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Uvodna riječ načelnika

Čestit Božić
i uspješna

2019. godina!
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Poštovane Tuhljanke
i Tuhljani,
Pred Vama je sedmo izdanje
Tuheljskog lista.
Od prošlog Božića, kada
je izdano šesto izdanje do
danas, u našoj općini održala
su se brojna događanja,
završen je i pokrenut čitav
niz projekata. O svim tim
događajima i projektima
nastojati ćemo Vas objektivno
informirati u ovom broju
Tuheljskog lista.
Na kraju ove godine kada
podvučem crtu, mogu
reći da sam zadovoljan
s postignućima koja su
ostvarena. Posebno sam
ponosan što smo sve
ostvarili vlastitim sredstvima,
oslanjajući se isključivo na
sebe i svoj rad.
Nažalost, od nadležnih
ministarstava i ostalih
državnih institucija nismo
adekvatno praćeni u
nastojanjima da poboljšamo
komunalnu infrastrukturu
i uvjete života Tuhljanki i
Tuhljana. Na netransparentan
i pomalo čudan način
zaobilazilo nas se kod
dodjeljivanja potpora i to
me kao načelnika i čovjeka
žalosti, ali s druge strane
čini me ponosnim jer
smo vlastitim snagama i

sredstvima realizirali 90%
planiranih programa i
projekata. No svaka potpora
koju nismo uspjeli ostvariti
mojem je timu i meni dodatna
motivacija za ustrajan i
transparentan rad u cilju
napretka i boljitka naše
sredine te bolji i ugodniji život
za sve naše mještane.
Poštovane sumještanke i
sumještani, na kraju ove
godine u ovo predblagdansko
vrijeme zahvaljujem se svima
Vama koji aktivno sudjelujete
u društveno političkom životu
naše zajednice i dajete svoj
doprinos u promicanju imena
i ugleda naše Općine.
Koristim ovu priliku da one
koji sa strane sve promatraju
sa kritičkim osvrtom pozovem
na uključivanje u društvenog
politički život naše zajednice
jer je to jedini način da
utječu i mijenjanju ono za
što eventualno smatraju da
nije dobro i da svojim radom
doprinesu napretku i razvoju
naše sredine.
I na kraju, uz obilje obiteljske i
svake druge sreće želim Vam
čestit i blagoslovljen Božić te
sretnu i uspješnu novu 2019.
godinu!
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Advent i Božić u našem Tuhlju
K

rist je došao čovječanstvu, no isto tako
dolazi i svakome od nas - pojedincu.
Adventska priprema za Njegov dolazak
događa se uvijek iznova. Najbolja adventska
priprema svakoga od nas je pomirenje s
Bogom i braćom ljudima.
Božić je blagdan radosti i mira. Znači da
život svakog od nas treba biti upravo miran
i radostan, a to je moguće samo ako svi
zauzmemo ovakav stav: želim biti u Božjoj
blizini i blizini čovjeka. Trudit ću se popraviti
i biti bolji čovjek u odnosu prema Bogu,
Crkvi, Župi i svome bližnjemu s kojim dijelim
ovozemaljsko kratko putovanje.
Svjesni smo nadam se da smo ovdje samo u
prolazu? Planet Zemlja nam je dom nekoliko

desetaka godina, a nakon toga nam duša ide
s onu stranu – u vječnost. Ako sam katolik,
onda moram vjerovati u vječnost. Ako sam se
izgubio u vjeri, onda je ovaj Advent i Božić
prilika da se vratim u realnost i shvatim da mi
se život sastoji od tijela, duše i duha. Znači
da nije sve samo u ovozemaljskom nego da
postoji i duhovno. Čitaoče, primi ove riječi k
srcu jer su ti poticaj da se vratiš ljubavi prema
Bogu i bližnjemu.
U tom duhu pomirenja, radosti, iskrenosti
i pobožnosti svima Vama dragi ljudi želim
sretan i blagoslovljen blagdan Isusova rođenja
i sve najbolje u novoj 2019. godini!
Vaš župnik

Autor teksta: vlč. Dragutin Šengula
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IMATE PRAVO
ZNATI
Izgradnja dječjeg vrtića
MALI TUHLJANI ZASLUŽUJU ISTE UVJETE ODRASTANJA KAO I NJIHOVI VRŠNJACI U SREDINAMA S VRTIĆEM

I

zgradnja dječjeg vrtića
u Tuhlju je tema o kojoj
se često piše i govori i
to s razlogom jer njegova
izgradnja je od velike
važnosti za mještane naše
općine, a posebno za mlade
obitelji s djecom. Kao što
ste upoznati, u travnju ove
godine primili smo obavijest
od strane Agencije za
plaćanja u poljoprivredi,
ribarstvu i ruralnom razvoju
da zbog nedostatka novčanih
sredstava nismo ostvarili
potporu za izgradnju vrtića.
S tom informacijom načelnik
Općine upoznao je javnost
putem otvorenog pisma
pod naslovom „Imate pravo
znati – odbijen zahtjev za
potporu za izgradnju dječjeg
vrtića“ koje je u obliku
neadresirane poštanske
pošiljke dostavljeno svakom
domaćinstvu na području
naše općine. Kako je i
navedeno u pismu, nismo
odustali od borbe za
pronalaženjem rješenja kako
doći do sredstava za izgradnju
vrtića. Kao u svakoj investiciji,
problem su novčana
sredstva. Općina Tuhelj nema
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financijskih mogućnosti da
sama izgradi vrtić jer troškovi
izgradnje su veći od godišnjeg
proračuna Općine.
Novi natječaj i prilika za
prijavu pružena je ponovno
u kolovozu. Naime, dana
2. 8. 2018. godine Općina
Tuhelj predala je Agenciji
za plaćanja u poljoprivredi,
ribarstvu i ruralnom razvoju
Zahtjev za potporu izgradnje
dječjeg vrtića na podmjeru
7.4., Operaciju 7.4.1. –
Ulaganja u pokretanje,
poboljšanje ili proširenje
lokalnih temeljnih usluga
za ruralno stanovništvo,
uključujući slobodno vrijeme
i kulturne aktivnosti te
povezanu infrastrukturu.
Ukupna vrijednost projekta
izgradnje i opremanje
dječjeg vrtića u Tuhlju iznosi
7.292.956,26 kuna. Zatražena
sredstva potpore iznose
6.679.555,50 kuna, vlastita
sredstva iznose 613.400,73
kune, od čega smo do sada
utrošili 304.700,73 kune.
S dosadašnjim utrošenim
novčanim sredstvima
financirana je kupnja

