeđivati postojeća kvaliteta i izvrsnost usluge, stvaranje preduvjeta za jačanje poduzetništva, čime će se
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omogućiti ulazak u novi investicijski ciklus, stvaranje novih radnih mjesta i samozapošljavanje,
učinkovito brendiranje Hrvatske i njenih turističkih regija, čime će se postići kvalitativno diferenciranje od konkurencije i osiguranje tržišne prepoznatljivosti.
4. Strategija održivog razvitka Republike Hrvatske – strategija služi kao krovni dokument održivog razvitka i zaštite okoliša, kojom se dugoročno usmjerava gospodarski i socijalni razvitak te zaštita okoliša. Strategija definira osam ključnih izazova ostvarenja održivog razvitka
Republike Hrvatske – poticaj rasta broja stanovnika Republike Hrvatske; okoliš i prirodna
dobra; usmjeravanje na održivu proizvodnju i potrošnju; ostvarivanje socijalne i teritorijalne
kohezije i pravde; postizanje energetske neovisnosti i rasta učinkovitosti korištenja energije;
jačanje javnog zdravstva; povezivanje Republike Hrvatske te zaštitu Jadranskog mora, priobalja i otoka. Strategija se provodi putem Akcijskih planova koji se izrađuju u suradnji svih dionika, uključujući nevladine organizacije i poslovni sektor, a za koordinaciju izrade pojedinih
akcijskih planova odgovorna su resorna ministarstva.
5. Strategija razvoja poduzetništva u Republici Hrvatskoj 2013.-2020. donosi se u skladu s
Ekonomskim programom Republike Hrvatske 2013. godine s ciljem jačanja poduzetničkog
potencijala i unapređenja kulture poduzetništva. Poduzetništvo i gospodarstvo, kako Republike
Hrvatske tako i Europske unije, će dugoročno napredovati samo ako veliki broj hrvatskih građana prepozna poduzetništvo kao atraktivnu opciju. Strateški ciljevi odnose se na unapređenje
ekonomske uspješnosti maloga gospodarstva u sektorima proizvođačkih i uslužnih djelatnosti razvijanjem raznih financijskih mogućnosti za subjekte maloga gospodarstva i uklanjanje
financijskog jaza za malo gospodarstvo, pružanje potpore osnivanju novih poduzeća, rast broja
aktivnih poduzeća i jačanje institucija koje pružaju potporu poduzetnicima kako bi se na taj
način pridonijelo ravnomjernijem i uravnoteženom razvoju hrvatskih regija, pružanje potpore
većem razvoju subjekata maloga gospodarstva jačanjem njihove uprave, uvođenjem i djelovanjem većeg broja visokokvalificiranih zaposlenika te podupiranjem cjeloživotnog učenja zaposlenih u subjektima maloga gospodarstva.
6. Industrijska strategija Republike Hrvatske 2014. – 2020. – procjenjuje kako će se povećati
stopa zaposlenosti do 5 postotnih bodova do 2020, s naglaskom na srednje visoke tehnologije
proizvodnje, komunikacije i informatiku, u skladu s pametnim specijalizacijskim okvirima, a
imajući u vidu zahtjeve rastućeg „zelenog gospodarstva”. To zahtijeva znatna ulaganja u razvoj
nastavnih planova i programa, atraktivnost i kvalitetu strukovnog obrazovanja i naukovanja, uz
zadržavanje ljudskog kapitala starijih radnika već zaposlenih radnika, kao i sustav koordinacije
i suradnje između poslovnog i obrazovnog sustava te znanstveno-istraživačkog sektora.
7. Pametna specijalizacija je novi koncept politike inovacija osmišljen kako bi se promicalo učinkovito djelotvorno korištenje investicija u istraživanje. Cilj je potaknuti regionalne inovacije
u cilju postizanja gospodarskog rasta i prosperiteta, omogućujući da se regije usredotočite na
njihove prednosti. Strategija pametne specijalizacije treba biti izgrađena na čvrstim analizama
regionalnih sredstava i tehnologije. To bi također trebalo uključivati analizu potencijalnih partnera u drugim regijama.
8. Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. – glavni ciljevi ovog programa odnose se na promicanje održivog i kvalitetnog zapošljavanja i podršku mobilnosti
radne snage, promicanje socijalne uključenosti, borbu protiv siromaštva i svake diskriminacije,
ulaganje u obrazovanje, osposobljavanje i strukovno osposobljavanje za vještine i cjeloživotno
učenje, jačanje institucionalnih kapaciteta javnih tijela i zainteresiranih strana te učinkovite
javne uprave.
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9. Strateški plan ministarstva uprave za 2014.-2016. – glavni ciljevi ovog strateškog područja
su: unaprijediti sustav javne uprave, izgraditi korisnički usmjerenu upravu, unaprijediti stručnost i kvalitetu u pružanju upravnih usluga, unapređenje kvalitete javnih usluga kroz djelotvornu primjenu ICT-a u radu javne uprave.
10. Strategija prometnog razvitka Republike Hrvatske – predstavlja smislen i planski razvoj
prometnog sektora u Republici Hrvatskoj, a obuhvaća 6 prethodno izrađenih sektorskih prometnih strategija od kojih su za razvojnu strategiju Općine Tuhelj bitne – ceste, javna gradska,
prigradska i regionalna mobilnost.
11. Strategija borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti Republike Hrvatske (2014.
– 2020.) – bazira se na osiguravanju uvjeta za ostvarenje tri glavna cilja: borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti te smanjenje nejednakosti u društvu; sprječavanje nastanka
novih kategorija siromašnih, kao i smanjenja broja siromašnih i socijalno isključenih osoba;
uspostava koordiniranog sustava potpore skupinama u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti. Pritom je potrebno istaknuti da je antidiskriminacijska politika polazni princip u
ostvarenju navedenih prioriteta i ciljeva. Strateška područja sadrže nekoliko glavnih strateških aktivnosti te načine njihove provedbe koje će se detaljnije razraditi u okviru trogodišnjeg
programa provedbe na nacionalnoj razini, a koji će zahtijevati izradu odgovarajućih dokumenata na regionalnoj i lokalnoj razini. Dokument zastupa aktualnu europsku i međunarodnu
politiku i sadrži poveznice s europskim i međunarodnim dokumentima ovoga karaktera te
planira korištenje europskih i međunarodnih fondova za realizaciju dijela predviđenih strateških aktivnosti.
12. Program ruralnog razvoja 2014. – 2020. – jedan od ključnih dokumenata bitan u razvoju
Općine Tuhelj, definira način na koji će se dostići ciljevi Zajedničke poljoprivredne politike,
a odnose se na konkurentnost poljoprivrede, održivo gospodarenje resursima i uravnotežen
razvoj ruralnih područja.
13. Akcijski plan za provedbu Strategije razvoja poduzetništva žena u Republici Hrvatskoj.
2014. – 2020. – akcijski plan predstavlja niz mjera i aktivnosti koje će se provoditi za postizanje zadanih ciljeva: poboljšanje usklađenosti i umreženosti javnih politika, poboljšanje
sustavne podrške poduzetništvu žena, uvođenje poduzetništva žena u cjelokupnu institucionalnu infrastrukturu te promocija poduzetništva žena.
14. Nacionalna strategija za prava djece u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2014. – 2020.