zemljišta i izrada projektne
dokumentacije za izgradnju
vrtića.
Ukupan iznos raspoloživih
sredstava javne potpore za
projekte iz Sektora dječjih
vrtića predmetnog natječaja
iznosi 500.000.000,00 kuna.
Prema kriterijima natječaja
ostvarujemo 87 bodova od
mogućih 100. Preostalih 13
bodova ne možemo ostvariti
jer se odnose na indeks
razvijenosti i za dogradnju
postojećih vrtića, a na to ne
možemo utjecati. S obzirom
na visinu ukupno raspoloživih
sredstava koja se dodjeljuju, te
na činjenicu da smo se prijavili
odmah po otvaranju natječaja,
i da prema kriterijima
natječaja ostvarujemo 87
bodova, ukoliko sve bude
transparentno i bez nekih
u Hrvatskoj općepoznatih
faktora, uspjeh ovaj put
ne bi trebao izostati. S
nestrpljenjem očekujemo
rezultate natječaja s vjerom da
naši mali Tuhljani zaslužuju iste
uvjete odrastanja kao i njihovi
vršnjaci širom Lijepe naše, a i
Tuhelj je dio Lijepe naše, zar
ne?

Prijavljivanje projekata &
ostvareni uspjesi i neuspjesi
Najvažniji kapitalni projekt
koje smo prijavili za
sufinanciranje iz fondova EU
je izgradnja i opremanje
dječjeg vrtića, a sve u svezi
s tim projektom objašnjeno
je u posebnom članku. Pored
tog projekta mnogo rada i
energije uložili smo za prijave
na projekte koji su znatno
manje novčane vrijednosti ali
su važni za našu zajednicu.
Negdje smo bili uspješni,
negdje nismo. Na otvoreni
natječaj Ministarstva
graditeljstva i prostornog
uređenja aplicirali smo
za novčana sredstva s 2
projekta: sanaciju klizišta
uz nerazvrstanu cestu
Pristava – odvojak Pleški i
asfaltiranje nerazvrstanih
cesta na području
općine. Naši projekti nisu
prihvaćeni. Iz kojih razloga
nije nam poznato; nismo
dobili nikakvo pismeno
obrazloženje ili rješenje.
U javnom pozivu za
dostavu projekata od strane
Ministarstva nije bilo nikakvih
modela ni kriterija bodovanja
koji će se primjenjivati.
Ako uzmemo u obzir da je
izvor novčanih sredstava
iz kojih su se ti programi
financirali legalizacija
nezakonito izgrađenih
zgrada, a da je na području
naše općine od početka
legalizacije do sada
obrađeno 500 predmeta,
odbijanje naših projekata
je neobjašnjivo i za nas
neprihvatljivo. Da li su
novci dodjeljivani prema
potrebama ili prioritetima ili
po nekim drugim „kriterijima“
- prosudite sami.
Na otvoreni natječaj

Ministarstva regionalnog
razvoja i fondova EU unutar
programa održivog razvoja
lokalne zajednice aplicirali
smo za novčana sredstava
s dva projekta: uređenje
nerazvrstane ceste u
naselju Lenišće, odvojak
Krizmanić – Kreševac i
izgradnju javne rasvjete u
naselju Glogovec Zagorski.
Rezultat i objašnjenja su
identični kao i kod naprijed
navedenih projekata.
S Agencijom za plaćanje
u poljoprivredi, ribarstvu i
ruralnom razvoju sklopili
smo Ugovor o sufinanciranju
III. izmjena i dopuna
prostornog plana uređenja
Općine Tuhelj. Ugovor je
sklopljen nakon uspješne
prijave na mjeru 7. podmjeru
7.1. operacije 7.1.1.
sastavljanje i ažuriranje
planova za razvoj jedinica
lokalne samouprave. U toku
je realizacija projekta.
S Ministarstvom regionalnog
razvoja i fondova EU sklopili
smo ugovor o sufinanciranju
izrade projektno - tehničke
dokumentacije za uređenje
trga s pratećim sadržajem u
centru Općine Tuhelj. Ugovor
je sklopljen nakon uspješne

prijave na Program pripreme
lokalnih razvojnih projekata
prihvatljivih za financiranje iz
ESI fondova.
Preko Lokalne akcijske grupe
Zagorje – Sutla - u sklopu
projekta ‘’VolontirAJMO –
jačanje kapaciteta lokalnih
zajednica za volontiranje’’
- i u suradnji s Društvom
‘’Naša djeca’’ Tuhelj i
OŠ Lijepa naša iz Tuhlja
uspješno je izvršen projekt
oslikavanja potpornih
zidova u Bolničkoj ulici
u Tuheljskim Toplicama
i kod Lovačkog doma u
Tuhlju, te oslikavanja igara
„Školice“ u dvorištu osnovne
škole. Projekt je bio male
novčane vrijednosti u odnosu
na ostale projekte, ali nas
izuzetno veseli jer su ga
proveli naši najmlađi Tuhljani.
Zajedno s našim partnerima
Gradom Klanjcem i
Općinama Desinić, Kraljevec
na Sutli, Kumrovec, Veliko
Trgovišće i Zagorska Sela na
otvoreni natječaj Fonda za
zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost prijavili smo
projekt „Učimo zajedno“.
Preko tog projekta educirat
će se stanovništvo o načinu
odvojenog prikupljanja
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otpada. Očekujemo
potpisivanje ugovora
kako bi mogli krenuti u
realizaciju projekta i svima
nama neophodno potrebnu
edukaciju.
S navedenim Fondom
sklopili smo i ugovor o
nabavi spremnika za
odvojeno prikupljanje
otpada. Ugovor je sklopljen
nakon uspješne prijave na
otvoreni natječaj, a u tijeku
je nabavka spremnika - koju
provodi Fond.
Općina Tuhelj ne može
utjecati na dinamiku
provedbe dva naprijed

pobrojana projekta jer je
realizacija u nadležnosti
Fonda za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost.
Preko projekta „Zaželi –
Žene za Zagorje“ uspješno
se provodi pomoć u kući za
starije i nemoćne osobe u
našoj općini. O tom projektu
možete više saznati u
posebnom članku ovog lista.
Početkom prosinca
odobreno nam je 15 000
eura za postavljanje
javnih pristupnih točaka
bežićnom internetu
(hotspot). Europska unija
financirat će troškove opreme

Financiranje puhačkog
orkestra 'Lipa'' Tuhelj
PO Lipa Tuhelj svojim entuzijazmom, repertoarom i
kontinuiranim napretkom i radom ima važnu ulogu u
promociji Tuhlja i promociji glazbe. Svim mještanima orkestar
je ponos, a Općina Tuhelj svih godina od njenog postojanja do
danas financijski je podupirala rad orkestra.
Sukladno tome, i u protekloj godini Općina je u skladu sa
svojim financijskim mogućnostima podupirala rad orkestra.
Glede u javnosti često plasiranih informacija o tome kako
Općina ne financira orkestar, poštovani čitatelji, želimo Vas
ovim putem upoznati sa sljedećim činjenicama:
a) Općina Tuhelj u tijeku 2018.godine za financiranje
PO Lipa Tuhelj izdvojila je iznos od 36.000,00 kuna.
Ostvareni proračun naše Općine iznosi 5.000.000,00 kuna.
b) Financiranje PO susjednih općina i gradova:
- PO Grada Zaboka – 35.000,00 kuna
- Limena glazba „Karlo Lugarić“ Desinić – 10.000,00 kuna
- Limena glazba „Mrzlo Polje“ Veliko Trgovišće – 42.000,00
kuna
- Limena glazba „Lira“ Kraljevec na Sutli – 10.000,00 kuna.
Proračun Grada Zaboka iznosi 37.000.000,00 kuna, a Općine
Veliko Trgovišće 11.000.000,00 kuna.
Ovo su službeni podaci lako provjerljivi u svim općinama i
gradovima.
Poštovani čitatelji, da li Općina Tuhelj financira rad našeg
Puhačkog orkestra i da li je to u odnosu na visinu našeg
proračuna dostatno ili ne, prosudite sami.
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i instaliranja pristupnih točaka
bežičnom internetu, a naša
je obaveza financiranje
povezivosti (internetska
pretplata) i održavanje
opreme za bežični internet
građanima i posjetiteljima.
Ovo je popis onoga što
smo prijavili u prethodnih
godinu dana. Možemo reći
da nismo propustili niti jedan
natječaj, da je sva natječajna
dokumentacija napravljena
sukladno zahtjevima
natječaja, te da smo se
uvijek prijavljivali na vrijeme
među prvima i da ćemo tako
nastaviti i ubuduće.
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SELJAČKI DOM –
nekretnina koja je
potrebna mještanima
SELJAČKI DOM IZGRADILI SU MJEŠTANI PROSENIKA... I DANAS
DOM NIJE UCRTAN U ZEMLJIŠNE KNJIGE, A KAO KORISNIK
ZEMLJIŠTA UPISANA JE POLJOPRIVREDNA ZADRUGA TUHELJ

Lokalni projekti
razvoja –
mikrokreditiranje
Općina Tuhelj sukladno Ugovoru o poslovnoj suradnji na
realizaciji projekta „Lokalni projekti razvoja – mikrokreditiranje“
za 2009. godinu koji je sklopljen sa Krapinsko – zagorskom
županijom, subvencionirala je kamate na poduzetničke
kredite po programu „Mikrokreditiranje 2009. godine“.
Kamate su subvencionirane s jednim postotnim poenom.
Člankom 5. navedenog Ugovora korisnici sredstava subvencija
kamata na poduzetničke kredite od strane Općine Tuhelj su
obrti, mala i srednja trgovačka društva i zadruge u 100% tnom vlasništvu državljana Republike Hrvatske, a koji ulažu na
područje općine bez obzira na sjedište, odnosno prebivalište.
Kamate su subvencionirane poslovnim subjektima Cesargrad
i Rimat sistemi.
S obzirom da je kamata za Cesargrad subvencionirana u
cijelosti, a za Rimat sisteme je pri kraju, veseli nas da ćemo
po izvršenoj kontroli od strane odgovornih osoba Krapinsko
– zagorske županije saznati činjenice u koje su objekte ili
opremu na području općine navedeni poslovni subjekti uložili
od kredita dobivena novčana sredstva.
Javnost i porezni obveznici Općine Tuhelj biti će pravodobno
informirani o ustanovljenim činjenicama.

U

razgovoru sa starijim mještanima
Prosenika spoznali smo da su dom
svojim dobrovoljnim radom izgradili
mještani Prosenika, financirajući materijal
svojim dobrovoljnim prilozima.
Objekt je nedovršen i neuređen te nije ucrtan
u zemljišne knjige. Kao korisnik nekretnine,
odnosno zemljišta upisana je Poljoprivredna
zadruga Tuhelj.
Općina Tuhelj zainteresirana je da stekne
vlasništvo nad predmetnom nekretninom, uredi
građevinu i omogući korištenje mještanima
Prosenika čiji su je preci i izgradili.
Posebno smo zainteresirani da uređene
prostorije dodijelimo na korištenje našoj Udruzi
umirovljenika kojoj je prostor potreban i čiji
članovi zaslužuju svoj topli kutak za druženja

i aktivnosti. Općina Tuhelj je do sada u tri
navrata službenim dopisom tražila od PZ
Tuhelj da zajednički pristupimo rješavanju tog
problema, no nažalost do sada nismo dobili
nikakav odgovor.
Mještani Prosenika i naši umirovljenici
zaslužuju barem odgovor. Čelni ljudi PZ Tuhelj
godinama verbalno ističu ljubav prema Tuhlju i
Tuhljanima i ovo im je prilika da ljubav pokažu
na djelu.
Općina Tuhelj spremna je odmah po stjecanju
vlasništva nad predmetnom nekretninom istu
urediti i staviti ju u funkciju za narod kojem
formalno i pripada.
Načelnik Mladen Hercigonja
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TUHELJSKI LIST - Uvod

PRORAČUN OPĆINE
TUHELJ ZA 2019. GODINU

Rad Općinskog
vijeća u 2018. godini

Od kuda se puni proračun?