godine – svrha Nacionalne strategije za prava djece u Republici Hrvatskoj od 2014. do 2020.
godine je postići djelotvornije promicanje i zaštitu prava djece u Republici Hrvatskoj kroz
provedbu postojećih međunarodnih i nacionalnih standarda na području prava djece, promovirajući cjeloviti i integrativni pristup pravima djece. Ciljevi su: unaprijediti brzinu i učinkovitost postupka prema djeci koja se javljaju kao počinitelji kaznenih djela te osigurati njihovo
primjereno sudjelovanje i informiranost tijekom kaznenog postupka, unaprijediti zaštitu i
ostvarivanje prava djece žrtava kaznenih djela te osigurati njihovu primjerenu informiranost
i sudjelovanje tijekom kaznenog postupka, unaprijediti položaj djece u prekršajnim postupcima i učinkovitost rada prekršajnih sudova, sustavno pratiti učinkovitost i razvijati indikatore učinkovitosti primijenjenih kaznenopravnih sankcija prema djeci, unaprijediti rad
kaznenih i prekršajnih sudova u području praćenja izvršavanja izrečenih sankcija prema djeci
koja su počinila kazneno djelo ili prekršaj, te osigurati provođenje postavljenih standarda kvalitete sukladno zakonskim propisima, sustavno unapređivati modalitete izvršavanja sankcija
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i programe intervencija prema djeci, unaprijediti obiteljsko-pravno zakonodavstvo i praksu
u odnosu na aktivno sudjelovanje i mogućnost izražavanja mišljenja djeteta u pitanjima koja
se na njega neposredno odnose, sustavno unapređivati kompetencije svih stručnjaka pravne
i izvan pravne struke koji su uključeni u pravosudne postupke u kojima sudjeluju djeca, te u
izvršavanju kaznenopravnih sankcija.
15. Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012. – 2020. – krovni dokument koji utvrđuje
kontekst, viziju, prioritete, ciljeve i ključne mjere u zdravstvu Republike Hrvatske u predstojećem razdoblju. Vremenski raspon do 2020. godine odabran je jer pruža dovoljno vremena za
provedbu i vrednovanje strateških mjera, a podudara se i s ključnim strateškim dokumentima
Europske unije i Svjetske zdravstvene organizacije. Strateški razvojni pravci su: poboljšanje
povezanosti i kontinuiteta u zdravstvu, ujednačavanje i poboljšanje kvalitete zdravstvene
zaštite, povećanje učinkovitosti i djelotvornosti zdravstvenog sustava, povećanje dostupnosti
zdravstvene zaštite te poboljšanje pokazatelja zdravlja.
Na regionalnoj razini, Strategija je usklađena sa strateškim dokumentima:
1. Strategija razvoja Krapinsko-zagorske županije 2011. – 2015. – županijska razvojna strategija je temeljni planski dokument namijenjen planiranju održivog društveno-gospodarskog razvoja svake županije. Smjernice poboljšanja kvalitete života i poticanje zapošljavanja,
obrazovanja i socijalnog uključivanja, predočeni su u sva 4 cilja razvoja Krapinsko-zagorske
županije.
2. Strategija razvoja ljudskih potencijala Krapinsko-zagorske županije 2014. – 2020. –
osnovni cilj strategije je dostizanje veće zaposlenosti uz konkurentno društveno i odgovorno
gospodarstvo. Strategija razvoja grada Klanjca usklađena je sa Strategijom razvoja ljudskih
potencijala utoliko što doprinosi postizanju navedenih ciljeva: Unapređenje znanja, vještina
i kompetencija u funkciji konkurentnog gospodarstva; razvoj i usklađivanje programa obrazovanja s potrebama tržišta rada te povećanje razine zapošljivosti, produktivnosti i socijalne
kohezije.
3. Županijski program djelovanja za mlade Krapinsko-zagorske županije 2012. – 2016.
– ovim programom djelovanja za mlade definiraju se aktivnosti usmjerene na podupiranje
razvoja u području obrazovanja i informatizacije, zapošljavanja i poduzetništva, socijalne
politike, zdravstvene zaštite, aktivnog sudjelovanja mladih u društvu, izgradnja civilnog društva i volonterskog rada, kulture mladih i slobodnog vremena te mobilnosti, informiranja i
savjetovanja. Program usmjerava aktivnosti u socijalno poduzetništvo, ekologiju, kulturu i
ravnopravnost te održivi razvoj.
4. Strategija održivog korištenja energije Krapinsko-zagorske županije – prihvaća koncept
održivog razvitka Županije u cilju zaštite njezinih ljudskih i prirodnih resursa; usmjerava se
na strateško poticanje korištenja obnovljivih izvora kao domaćih, sigurnih i čistih izvora energije; pruža kontinuiranu podršku učinkovitom korištenju energije u svim sektorima ljudskog
djelovanja – zgradarstvu, prometu, industriji, poljoprivredi te se usuglašava s institucionalnim i zakonskim okvirima na nacionalnoj i EU razini.
5. Strateški okvir županijskog plana za zdravlje – pet javnozdravstvenih prioriteta Krapinskozagorske županije su: javnozdravstveno nekontrolirana voda za piće, visoki postotak konzumenata alkoholnih pića kod srednjoškolske i osnovnoškolske populacije, depopulacija, prevencija bolesti cirkulacijskog sustava i neadekvatna skrb o starijim osobama. Glavni ciljevi
su: pojačati preventivu u djelatnosti primarne zdravstvene zaštite, raditi na ranom otkrivanju i dijagnosticiranju bolesti te putem sredstava javnog priopćavanja, predavanja i na druge
načine propagirati promociju zdravlja i zdravog načina života.
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6. Akcijski plan za provedbu mjera Nacionalne politike za ravnopravnost spolova za razdoblje 2011. – 2015. godine na području Krapinsko-zagorske županije – ovim se planom
promiče ravnopravnost spolova kao temeljna ustavna vrednota te se u skladu s tim osmišljavaju aktivnosti koje će rezultirati podizanjem znanja i svijesti o ljudskim pravima žena
i ravnopravnosti spolova s naglaskom na projekte usmjerene na pružanje pomoći ženama
žrtvama nasilja, ženama s invaliditetom i pripadnicama nacionalnih manjina. U dijelu tržišta
rada i poduzetništva, potpomagat će se aktivnosti usmjerene na unapređenje konkurentnosti žena na tržištu rada te ojačati poduzetništvo žena. Poticat će se veće sudjelovanje muškaraca u brizi oko djece i ojačati institucionalna skrb za djecu te starije i nemoćne članove/ice
obitelji.
7. Akcijski plan socijalnih usluga za 2014. godinu za Krapinsko-zagorsku županiju – akcijski plan usmjeren je na pružanje socijalnih usluga za djecu i mlade u riziku kroz aktivnosti
udomiteljstva, te osnivanje mobilnih timova za ranu intervenciju te edukacijsko-rehabilitacijskih skupina za djecu predškolske dobi. Usporedo s ovim aktivnostima, osmišljene su
aktivnosti i za stare i nemoćne u vidu osnivanja savjetovališta za oboljele, dnevnih centara te
promicanje volonterstva u pružanju socijalnih usluga. Akcijski plan predviđa i aktivnosti za
dugotrajno nezaposlene osobe u vidu osnivanja klubova podrške, osmišljavanja novih oblika
zapošljavanja i promoviranje socijalnog poduzetništva.

Zgrada Općine
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Provedba Strategije primarno se izvodi pomoću Akcijskog plana provedbe Strategije te jedinstvene Baze projekata. Akcijski plan implementacije daje pregled prioritetnih projekata i mjera,
uključujući njihove veze sa strateškim i sektorskim ciljevima te najvažnije elemente za njihovu
implementaciju. On objedinjuje projekte i mjere iz sva tri razvojna plana čija bi implementacija
trebala započeti u narednih tri do pet godina. Temelj Akcijskog plana implementacije predstavljaju sintetski prikazi razvojnih planova, u kojima je predstavljena hijerarhija sektorskih ciljeva,
programa i projekata, s odgovarajućim indikatorima te vezama sa strateškim ciljevima i međusektorskim relacijama. Informacije koje tu nedostaju (vrijeme implementacije, nositelji implementacije, ciljne grupe) izvode se posredno iz definiranih ciljeva i indikatora, te iz odgovarajućih
projektnih obrazaca.
Akcijski plan provedbe Strategije izrađuje se i usvaja zajedno sa proračunom za narednu fiskalnu
godinu, a prema obrascu u prilogu 1. Za aktivnosti i mjere čija realizacija započinje u prvoj godini,
u odgovarajućem formatu sažeto se navode elementi važni za planiranje i praćenje njihove implementacije: naziv programa/aktivnosti, proračunska klasifikacija, plan financijskih sredstava za
narednu godinu te projekcije za naredne dvije, pokazatelji rezultata, polazne vrijednosti u baznoj
godini (godini sastavljanja Akcijskog plana) te ciljane vrijednosti za tri godine. Osnova za pripremu Akcijskog plana je koordinacija među glavnim dionicima lokalnog razvoja koji su navedeni
u institucionalnom okviru. Nositelj pripreme Akcijskog plana su službenici općinske uprave uz
intenzivnu suradnju i konzultacije s predstavnicima različitih ciljnih skupina i Općinskim vijećem, a akcijski plan usvaja se zajedno sa usvajanjem prijedloga proračuna na sjednici Općinskog
vijeća.
Elementi koji čine okvir za provedbu razvojne strategije su financijski okvir, institucionalni okvir,
akcijski plan, kriteriji za odabir projektnih prijedloga. Važnu ulogu u provedbi strategije imat će i
baza razvojnih projekata koja je u nadležnosti Općine, a uz pomoć nje će se prikupljati prijedlozi
projekata, razmatrati njihova relevantnost za razvoj grada i pratiti njihova provedba. Uz pomoć
baze bit će lakše koordinirati prijavljene projekte te uspostaviti različite modele suradnje među
voditeljima projekata. Ona će ujedno biti i temelj za odabir projekata u kojima će Općina prepoznati interes i pružiti im financijsku i stručnu podršku.
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7.1
Institucionalni okvir
Institucionalni okvir je popis koji obuhvaća sve dionike uključene u provedbu Strategije, kao i opis
njihovih obveza i odgovornosti koje su vezane uz izradu, provedbu i nadzor provedbe Strategije.
Općinsko vijeće Tuhelj ima zadaću da u provedbi Strategije prati provedbu zadanih ciljeva putem
godišnjih izvještaja. Zadaća je načelnika usklađivanje aktivnosti svih tijela i drugih dionika provedbe strategije predlaganjem mjera, donošenjem provedbenih akata, nadzorom izvršenja mjera,
sudjelovanjem u postupku odabira projekata te izvještavanjem Općinskog vijeća o provedbi i
rezultatima. Dakle, institucionalni okvir Strategije predstavljaju svi glavni dionici lokalnog, kao
i regionalnog razvoja koji doprinose ostvarenju postavljenih ciljeva kroz svoje usmjereno djelovanje i koncentraciju sredstava. Institucionalni ustroj poštuje međusobne odnose javnih politika,
strukture koja upravlja provedbom i područje ostalih dionika koji će imati svoju ulogu u provedbi
projekata i aktivnosti kako bi se uravnotežili prostorni i sektorski zahtjevi.
Ovaj strateški dokument izrađen je temeljem poštivanja načela partnerstva i suradnje, a u njegovoj izradi sudjelovale su sve strukture i predstavnici interesnih skupina iz Općine Tuhelj – predstavnici Općinskog vijeća, načelnik, djelatnici gradske uprave, predstavnici obrazovnog, civilnog,
poduzetničkog, kulturnog i sektora civilnog društva. Glavni dionici, njihova uloga u pripremi, provedbi i praćenju Strategije prikazana je u tablici na sljedećoj stranici.