O

pćinsko vijeće je u prvih 10 mjeseci 2018. godine održalo
8 svojih sjednica, više nego ikada. Nastojimo imati više
sjednica, a manje točki dnevnog reda. Time se dobiva na
kvaliteti donesenih odluka jer se vijećnici mogu uspješnije
pripremati za sjednice.
Na tim sjednicama raspravljene su 62 točke dnevnog reda.
Doneseno je 55 raznih odluka i zaključaka. Nažalost, mnoge od tih
odluka i zaključaka donesene su zbog izmjene zakonskih propisa.
Njima se od nas traže sve veća financijska izdvajanja bez osiguranja
dodatnih sredstava, i na taj način teret tih izmjena na kraju plaćamo
svi mi. Sve naše Odluke i zaključci objavljuju se na internetskim
stranicama naše općine.
Na 13. sjednici vijeća prestao je mandat vijećnici Mariji Tkalec na
njen zahtjev, a novi vijećnik postao je Nikola Matečić. Zahvaljujemo
se vijećnici Mariji Tkalec na doprinosu u dosadašnjem radu, a
novom vijećniku želimo puno uspjeha u radu.
Zahvaljujemo se i svim vijećnicima koji su prema svojim
mogućnostima pridonijeli kako bi Općinsko vijeće uspješno radilo.
Treba istaknuti da su se naši vijećnici u potpunosti odrekli naknade
za svoj rad. Hvala im na tome.
Mnogi prijedlozi odluka prolaze javno savjetovanje s Vama,
zainteresiranim građanima putem internetskih stranica općine.
Uočili smo da mnogi naši građani nemaju mogućnosti pratiti naše
internetske stranice, te ćemo nastojati putem tribina (kao ona
održana za izmjene u načinu postupanja s otpadom) što više čuti Vaš
glas.
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PRIHODI i PRIMICI
Promjenama Zakona o financiranju jedinica
lokalne samouprave, krajem 2017. godine
planirano je povećanje proračunskih prihoda
za jedinice lokalne samouprave koje imaju
prihode od poreza i prireza na dohodak manji
od hrvatskog prosjeka. Tako je Općina Tuhelj
za 2018. godinu planirala povećanje prihoda
od poreza na dohodak za 1,3 milijuna kuna u
odnosu na realno ostvarenje tog prihoda koji
se prosječno zadnjih godina kreće u iznosu
od 2,3 milijuna kuna. Samim time, tada je
planirano i povećanje istoimenog prihoda
u projekcijama za 2019. i 2020. godinu. Do
pogrešnog planiranja došlo je iz razloga što smo
se vodili smjernicama Ministarstva financija u
kojima je navedeno da će se za obračun uzimati
petogodišnji prosjek prihoda od poreza na
dohodak (od 2012. do 2016. godine). Naknadno
se u tablici udjela po JLP(R)S za fiskalno
izravnanje u 2018. godini ustanovilo da su se
za obračun fiskalnog izravnanja uzimali iznosi
ukupnog poreza na dohodak (100%), a ne iznosi
od 60% koje je prihodovala Lokalna jedinica.
Sukladno izračunu Ministarstva financija o
udjelu fiskalnog izravnanja za 2018. godinu,
udio Općine Tuhelj u ukupnom iznosu sredstava
fiskalnog izravnanja u 2018. je 0,0000 % čime
neće biti dodatno ostvareni planiranih prihodi
fiskalnog izravnanja.
Člankom 8. Zakona o financiranju jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave
Općine, gradovi i županije čiji je kapacitet
ostvarenih poreznih prihoda manji od
referentne vrijednosti kapaciteta ostvarenih
poreznih prihoda ostvaruju pravo na sredstva
fiskalnog izravnanja. Referentna vrijednost
za obračun, za Općine, za 2018. godinu iznosi
1.927,00 kn, dok je kapacitet ostvarenih
poreznih prihoda po stanovniku Općine Tuhelj