7.2
Financijski okvir
Provedivost Strategije ovisit će primarno o osiguranju i privlačenju sredstva potrebnih za provedbu mjera. Osiguranje i održavanje dugoročnih izvora financiranja za lokalnu strategiju je značajan izazov, a ovaj strateški dokument osim toga ukazuje da lokalna samouprava u potpunosti
razumije kako lokalni ekonomski razvoj potencijalno doprinosi budućem rastu prihoda i prepoznaje povezanost između uspješnog lokalnog ekonomskog razvoja, povećane ekonomske aktivnosti i rasta općinskog proračuna. Financijski okvir izrađuje se dijelom na temelju proračuna i
planova nabave, a posebno temeljem procjene mogućnosti povlačenja sredstava iz fondova nacionalne razine, iz fondova EU i drugih međunarodnih izvora.

7.3
Baza projekata
Iznimno važan segment provedbe Strategije predstavlja uspostavljanje jedinstvene Baze projekata, jer ona daje uvid u aktivnosti i projekte glavnih dionika lokalnog razvoja koji doprinose ostvarenju zadanih ciljeva Strategije. Baza se uspostavlja po usvajanju Strategije od strane Općinskog
vijeća, a prati se i nadopunjava tijekom cijelog programskog razdoblja. Baza se ne uspostavlja
radi financiranja navedenih projekata, već primarno s ciljem sustavnog pregleda aktivnosti na
području Općine Tuhelj, a vlasništvo nad projektnim idejama će se u potpunosti poštivati. Poziv
za dostavu projektnih prijedloga objavljuje se jednom godišnje, projektni prijedlozi prikupljaju se
putem jedinstvenog obrasca (prilog 2) te se izrađuje pregled svih zaprimljenih projekata (prilog
3). Uz to, jednom godišnje nositelji projekata prijavljenih u bazu dostavljaju informacije ili izvješća o eventualnoj promjeni statusa projekta.
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DIONIK

OPĆINSKO
VIJEĆE

NAČELNIK

OPĆINSKA
UPRAVA

PREDSTAVNICI
CILJNIH
SKUPINA /
SEKTORA

PRIVATNI
SEKTOR
JAVNI
SEKTOR
CIVILNI
SEKTOR

ULOGA U PRIPREMI

ULOGA U PROVEDBI

ULOGA U PRAĆENJU I
OCJENI PROVEDBE

Redovito prima izvješća o
tijeku pripreme Strategije,
sudjeluje u procesu javne
rasprave te potvrđuje i
usvaja dokument

Provodi aktivnosti
komunikacijskog plana,
inicira i sudjeluje u
provedbi projekata,
potvrđuje i usvaja akcijski
plan, širi postignute
rezultate, animira ciljne
skupine za usmjereno
djelovanje.

Prima i usvaja izvješća
o provedbi, nadzire i
kontrolira provedbu,
razmatra rezultate i učinke
provedbe u odnosu na
postavljene ciljeve te
inicira i priprema dopune
i izmjene akcijskog plana i
izmjene Strategije.

Usvaja predložene mjere
razvoja, predlaže potrebne
izmjene i nadopune.
Komunicira sa gradskim
vijećem i upoznaje ih o
tijeku izrade strategije.

Potvrđuje akcijski i
komunikacijski plan
Strategije i priprema za
usvajanje na sjednici
gradskog vijeća, inicira
i sudjeluje u pripremi
i provedbi razvojnih
projekata te usvaja
predložene projekte.
Provodi aktivnosti zadane
komunikacijskim planom.

Daje prijedloge za izradu
Akcijskog plana, inicira
projekte i realizaciju
projektnih ideja,
promovira postignute
rezultate, vrši praćenje
nad ispunjavanjem
zadanih ciljeva te predlaže
dodatne mjere u slučaju
neispunjavanja zadanog
cilja.

Organizira i sudjeluje
na sastancima s
predstavnicima ciljnih
skupina koji aktivno
sudjeluju u strateškom
razvoju, prikuplja potrebne
podatke za situacijsku i
SWOT analizu, prikuplja
podatke o indikatorima te
u suradnji s Partnerskim
vijećem izrađuje plan
razvojnih prioriteta i ostale
dijelove Strategije.

Zadaci u provedbi su:
• redoviti pregledi
stanja prema zadanim
indikatorima i
ocjenjivanje utjecaja
provedenih mjera na
razvoj
• pregled, praćenje
i ocjena napretka
strategije u skladu s
utvrđenim ciljevima
Strategije i Akcijskim
planom
• priprema akcijskog
plana za svaku godinu
• koordinacija rada
Partnerskog vijeća,
gradonačelnika i
gradskog vijeća.

Priprema izvješća o
provedbi strategija,
prikuplja potrebne
podatke, daje kvantitativnu
i kvalitativnu ocjenu
provedbe.

Sudjeluju na radionicama
za izradu, ukazuju na
mogućnosti razvoja,
identificiraju snage i
slabosti lokalnog područja,
usmjeravaju razvoj,
daju prijedlog sadržaja
strateških ciljeva i mjera.

Razmatraju otvorena
pitanja, daju mišljenje i
prijedloge o značajnim
pitanjima iz njihovog
područja stručnosti.
Sudjeluju u provedbi
komunikacijskog plana.

Prate rezultate i razvojne
učinke predloženih mjera
te sudjeluju u pripremi
podloge za izradu izvješća
o provedbi Strategije.

Navedene skupine
predstavljaju glavne
dionike u izradi strategije.
Sudjeluju u procesu javne
rasprave, daju prijedloge i
komentare.
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Svojim djelovanjem i
provedbom aktivnosti
doprinose ostvarenju
zadanih ciljeva.

Dostavljaju podatke o
provedenim aktivnostima,
iznosima ulaganja i sl.
u skladu s postavljenim
indikatorima.

provedba strategije

Analiza baze projekata provodi se obzirom na sektor projekta, vrijednost projekta, organizacijski
oblik nositelja projekta, tehničku pripremljenost projekta te fazu u kojoj se projekt nalazi. Ovakva
analiza baze projekata sastavi je dio Narativnog izvješća o provedbi Strategije (prilog 4).

7.4.
Praćenje i izvještavanje
Potrebno je uspostaviti sustav praćenja i izvještavanja koji se temelji na bazi u kojoj se nalaze
podaci o ostvarenim rezultatima te na izvještajima koji na sažet i jasan način pružaju informacije o ostvarenim rezultatima. Glavna svrha sustava praćenja i izvještavanja je osigurati dovoljno
informacija za nositelje provedbe Strategije za donošenje ocjena o nekoliko ključnih elemenata
– uspješnosti postizanja postavljenih ciljeva za tekuće razdoblje, usklađenosti i dostatnosti planiranih materijalnih, ljudskih, financijskih resursa za dostizanje planiranih ciljeva, odnosno prijedlozima za eventualnim realokacijama resursa, potom razlozima za eventualno nedostizanje
postavljenih ciljeva i mogućim rješenjima, relevantnosti planiranih prioriteta i mjera s obzirom
na moguće promijenjene okolnosti ili informacija do kojih se došlo temeljem iskustava iz provedbe, zatim financijskoj učinkovitosti provedbe mjera te uspješnosti procesa partnerstva s ključnim društvenim i ekonomskim dionicima.
Prikazivanje provedenih razvojnih mjera u jednoj kalendarskoj godini i prikaz postignutih rezultata provedenih razvojnih mjera pomoću zadanih indikatora primarni su ciljevi izvještavanja o
provedbi Strategije. Izvješće se sastoji od financijskog i narativnog dijela, s time da se u financijskom izvještaju (prilog 5) ukratko opisuje koje su sve razvojne mjere poduzete u izvještajnom razdoblju te se daje kratak izvještaj o financiranju provedbe skupine razvojnih mjera u izvještajnom
razdoblju. Ukratko se opisuju ukupno planirana sredstva za ostvarivanje skupine razvojnih mjera
u izvještajnom razdoblju te utrošena sredstva za njihovu provedbu prema izvorima financiranja
(državni proračun, županijski proračun, lokalni proračun, pomoći Europske unije, javna poduzeća, ostali izvori ( javno-privatna partnerstva, koncesije, sredstva privatnog sektora). Drugi dio
financijskog izvješća sastoji se od izvještaja o pokazateljima rezultata te uključuje opisni i tablični
dio (prilog 6). Tablični dio sumarno prikazuje pokazatelj rezultata, njegov opis, jedinicu mjere,
izvor podatka, polaznu vrijednost u baznoj godini te trenutnu vrijednost u izvještajnom razdoblju
i ciljanu vrijednost za naredno razdoblje. Narativni dio izvješća o provedbi sastoji se od sumarnog
prikaza provedenih mjera i ocjeni izvršenja planiranih sredstava. U narativnom dijelu opisuju se
glavni dionici koji su sudjelovali u provedbi i sastavljanju izvješća te realizacija planiranih sredstava i postignuti zadani pokazatelji rezultata prema grupama mjera.
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Strategijom razvoja Općine Tuhelj za razdoblje 2015. – 2020. godine utvrđeni su glavni ciljevi
razvoja, a važnost lokalne razvojne politike dodatno je naglašena jer se izravno nadovezuje na
korištenje sredstava fondova Europske unije koji, zajedno sa nacionalnim, regionalnim i lokalnim
izvorima financiranja razvojnih potreba, omogućuju realizaciju projekata koji doprinose stvaranju učinkovite i integrirane osnove razvoja.
U cilju što boljeg razumijevanja i informiranja krajnjih korisnika i glavnih dionika lokalnog
razvoja s procesom kako strateškog planiranja, tako i provedbe Strategije, izrađuje se komunikacijski akcijski plan za upravljanje i provođenje lokalnog razvoja. Plan se provodi aktivno tijekom
izrade i nakon donošenja razvojne strategije, a objašnjava kako će aktivnosti biti usuglašene sa
zahtjevima promidžbe i komunikacije sukladno postavljenim ciljevima razvoja.
Opći cilj komunikacijskog plana je prenijeti sve relevantne informacije, podići svijest i razumijevanje o važnosti Strategije razvoja Općine Tuhelj, a različitim komunikacijskim kanalima se ciljnim skupinama omogućava razumijevanje cilja i svrhe Strategije razvoja koja je sukladna razvojnim politikama regionalne, nacionalne te europske razine.
Komunikacijska strategija pridonosi transparentnosti provođenja i mjerenja učinaka provedbe
Strategije te pomaže nositeljima Strategije, prvenstveno općinskoj upravi, ali i krajnjim korisnicima da postanu svjesni uloge koju zauzimaju u učinkovitom lokalnom razvoju.
Specifični ciljevi komunikacijskog plana su:
1. Informirati javnost o ulozi Strategije u ostvarivanju lokalnog razvoja i podizanja konkurentnosti lokalne ekonomije;
2. Informirati dionike i potencijalne korisnike na lokalnoj razini o dostupnim mogućnostima
financiranja razvojnih projekata;
3. Osigurati transparentnost provedbe Strategije razvoja;
4. Usklađivati komunikacijske aktivnosti ostalih dionika razvoja.
Temeljna načela koja će se poštivati u provedbi komunikacijskih aktivnosti su:
1. Informacije će se prezentirati jasno, pristupačnim načinom i razumljivo;
2. Relevantne poruke će se usmjeravati prema ciljnim skupinama;
3. Uspostavljanje dopunjujućih komunikacijskih alata i odašiljanju cjelovite poruke;
4. Komunikacijski alati moraju biti razvijeni tako da idu u pravcu ciljnih skupina te se prilagođavaju vremenu kojim raspolaže ciljna skupina kako bi informacije maksimalno doprle do
zajednice – potrebno je iskoristiti pristup Internetu za širenje informacija prema širem krugu
dionika, ali i prilagoditi komunikaciju uzimajući u obzir da dio populacije nije informatički
pismen i nema pristupa Internetu, pa je moguće koristiti oglasne ploče i ostale medije, poput
tiskovina i radija.
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Ciljne skupine na koje su fokusirane sve komunikacijske aktivnosti su dionici koji imaju
aktivnu ulogu u ostvarenju ciljeva i mjera razvoja Općine Tuhelj su:
1. Javnost – od ključnog je značaja javnost upoznati s definiranim ciljevima razvoja te svim rezultatima koji nastaju provedbom predviđenih aktivnosti. Ova interesna skupina bit će upoznata
sa Strategijom putem internetskih stranica, društvenih mreža i medija.
2. Mediji će također imati značajnu ulogu u prijenosu informacija ciljnoj skupini, posebno kroz
objavu u regionalnom i lokalnom tisku te putem emisija i promidžbi na radiju i televiziji.
Mediji predstavljaju komunikacijski kanal za prijenos informacija široj javnosti općenito, ali
i potencijalnim korisnicima. Komunikacija s medijima uobičajeno uključuje priopćenja za
novinare, brošure, letke i obavijesti za novinare, za čiju pripremu će biti zadužen tim unutar
općinske uprave.
3. Šira zajednica / potencijalni korisnici – osim institucija izravno uključenih u upravljanje i provedbu Strategije, u provedbu je nužno uključiti širu zajednicu, pri čemu se prvenstveno misli
na privatni sektor i poslovne organizacije, sindikate, kulturni, obrazovni, znanstveni i istraživački sektor, nevladin sektor. Upravo oni mogu imati značajnu ulogu kod određivanja uspjeha
provođenja Strategije, uz napomenu da se za svaku grupu koja je uključena u ovaj segment
ciljne skupine razvija adekvatna metoda komunikacije.
4. Partneri u provedbi – partneri u provedbi su obrtnička i gospodarska komora, Turistička
zajednica, Zavod za zapošljavanje, Regionalna energetska agencija sjeverozapadne Hrvatske,
Zagorska razvojna agencija d.o.o., Centar za socijalnu skrb, Crveni križ, Javna ustanova za
upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Krapinsko-zagorske županije, Krapinskozagorska županija, Zavod za javno zdravstvo te svi ostali nosioci mjera definirani unutar pojedinog prioritetnog cilja.
Nositelj komunikacijskih aktivnosti je općinska uprava, a aktivnosti se financiraju kroz lokalni
proračun.
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4.1.