1.988,76 kn. Odlukom o udjelu sredstava
fiskalnog izravnanja za pojedinu Općinu, Grad
i Županiju u ukupnim sredstvima fiskalnog
izravnanja u 2019. godini koju je u rujnu
donio ministar financija propisan je isti udio
(0,0000 %), povećana je referentna vrijednost
s 1.927,00 kn na 1.942,77 kn, no, i dalje je
kapacitet ostvarenih poreznih prihoda manji od
referentne vrijednosti čime ne možemo računati
na dodatno povećanje prihoda.
U 2019. godini Općina se
ne planira zadužiti.
Proračunom za 2019. godinu planirani su
prihodi u iznosu od 5,6 milijuna kuna. Najveći
udio planiranih prihoda čine POREZI i to:
porez na dohodak (to su primici ostvareni od
nesamostalnog rada, samostalne djelatnosti,
imovine i imovinskih prava, kapitala, osiguranja
i drugih primitaka; planirani iznos je 2.512.900
kn što čini 45% ukupno planiranih prihoda),
komunalna naknada (480.000,00), porez na
promet nekretnina (450.000,00 kn) te porez
na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i
porez kuća na odmor.
Po veličini, drugi najznačajniji prihod su POMOĆI
IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG
PRORAČUNA (to su tekuće i kapitalne pomoći od
županije, države i Fondova EU koje se dobivaju
na temelju poslanih zahtjeva na otvorene
natječaje nadležnih institucija (ministarstva
i slično). Proračunom se planiraju prihodi
od županije i države za poticanje razvoja
komunalne infrastrukture, dok se od Fondova
EU očekuje priljev sredstava za prijavljeni
projekt izgradnje vrtića. Za 3. izmjenu i
dopunu prostornog plana očekuje se prihod
iz državnog proračuna (15%) i iz sredstava
prijenosa sredstava EU (85%) što čini ukupno
98.000,00 kn, odnosno 100%-tno financiranje
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projekta. Tijekom 2018. godine izradili smo
projektno-tehničku dokumentaciju za izgradnju
i opremanje parka s fontanom u Tuheljskim
Toplicama kod ulaska u Terme Tuhelj;ukupan
trošak izrade dokumentacije iznosi 37 000 kn.
Projekt je prijavljen na natječajLAG-a Zagorje
Sutla, te sljedeće godine iz tog natječaja
planiramo prihod temeljem prijenosa sredstava
iz EU fondova od 280.000,00 kn. Ukupna
vrijednost investicije je 420.000,00kn, a razliku
će financirati Općina Tuhelj. Tokom iduće godine
planira se i prihod od prodaje novih grobnih
mjesta sukladno odluci Općinskog vijeća koja su
izgrađena projektom Uređenje proširenja groblja
u Tuhlju (I. etapa).
Na što se troše planirani prihodi?
Proračun Općine Tuhelj planiran je kroz 11
programa i to: Općinsko vijeće i načelnik, Javna
uprava i administracija, Komunalni program
i infrastruktura, Obrazovanje, kultura, šport
i religija, Socijalni program, Financiranje
ostalih potreba stanovnika Općine, Upravljanje
imovinom, Turizam, Izmjene i dopune
prostornog plana, Lokalni program za mlade i
Program informiranja.
TEKUĆI RASHODI – redovno
funkcioniranje sustava
Ukupni rashodi poslovanja planirani su u
iznosu od 4 milijuna kuna.
Najveći tekući rashod čine materijalni rashodi
(investicije u građevinske objekte, usluge
tekućeg i investicijskog održavanja, usluge
promidžbe i informiranja, komunalne usluge,
troškovi električne energije, plina, vode, goriva,
troškovi uredskog materijala…) i rashodi
za zaposlene. U Jedinstvenom upravnom
odjelu trenutno je zaposleno 3 službenika
(pročelnik, administrativna tajnica i stručna
suradnica) i 3 namještenika (čistačica (na pola
radnog vremena) i 2 komunalna djelatnika). U
ostale tekuće rashode ubrajaju se financijski
rashodi (kamate za kredit itd.), subvencije,
naknade građanima i kućanstvima te ostali
rashodi i tekuće donacije. Izdaci se planiraju u
iznosu od 260.000,00 kn za otplatu glavnice
Raiffeisen leasinga za nabavu komunalnog
vozila i prikolice te otplatu dugoročnog kredita
Hrvatskoj poštanskoj banci čijim je sredstvima
financiran projekt Uređenje proširenja groblja u
Tuhlju (I. etapa).
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KAPITALNI PROJEKTI – rashodi za
nefinancijsku imovinu; vezani uz nove
investicije
Ukupni rashodi za nefinancijsku imovinu
planirani su u iznosu od 1,9 milijuna kuna.
Planiranim prihodima vidljivo je da se planiraju
donijeti 3. izmjene i dopune prostornog plana i
izgraditi park s fontanom u Tuheljskim Toplicama.
Vlastitim sredstvima planiraju se slijedeće
investicije: plan je etažirati Vatrogasni
dom, energetska obnova Seljačkog doma u
Proseniku, izrada projektne dokumentacije
za uređenje centra Tuhlja, izrada projektne
dokumentacije za nogostup u Bolničkoj
ulici u Tuheljskim Toplicama, ulaganje u
proširenje javne rasvjete i nerazvrstanih
cesta, uređenje Novo groblja (dovršetak
staze do vrha groblja), uređenje groblja u
Lenišću (obnova fasade i krova mrtvačnice),
uređenje Starog groblja (izgradnja pješačke
staze na sjeveroistočnoj strani groblja),
jedno autobusno stajalište, nadstrešnica
za komunalno vozilo, izrada projektne
dokumentacije za šetnicu uz potok Horvatska,
nabava projektora i platna za vijećnicu.
Prijavama na otvorene natječaje tokom iduće
godine nastojat ćemo ostvariti što više ostalih
pomoći iz državnog i županijskog proračuna kako
bismo lakše izvršili planirane projekte.
Neke stavke naznačene su u proračunu sa
simboličnim iznosima od 1.000,00 kn, a
planiraju se provesti jedino ako ćemo imati
priliku aplicirati na neki natječaj gdje bismo
dobili bespovratna sredstva ili udio financiranja
jer nam trenutni proračunski kapacitet od
izvornih prihoda ne omogućava provođenje
tako velikih, a potrebitih projekata: Dječji vrtić,
Uređenje podruma i zgrade Općine, Izrada
projektne dokumentacije za nogostup Tuheljske
Toplice – Tuhelj, Uređenje Tuheljskih Toplica,
Izrada nogostupa Tuhelj – Tuheljske Toplice i
Uređenje centra Tuhlja.
S ciljem povećanja transparentnosti, suradnje
i otvorenosti u izradi jednog od najvažnijih
dokumenata Općine, tako je Općina Tuhelj
ove godine po drugi puta pokrenula proces
savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u
postupku donošenja Proračuna za 2019. godinu te
organizirala Javnu tribinu na kojoj je predstavljen
prijedlog Proračuna.

TUHELJSKI LIST - Turizam i gospodarstvo

Turistička zajednica
Biser Zagorja krenula
s ponovnim radom u
punom zamahu!

BISER ZAGORJA

ČAROBNA PRIČA U MALOM

Autorica teksta:
Tatjana Petranović Capar, mag.oec.

Z

a one koji nisu upoznati – sa mjesecom
studenim 2017.godine, susjedna područja
s kojima Općina Tuhelj graniči – Grad
Klanjec i Općina Veliko Trgovišće, udružili su
svoje ideje i turističke potencijale i osnovale
Turističku zajednicu područja Općine Tuhelj,
Grada Klanjca i Općine Veliko Trgovišće.
Kao i svaki početak, i ovaj je imao početne
probleme tako da je tek sa 9. srpnjem ove
godine ponovno započet službeno rad
turističkog ureda i novoizabrane direktorice.
Sam početak rada krenuo je s upoznavanjem
novih ljudi, udruga pa i područja jer se sad
prostiremo i na susjedne lokalne zajednice –
Klanjec i Veliko Trgovišće. Vrlo brzo dočekala
nas je i organizacija sad već tradicionalne
manifestacije – Sajmenog dana, u sklopu
proslave Dana Općine. I ove godine poslužilo
nas je dobro vrijeme te je u nedjelju 12.

kolovoza prostor Vatrogasnog doma i Tuhlja
bio ispunjen kako domaćim stanovništvom
tako i gostiju iz susjednih područja. Posjetitelji
su mogli razgledati 30-ak štandova s ponudom
OPG-ova iz našeg Zagorja – od vina, meda,
sira i mliječnih proizvoda, proizvoda od
ruže, aronije, šumskih plodova.. pa do sve
nama dragih osoba koje su nam predstavile
stare zanate poput izrade bačvi, kovanja,
drvenih proizvoda, heklanja i sl. Za glazbeno
osvježenje i dobro raspoloženje potrudile su
se domaće udruge – KUD Naša lipa, Puhački
orkestra Lipa uz nastup tuheljske zvjezdice Lee
Tušak, Desiničkih mažoretkinja i tamburaša
iz sastava Ekipa. Sa Zagorskom udrugom
uzgajivača konja i ove godine uspješno je
organizirano takmičenje konja i vožnje kočija
koja je pokazala da nije uvijek važna veličina
jer najuspješnije vrijeme u vožnji kočijom na
postavljenom poligonu imali su dva ponija
Hajdi i Pahuljica iz Kumrovca! U kuhanju gulaša
ukupno je učestvovalo 15 ekipa od kojih su
po mišljenju sudaca najbolji gulaš pripremili
predstavnici KUD-a Naša lipa. Samo druženje
i zabava nastavili su se do ranih noćnih sati…
Posebno zahvaljujemo svim onima koji su
se aktivno uključili u organizaciju, ali i koji su
učestvovali ili kao gosti, ili kao izlagači ili samo
kao posjetitelji. Ujedno sve zainteresirane
pozivamo da se već sad počnu pripremati u
kuhanju zagorske juhe, koju ćemo ove godine
pripremati u sklopu Sajmenog dana!
Vrući ljetni dani i završetak sezone ponovno
su pokazali uspješnost Terma Tuhelj – hotela
Well**** i kupališta Vodeni planet, koji su i
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ove sezone ostvarili rekordne
rezultate. Tuheljska noć,
Art&Spa, Turnir odbojke... neke
su od manifestacija koje su
okupile atraktivne sudionike
te u sklopu kojih je napravljen
korak dalje za događanja koja
će se ponoviti i slijedeće godine
a otvorena su za širu javnost.
Sama sezona potaknula je
i nove privatne osobe da se
okrenu privatnom iznajmljivanju
ili proizvodnji domaćih
proizvoda, koji su budućnost
ovog kraja. Ukupni broj
iznajmljivača na cjelokupnom
području je trenutno preko 30, a
tendencija je i daljnjeg porasta.
Ovim putem pozdravljamo i
čestitamo zadnje otvorenim
jedinicama Apartmani Izvor,
Apartmani Karla te Apartmani
Aqua Tuhelj čiji je jedan od
apartmana kategoriziran sa
5*****, kao prvi apartmani te
kategorije na našem području.
Početkom listopada organiziran
je i susret iznajmljivača kako bi
se bolje upoznali i međusobno
povezali i unaprijedili suradnju.
Slijedeći susret održan je 17.
listopada kada se popričalo
i sa čelnicima lokalnih
samouprava. Ovim putem
pozivamo sve zainteresirane,
osobito one koji imaju
slobodnog kapaciteta u svojim
objektima, da nam se jave i
informiraju oko mogućnosti
registracije za privatne
iznajmljivače što se uz manja
ulaganja može postati vrlo lako!
Mjesec listopad nam je ujedno
donio i aktivno učestvovanje
u organizaciji manifestacije
Zahvale jeseni u Klanjcu, koja je
već po svom obimu prekoračila
na veliko granice Lijepe naše…
Predstojeći mjeseci biti će
nam u prvom redu zaokupljeni
organizacijom manifestacija
povodom Adventa i
Novogodišnjih događanja uz
mnoštvo zabavnih sadržaja i
veselog druženja!
Za kraj – sve čitatelje i žitelje
Općine Tuhelj sa pozivom i
željom za uspješnu suradnju,
pozdravljamo Vas iz ureda TZ
Bisera Zagorja!
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TABLICA DOGAĐANJA

TUHELJSKI LIST - Turizam i gospodarstvo

SUBVENCIONIRANJE
PODUZETNIKA

O

pćina Tuhelj od 2017. godine
subvencionira poduzetnike sufinanciranjem novoosnovanih
tvrtki i obrta, sufinanciranjem
kamata na poduzetničke kredite, te
potporom plaćanju komunalnog doprinosa
za tvrtke i obrte sa sjedištem na području
Općine, a posebno za investitore čiji
će projekti osigurati nova zapošljavanja
na području Općine Tuhelj. Potpore su
bespovratne, ostvaruju se u maksimalnom
iznosu do 7.000,00 kuna, a mogu ih
ostvariti obrti i trgovačka društva (mala i
srednja) koja posluju i imaju registrirano
sjedište na području Općine Tuhelj.
Korisnik potpore mora imati najmanje
1 zaposlenog na neodređeno vrijeme
uključujući vlasnika/cu.
Potpore se dodjeljuju novoosnovanim
obrtima i tvrtkama za sljedeće namjene:

1. izrada poslovnih planova /investicijskih
programa,
2.nabava informatičke opreme i
3

4

programskih aplikacija za početak
poslovanja,
.ishođenje dokumentacije potrebne za
otvaranje obrta ili trgovačkog društva te
podnošenje zahtjeva za kredit (troškovi
javnog bilježnika, procjena nekretnina,
obrasci boniteta, sudski vještaci,
projektno-tehnološka dokumentacija,
studija utjecaja na okoliš, razne dozvole,
itd.),
.uređenje poslovnog prostora
(građevinski, instalacijski i radovi

5
6
7

unutrašnjeg uređenja),
.nabavka opreme za osnovnu djelatnost
obrta ili trgovačkog društva,
.izrada web stranica te tiskanja
promotivnih materijala,
.dopunska izobrazba vezana uz osnovnu
djelatnost i informatičko obrazovanje.

Kamate na poduzetničke kredite
sufinanciranju se do 50% iznosa kamate
na poduzetničke kredite malim i srednjim
trgovačkim društvima i obrtima za tekuću
godinu, u maksimalnom iznosu do 7.000,00
kuna godišnje.
Prilikom izgradnje prostora koji se koriste
u poslovne svrhe, poduzetnici investitori
koji imaju registrirano sjedište i/ili grade
gospodarski objekt na području Općine,
mogu biti oslobođeni plaćanja dijela
komunalnog doprinosa i to za gradnju
objekta proizvodne i uslužne namjene te
objekata za poljoprivrednu proizvodnju u
iznosu od 50%.
U Proračunu za 2019. godinu ponovno
se planira dodjela potpora poduzetnicima
u ukupnom iznosu od 30.000,00 kuna
stoga pozivamo sve poduzetnike i one
koji to tek namjeravaju postati da prate
naše objave na web stranici i oglasnim
pločama te da se sa svojim zahtjevom kao
i svim dodatnim upitima jave u Jedinstveni
upravni odjel Općine Tuhelj.
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Subvencije
poduzetnicima
u 2018. godini –
obrt ''Malanika''