5.1.

5

3.3.

3.2.

3.1.

2.3.

2.2.

2.1.

1.2.

1.1.

MJERA

4

3

2

1

CILJ

PRILOG I
Akcijski plan

Naziv

AKTIVNOST
Plan
2016.

Projekcija
2017.

Projekcija
2018.

FINANCIJSKA SREDSTVA
Naziv

Jedinica
mjere

Trenutna
vrijednost

POKAZATELJI REZULTATA
Ciljana
vrijednost
2016.

Ciljana
vrijednost
2017.

Ciljana
vrijednost
2018.
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PRILOG II
Baza projekata – obrazac
1. NAZIV PROJEKTA

Upisati puni naziv projekta

2. PODNOSITELJ PRIJAVE /
PREDLAGAČ PROJEKTA

Upisati naziv podnositelja

Upisati organizacijski oblik predlagača (uprava, javna institucija,
javno poduzeće, udruga i dr.)

OIB

Adresa

Telefon, e-mail, fax

Ime i prezime nadležne osobe, funkcija

3. OPIS PROJEKTA (maksimalno do 150 riječi po odlomku)
3.1. Svrha projekta i ciljevi projekta

Opisati koji je smisao projekta i što se njime želi postići? Zašto
je pokrenut projekt i koji su njegovi ciljevi? Kako će projekt
doprinijeti razvoju općine i šire?

3.2. Aktivnosti projekta

Opisati glavne aktivnosti projekta. Koji su konkretni koraci da se
postigne svrha projekta?

3.3. Rezultati projekta

Opisati što je to što će projekt dati korisnicima? Kakav je učinak
projekta na korisnike?
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4. PODRUČJE NA KOJEM SE IZVODI PROJEKT

Navesti geografsko područje (lokaciju) na kojem se izvodi
projekt. (Grad, općina,Županija)

5. SEKTOR PROJEKTA
(odabrati jedno od ponuđenog)

TURIZAM
PODUZETNIŠTVO
PROMETNA INFRASTRUKTURA
KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
OBRAZOVANJE
POLJOPRIVREDA
KULTURNA BAŠTINA
KULTURA (manifestacije, infrastruktura), socijalna infrastruktura
ZAŠTITA OKOLIŠA
OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE
SPORT
ZDRAVSTVO
OSTALO (navesti)

6. VRSTA PROJEKTA
(odabrati jedno od ponuđenog)

INFRASTRUKTURNI
PROMOCIJA I MARKETING
PRIJENOS ZNANJA (radionice, seminari…)
USLUŽNI
PROIZVODNI
POTPORA PODUZETNIŠTVU
OSTALO (navesti)

7. U KOJOJ JE FAZI PREDLOŽENI PROJEKT
(odabrati jedno od ponuđenog)

PRIJEDLOG
PRIPREMLJEN U POTPUNOSTI ZA PROVEDBU,
ALI NIJE POČEO
U TIJEKU JE PRIPREMA
U TIJEKU
PROVEDEN
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8. PREDVIĐENI POČETAK IZVEDBE PROJEKTA

Priprema:
Dan, mjesec, godina

Provedba:
Dan, mjesec, godina

9. PROCJENA UKUPNOG VREMENA
TRAJANJA PROJEKTA

Broj mjeseci

10. KOJI JE UKUPAN PRORAČUN PROJEKTA

Iznos proračuna projekta u kunama/eurima.

11. STRUKTURA FINANCIRANJA PROJEKTA
(za projekte koji su u pripremi navesti moguće
prijedloge)

% VLASTITIH (PREDLAGATELJEVIH) SREDSTAVA
% SREDSTAVA DRUGIH IZVORA U ŽUPANIJI
% SREDSTAVA IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA I
DRŽAVNIH USTANOVA
% SREDSTAVA IZ PROGRAMA EU
% SREDSTAVA DRUGIH INOZEMNIH IZVORA
% SREDSTAVA KREDITA
% PRIVATNA SREDSTVA
% OSTALI IZVORI (navesti koji)

12. PRIJEDLOZI ZA SUFINANCIRANJE

Navesti da li je projekt predložen drugom vanjskom izvoru
financiranja. Navesti kojem. Navesti kada. Da li je već prijavljen
za dobivanje sredstava iz nacionalnih izvora (ministarstva) ili iz
drugih sredstava (npr. fondovi EU, strane fondacije)?

13. VLASNIČKA PITANJA
Da li su svi vlasnički problemi riješeni ako projekt
obuhvaća i građenje?

DA
NE
NIJE RELEVANTNO ZA PROJEKT

14. LOKACIJSKE I GRAĐEVNE DOZVOLE
Da li su sve lokacijske / građevinske dozvole
za projekt pribavljene?

DA
NE
NIJE RELEVANTNO ZA PROJEKT

Ukoliko nisu pribavljene, da li se dozvole realno
mogu dobiti u roku od 6 mjeseci?

DA
NE
NIJE RELEVANTNO ZA PROJEKT
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15. TEHNIČKA DOKUMENTACIJA
Navesti da li je sva tehnička dokumentacija
(dizajn, planovi, specifikacije opreme, projektna
dokumentacija) na raspolaganju za projekt.

DA
NE
NIJE RELEVANTNO ZA PROJEKT

Ukoliko nije, navesti može li se realno očekivati da
će tehnička dokumentacija biti pripremljena u roku
od 6 mjeseci.

DA
NE
NIJE RELEVANTNO ZA PROJEKT

16. ANALIZE ZA PROJEKT
Ukoliko nije, navesti može li se realno očekivati da
će tehnička dokumentacija biti pripremljena u roku
od 6 mjeseci.

PREDINVESTICIJSKA STUDIJA / ANALIZA
STUDIJA OPRAVDANOSTI
COST-BENEFIT ANALIZA
STUDIJA I/ILI ELABORAT UTJECAJA NA OKOLIŠ
NIJE RELEVANTNO ZA PROJEKT
OSTALO (navesti)

Ukoliko navedene studije nisu izrađene, može li se
očekivati da će biti spremne u roku od 6 mjeseci?

DA
NE
NIJE RELEVANTNO ZA PROJEKT

17. POVEZANOST PROJEKTA S DRUGIM
RAZVOJNIM PROGRAMIMA/ STRATEGIJAMA

Navedite da li je projekt povezan s nekim razvojnim programom,
sektorskim ili područnim (npr. Industrijska strategija, Strategija
razvoja Općine Tuhelj i dr.) i naziv tog programa.

18. ZAJEDNIČKI PROJEKT VIŠE JEDINICA
LOKALNE SAMOUPRAVE

Navedite koje su to jedinice lokalne samouprave.

19. MEĐUŽUPANIJSKI PROJEKT

Navedite koje su to županije.

20. PREKOGRANIČNI PROJEKT

Navedite koje su to inozemne regije.

21. PARTNERI PROJEKTA

Navedite partnerske institucije/osobe u provedbi projekta.

22. DODATNE INFORMACIJE O PROJEKTU

Upišite bilo kakve dodatne informacije koje smatrate da su važne
za projekt, a nisu spomenute u obrascu. Maksimalno 100 riječi.
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23. KONTAKT OSOBA

24. POTPIS PREDLAGATELJA

Ime i prezime, adresa, broj telefona, e-mail

Ime, prezime, funkcija

25. MJESTO I DATUM

26. ŠIFRA PROJEKTA

IZJAVA OBJEKTIVNOSTI I POVJERLJIVOSTI
Ja, niže potpisani, ovime izjavljujem da pristajem sudjelovati u pripremi gore navedenog projekta. Ovom izjavom
potvrđujem da sam upoznat s informacijama koje su za sada raspoložive, a odnose se na Poziv za prikupljanje projekata
za Bazu projekata. Obvezujem se izvršavati svoje dužnosti pošteno i pravedno. Moj doprinos dokumentima u čiju
ću pripremu biti uključen bit će objektivan i u potpunosti će poštivati načela pravednog natjecanja i nepristranosti.
Obvezujem se čuvati sve informacije ili dokumente (”povjerljive informacije”) koji mi budu otkriveni ili koje otkrijem
ili koje sastavim za vrijeme ili kao rezultat pripremanja projekta za prijavu na natječaje i obvezujem se da ću ih koristiti
samo za svrhe pripremanja ovog projekta te da ih neću otkriti ni jednoj trećoj strani. Ujedno, suglasan sam da institucija
kojoj dostavljam ovaj dokument raspolaže gore navedenim podacima isključivo u svrhu prijave projekta na natječaje,
traženje potencijalnih partnera i dodatnih izvora financiranja, ali uz moje prethodno odobrenje.
ZA PREDLAGATELJA

ZA OPĆINU TUHELJ
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PRILOG III
Minimalni sadržaj tablice Baze projekata

REDNI
BROJ

Naziv projekta

Nositelj

Procijenjena
vrijednost
projekta u
kunama
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Izvori
financiranja

Procijenjeni Usklađenost
početak i
sa
kraj projekta strategijom

Faza
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PRILOG IV
Sadržaj narativnog izvješća o provedbi Strategije

NARATIVNO IZVJEŠĆE O PROVEDBI STRATEGIJE RAZVOJA OPĆINE TUHELJ
1. UVOD

Razdoblje za koje se izvještava
Metodologija pripreme izvješća
Izvori podataka

2. SAŽETAK FINANCIJSKOG
UČINKA PROVEDENIH MJERA

Kratak prikaz financijskog učinka provedenih mjera / aktivnosti u izvještajnom
razdoblju prema grupama razvojnih mjera i izvorima financiranja
Opis odstupanja od definiranog financijskog okvira
Preporuke za drugo financijsko razdoblje

3. SAŽETAK IZVJEŠĆA O
POKAZATELJIMA REZULTATA
PROVEDBE AKTIVNOSTI

Ocjena provedbe obzirom na postavljeni akcijski plan te aktivnosti koje provode
glavni dionici (definirani institucionalnim okvirom)
Odnos zadano / ostvareno – u odnosu na postavljene indikatore
Preporuke za naredno financijsko razdoblje

4. OCJENA POTREBE ZA
REVIZIJOM STRATEŠKOG
DOKUMENTA

Identifikacija odstupanja u financijskoj i kvalitativnoj provedbi Strategije
Opis glavnih prepreka u provođenju Strategije i prijedlog otklanjanja prepreka
Obzirom na postignute indikatore, ocjena potrebe promjene Strategije

5. OCJENA SURADNJE
GLAVNIH DIONIKA

Provedene aktivnosti glavnih dionika definiranih Institucionalnim okvirom
Osvrt na održane sastanke / radionice
Popis provedenih aktivnosti / mjera sukladno Komunikacijskom akcijskom planu

6. IZVJEŠĆE O BAZI PROJEKATA
PREMA ZADANIM PARAMETRIMA
ANALIZE

Izvješće o statusu Baze projekata u izvještajnom razdoblju sukladno definiranim
parametrima u Strategiji

7. POPIS IMENA I PREZIMENA
OSOBA KOJE SU SASTAVILE
IZVJEŠĆE

Navesti osobe koje su sudjelovale u pripremi izvješća
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5.

4.

3.

2.

INFRASTRUKTURA
I OBNOVLJIVI
IZVORI ENERGIJE

1.

UKUPNO
1. + 2. + 3. + 4. + 5.

UKUPNO 5.

PRIRODNA
BAŠTINA

UKUPNO 4.

KULTURNA
BAŠTINA

UKUPNO 3.

DRUŠTVENA
INFRASTRUKTURA
I DJELATNOSTI,
LJUDSKI
POTENCIJALI I
INSTITUCIJE

UKUPNO 2.

GOSPODARSTVO

UKUPNO 1.

PODRUČJE
RAZVOJA

R. Br.

PRILOG V
Financijsko izvješće

5.1.

4.1.

3.3.

3.2.

3.1.

2.3.

2.2.

2.1.

1.2.

1.1.

MJERA

0

0

0

0

0

Državni
proračun

0

0

0

0

0

Županijski
proračun

0

0

0

0

0

Lokalni
proračun

0

0

0

0

0

EU

0

0

0

0

0

Javna
poduzeća

0

0

0

0

0

Ostali
izvori

0

0

0

0

0

Sveukupno

Planirana sredstva za provedbu skupine mjera u izvještajnom razdoblju

0

0

0

0

0

Državni
proračun

0

0

0

0

0

Županijski
proračun

0

0

0

0

0

Lokalni
proračun

0

0

0

0

0

EU

0

0

0

0

0

Javna
poduzeća

0

0

0

0

0

Ostali
izvori

0

0

0

0

0

Sveukupno

Utrošena sredstva za provedbu skupine mjera u izvještajnom razdoblju
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PRILOG VI
Indikatori
INDIKATOR

JEDINICA
MJERE

IZVOR
PODATKA

TRENUTNA
VRIJEDNOST
(2014.)

CILJANA
VRIJEDNOST
(2020.)

Dužina kanalizacijske mreže

km

Općina Tuhelj,
Zagorski vodovod d.o.o.

0

6

Broj korisnika priključen
na kanalizacijsku mrežu

broj

Općina Tuhelj,
Zagorski vodovod d.o.o.

0

200

Pokrivenost vodoopskrbom

%

Općina Tuhelj,
Zagorski vodovod d.o.o.