TUHELJSKI LIST - Turizam i gospodarstvo

SUBVENCIONIRANJE
POLJOPRIVREDNIKA

O

pćina Tuhelj već dugi niz
godina aktivno podupire naše
poljoprivrednike dodjelom
subvencija putem odluke koja
se svake godine donosi uz proračun.
Temeljeno na potrebama prijašnjih
godina, u 2018.godini predviđeno je
bilo 50.000,00 kuna za poljoprivrednike.
Subvenciju se može ostvariti u 12
kategorija:

O

pćina Tuhelj u 2018. godini subvencionirala je obrt „MALANIKA“ vlasnika Danijela
Haramine iz Glogovca Zagorskog.Obrt je osnovan 3. 5. 2018. godine. “Malanika“ djeluje
u Glogovcu Zagorskom 38a, a bavi se proizvodnjom noževa. Sredstva dodijeljena
subvencijom Općine Tuhelj utrošena su za nabavu opreme za djelatnost obrta.

Čestitamo Danijelu Haramini na otvaranju obrta i želimo mu puno uspjeha u radu!
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1. s adnju vinove loze na području Općine
Tuhelj od 100 do 1.000 sadnica - 5,00
kn po sadnici,
2. sadnju najmanje 50 do 500 voćki na
području Općine Tuhelj - 50% od
vrijednosti sadnice – maksimalno 20,00
kn po sadnici,
3. umjetno osjemenjivanje-100,00 kn po
grlu,
4. uginuće stoke krupnog zuba - 1.500,00
kn za neosiguranu stoku, do 5 uginuća
stoke godišnje,
5. subvenciju pčelarima-50,00 kn po
košnici,
6. pokriće premije osiguranja
poljoprivrednih usjeva, voća, povrća
i stoke – 50% od iznosa police, do
maksimalnog iznosa od 3.000,00 kn po
podnosiocu zahtjeva,
7. dotacija Udruzi Strojni prstenSimentalac Hrvatskog zagorja–prema
prijavljenom programu, do iznosa od
20.000,00 kn,
8. izradu projektne dokumentacije kojom
poljoprivrednici apliciraju za novčana

sredstva iz pristupnih fondova Europske
unije-do 20% troškova, maksimalno
2.500,00 kn
9. izradu plastenika minimalne površine
100 m²-do 20% ukupne investicije,
maksimalno 4.000,00 kn,
10. s ubvencija kupnje stoke krupnog
zuba za stočare koji nabavljaju
prva tri goveda za svoje
domaćinstvo-2.000,00 kuna po grlu,
11. s ubvencija za zadržavanje teladi za
daljnji uzgoj goveda - 2.000,00 kuna
po grlu
12. s ubvencija za troškove postupka
stavljanja vina u promet–100% iznosa
određenog rješenjem Hrvatskog centra
za poljoprivredu, hranu i selo–Zavoda
za vinogradarstvo i vinarstvo.
Da biste ostvarili subvenciju potrebno je
da budete stanovnik Općine Tuhelj te da
poljoprivredne aktivnosti provodite na
području općine.
Za 2019. godinu planira se u proračunu
namijeniti isti iznos za subvencije, a na
početku 2019. godine ćemo objaviti
Javni poziv za dodjelu subvencija koji će
biti objavljen na našoj web stranici i na
oglasnim pločama.
Pozivamo sve naše poljoprivrednike da
aktivno prate web stranicu i oglasne ploče
te da se sa zahtjevima za subvencije
prema gore navedenim kriterijima jave u
Jedinstveni upravni odjel Općine Tuhelj.
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Prva iskustva projekta
sezonskog zapošljavanja
mladih na berbi malina

D
TUHELJSKI LIST - Turizam i gospodarstvo

Udruga Strojni prsten –
Simentalac Hrvatskog zagorja

U

druga Strojni prsten
– Simentalac
Hrvatskog zagorja
osnovana je
2007. godine s ciljem
međusobnog pomaganja
članova udruge i korištenja
poljoprivrednih strojeva kod
obrade zemlje i spremanja
stočne hrane, međusobnog
pomaganja kod tova teladi
te promicanja, razvitka
i unapređenja obrade
poljoprivrednog zemljišta i
razvoja stočarstva.
Udruga je sa sjedištem
u Kraljevcu na Sutli,
a obuhvaća deset
poljoprivrednika koji se
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bave proizvodnjom goveda.
U udruzi s područja
općine Tuhelj sudjeluje
5 poljoprivrednika. Naši
poljoprivrednici surađuju
tako da koriste strojeve
koje zajednički nabavljaju,
zatim surađuju oko nabavke
teladi, repromaterijala,
stočne hrane i svih
ostalih potrepština u
poljoprivrednoj proizvodnji.
U sklopu programa
subvencioniranja
poljoprivrednika, Općina
Tuhelj predviđa posebnu
stavku za subvencioniranje
Udruge Strojni prsten –

ajući svoj doprinos stvaranju
poticajnog društveno ekonomskog okruženja za
ostvarenje punog potencijala
mladih, Savjet za mlade Općine Tuhelj
ove je godine u partnerstvu s vlasnicom
nasada malina iz Pristave, Sanjom Klaužer,
pokrenuo projekt sezonskog zapošljavanja
mladih na berbi malina.
Projekt počiva na ideji socijalnog
poduzetništva, a njime se nastoji potaknuti
mlade na stjecanje prvih iskustava na
tržištu rada i motivirati ih da se nastave
baviti voćarstvom i ostanu u zajednici po
završetku školovanja.
Prilikom odabira berača, prednost su imali
učenici srednjih škola, redoviti i izvanredni

studenti i nezaposleni, a naročito se
vodilo računa o njihovom imovinskom
stanju i o tome, školuju li se za u županiji
za deficitarna zanimanja. Uoči berbe
potpisani su ugovori s 9 srednjoškolaca,
a glavnina ovogodišnjeg prihoda utrošena
je na honorare berača isplaćene putem
Učeničkog servisa zabočke gimnazije.
Tijekom 15 ciklusa branja mladi su Tuhljani
ostvarili preko 340 sati rada, zaradivši
pritom prosječno po 760 kuna.
Ostvareni čisti prihod doniran je ekipi
podmlatka Crvenog križa OŠ Lijepa naša iz
Tuhlja za nabavu torbe s priborom za prvu
pomoć i ostale troškove za potrebe rada s
djecom, a učenici i osoblje osnovne škole
na dar su dobili poljoprivredne proizvode iz
malinjaka.