80%

100%

Broj zelenih otoka

broj

Općina Tuhelj

2

3

Analiza u cilju zaštite i poticanja
adekvatnog korištenja vodnih resursa

Broj

Općina Tuhelj

0

1

Udio korištenja termalnih
voda u svrhu grijanja

%

Općina Tuhelj

0

5

Broj reciklažnih dvorišta

Broj

Općina Tuhelj

0

1

Količina selektivnog otpada

tona

Općina Tuhelj, Zelenjak d.o.o.

n/p

10

Dužina asfaltiranih nerazvrstanih cesta

km

Općina Tuhelj, Zavod za
prostorno planiranje KZŽ

53

80

Broj saniranih klizišta

Broj

Općina Tuhelj

3

8

Dužina novoizgrađenog nogostupa

km

Općina Tuhelj

4

10

Broj novih rasvjetnih tijela

Broj

Općina Tuhelj

0

300

Dužina biciklističkih staza

km

Općina Tuhelj

0

5

Broj hot-spotova

broj

Općina Tuhelj, Turistička
zajednica Općine Tuhelj

1

2

Broj kućanstava s pristupom
brzom Internetu

broj

Državni zavod za statistiku

268

500

Broj uređenih ugibališta za autobuse

broj

Općina Tuhelj

6

10

Broj održanih edukacija o zaštiti okoliša

broj

Općina Tuhelj

0

3

Broj projekata energetskih obnova
zgrada u javnom sektoru

broj

Općina Tuhelj,
Krapinsko-zagorska županija

1

3

Broj projekata energetske
učinkovitosti u poslovnom sektoru

broj

Općina Tuhelj

n/p

1

Broj energetski obnovljenih
obiteljskih kuća

broj

Općina Tuhelj,
Krapinsko-zagorska županija

6

20

Broj projekata korištenja
OIE u poljoprivredi

broj

Općina Tuhelj

n/p

0

Broj energetski učinkovitih
javnih rasvjetnih tijela

broj

Općina Tuhelj

0

300
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INDIKATOR

JEDINICA
MJERE

IZVOR
PODATKA

TRENUTNA
VRIJEDNOST
(2014.)

CILJANA
VRIJEDNOST
(2020.)

Broj obrtničkih zona

broj

Općina Tuhelj, HOK

0

1

Broj novih tvrtki

broj

Općina Tuhelj, HGK

0

3

Broj novih obrta

broj

Općina Tuhelj, HOK

0

10

Broj ukupno zaposlenih

broj

Općina Tuhelj, FINA, HZMO

415

480

Broj prijavljenih inovacija

broj

Općina Tuhelj,
DZIV, HAMAG-BICRO

n/p

3

Broj gospodarskih promotivnih
aktivnosti

broj

Općina Tuhelj

n/p

5

Broj OPG-a uključenih
u turističku ponudu

broj

Općina Tuhelj,
Turistička zajednica

0

5

Plan brandiranja Općine

broj

Općina Tuhelj

0

1

Broj potpora OPG-ima

broj

Općina Tuhelj,
Ministarstvo poljoprivrede

n/p

5

Broj dugoročnih marketinških
planova turističke ponude

Broj

Općina Tuhelj,
Turistička zajednica

0

1

Broj godišnjih manifestacija
u sektoru turizma

Broj

Općina Tuhelj

4

6

Broj novih turističkih sadržaja

broj

Općina Tuhelj,
Turistička zajednica

0

10

Ulaganja u razvoj turističkih
kapaciteta i infrastrukture

kn

Općina Tuhelj,
Turistička zajednica

n/p

500.000,00

Broj godišnjih turističkih dolazaka

broj

Općina Tuhelj,
Turistička zajednica

39.603

50.000,00

Broj godišnjih turističkih noćenja

broj

Općina Tuhelj,
Turistička zajednica

93.059

150.000,00

Površina poljoprivrednog područja
pod nasadima u odnosu na ukupnu
poljoprivrednu površinu

%

Općina Tuhelj, APPRR,
Savjetodavna služba

n/p

3

Broj proizvođača poljoprivrednih
proizvoda i prerađevina

broj

Općina Tuhelj, HZMO

9

20

Broj godišnjih edukacija
za poljoprivrednike

broj

Općina Tuhelj,
Ministarstvo poljoprivrede,
Savjetodavna služba

n/p

10

Broj pripremljenih projekata
u sektoru poljoprivrede

Broj

Općina Tuhelj

n/p

15

Broj godišnjih ekoloških sajmova

Broj

Općina Tuhelj

0

5
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INDIKATOR

JEDINICA
MJERE

IZVOR
PODATKA

TRENUTNA
VRIJEDNOST
(2014.)

CILJANA
VRIJEDNOST
(2020.)

Broj djece polaznika vrtića

broj

Općina Tuhelj

0

130

Broj godišnjih programa
identifikacije potrebnih kadrova

broj

Općina Tuhelj

0

5

Broj srednjoškolskih stipendija

broj

Općina Tuhelj

4

20

Broj studentskih stipendija

broj

Općina Tuhelj

28

50

Broj kulturnih programa

broj

Općina Tuhelj

3

6

Broj sportskih programa

broj

Općina Tuhelj

2

4

Broj posjetitelja kulturnih
i sportskih programa

broj

Općina Tuhelj

200

300

Broj izvaninstitucionalnih
oblika socijalnih usluga

broj

Općina Tuhelj

n/p

3

Broj održanih edukacija
za djelatnike javne uprave

broj

Općina Tuhelj

0

3

Broj educiranih osoba

broj

Općina Tuhelj

Broj prijavljenih projekata
javne uprave

broj

Općina Tuhelj

0

3

Broj provedenih projekata
cjeloživotnog učenja

broj

Općina Tuhelj

0

10

Inventar kulturne baštine

broj

Općina Tuhelj

0

1

Broj pripremljenih projekata
u području kulturne baštine

broj

Općina Tuhelj

0

3

Inventar osjetljivih dijelova prirode
i biološke raznolikosti

broj

Općina Tuhelj

0

1

Broj pripremljenih programa
u području zaštite okoliša

broj

Općina Tuhelj

0

3

6
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OPĆINA TUHELJ
49215 Tuhelj, Tuhelj 36
tel: 049/557 244
tel./fax.: 049/556 105
opcina.tuhelj@kr.t-com.hr
opcina-tuhelj@kr.htnet.hr
www.tuhelj.hr

OVAJ PROJEKT SUFINANCIRAN JE
SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
Strategija razvoja Općine Tuhelj 2015–2020

PROGRAM RURALNOG RAZVOJA 2014. – 2020.
Udio sufinanciranja: 85 % EU, 15 % RH
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj:
Europa ulaže u ruralna područja