Simentalac Hrvatskog
zagorja. Navedenom
stavkom želi se pomoći
u sufinanciranju nabavke
neophodnih strojeva za rad
poljoprivrednika.
U 2018. godini je za
navedenu stavku bilo
predviđeno 20.000,00
kuna koje je Općina Tuhelj
isplatila udruzi za nabavku
visokotlačnog perača s
parom za dezinfekciju
poljoprivrednih objekata
koji će poljoprivrednicima
s našeg područja puno
značiti u održavanju higijene
poljoprivrednih postrojenja.
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UREĐENJE
NAŠE OPĆINE:
KOMUNALNE
DJELATNOSTI

O

va 2018. godina bliži se kraju.
Tijekom čitave godine na
području cijele naše općine u
smislu komunalnih akcija bilo je
vrlo živo i dinamično.
Odmah na početku godine uređeno je cca
1,2 km vodotoka u Svetom Križu, radovi
su izvedeni stručno i kvalitetno te na taj
način nastojimo doprinijeti da se smanji
broj klizišta na tom seizmički vrlo aktivnom
području.
Po otkupu zemljišta kod Starog groblja
u Tuhlju izgrađen je potporni zid kako bi
spriječili klizanje terena.
Nakon dužeg vremena od spoznaje da je
ispred mrtvačnice na groblju u Lenišću
potrebno izgraditi nadstrešnicu, kao i
nadstrešnicu na autobusnom stajalištu za
djecu u Svetom Križu, to je i realizirano.
Klizišta na našim nerazvrstanim cestama
zadaju nam velike probleme, a njihova
sanacija stvara nam znatne financijske
izdatke, no bez obzira na to - sanacija
istih je neodgodiva obveza. Uspješno smo
sanirali klizište na nerazvrstanoj cesti Sveti
Križ, odvojak Cvetki – Štrok, a u toku je
sanacija klizišta na nerazvrstanoj cesti
Pristava – odvojak Pleški.
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U skladu s našom politikom da na
čitavom prostoru općine izgradimo javnu
rasvjetu, proširili smo javnu rasvjetu
u Tuheljskim Toplicama – Mihanovićeva
ulica s odvojcima i u Tuhlju – odvojak
Horvat – Slaviček. Po prvi puta ugrađene
su LED svjetiljke koje troše znatno manje
električne energije. U daljnjoj izgradnji javne
rasvjete planiramo koristiti isključivo LED
tehnologiju, kako bi ostvarili uštede troška
za električnu energiju.

Nakon dugogodišnjeg dogovaranja i
obećanja mještanima, konačno smo
izgradili vodovodnu mrežu za opskrbu
vodom visoke zone u Tuheljskim Toplicama
i Padežnice u Svetom Križu. Projekt
je realiziran u suradnji sa Krapinsko
– zagorskom županijom i Zagorskim
vodovodom koji su sufinancirali 2/3
troškova, dok je 1/3 financirala Općina
vlastitim sredstvima.
Posebno nas veseli činjenica da su
završeni radovi na uređenju vodotoka
uz potok Horvatsku od mosta u naselju
Velika Horvatska do mosta u Lenišću, kao i
svi odvodni kanali uz potok u dužini od cca
6 km čime je riješen dugogodišnju problem
mještana Lenišća čije su poljoprivredne
parcele bile močvarne i teške za obradu.
Regulacijom odvodnih kanala povećana je
vrijednost poljoprivrednih površina koje su
postale pogodne za obradu i poljoprivrednu
proizvodnju. U ime mještana Lenišća
i u ime Općine Tuhelj, ovim putem se
zahvaljujemo Hrvatskim vodama VGI mali
sliv Sutla – Krapina Veliko Trgovišće koji su
u cijelosti financirali navedene radove.
Pored ovih gore pobrojanih, a investicijski
i građevinski zahtjevnih radova, tijekom
cijele godine održavali smo postojeću

komunalnu infrastrukturu, javne zelene
površine i naša groblja.
Zimska služba kvalitetno je organizirana.
Zimsku sezonu 2017.-2018. godine bilo
je dosta padalina, snijeg je uspješno
čišćen, prometnice posipavane i uz manje
propuste u cjelini možemo biti zadovoljni
radom zimske službe. Za nadolazeću zimu
još smo se bolje pripremili i nastojat ćemo
sve uočene nedostatke svesti na najmanju
moguću mjeru.
Svjesni smo potreba na održavanju
naše komunalne infrastrukture i činimo
sve što je u skladu s našim financijskim
mogućnostima kako bi zadovoljili sve
potrebe naših mještana i poboljšali im
kvalitetu svakodnevnog života i rada.

Izgradili smo makadamsku cestu –
odvojak Pavunc – Vodopivec dužine
180 metara. Uspješno smo asfaltirali
855 metara nerazvrstanih cesta. Brže
i sigurnije prometovanje osigurano je u
naseljima Glogovec Zagorski – odvojak
Kunštek, Pristava – odvojak Herceg i
Hercigonja, Lipnica Zagorska – odvojak
Orajić i Črešnjevec – Desinićka ulica.
Završena je I. faza proširenja Novog
groblja u kojoj je uređeno 16 jednostrukih
i 20 dvostrukih zemljanih grobova s
betonskim okvirom te 6 jednostrukih i
15 dvostrukih grobnica. Nakon prodaje
ovih grobnih mjesta planiramo nastaviti s
proširenjem, tj. izgradnjom II. faze.
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NOVI NAČIN PRUŽANJA
USLUGE PRIKUPLJANJA
KOMUNALNOG OTPADA NA
PODRUČJU OPĆINE TUHELJ

S

tupanjem na snagu Zakona o
izmjenama i dopunama o održivom
gospodarenju otpadom i Uredbe
o gospodarenju komunalnim
otpadom, Općina Tuhelj je kao i sve druge
općine i gradovi morala prihvatiti novi
način pružanja navedene usluge. Stoga je
od strane Općinskog vijeća Općine Tuhelj
donesena Odluka o načinu pružanja javnih
usluga prikupljanja miješanog komunalnog
otpada i biorazgradivog komunalnog
otpada na području Općine Tuhelj, koja je u
skladu s navedenim zakonskim propisima.
Odluka je stupila na snagu 1. 11. 2018.
godine.
29. 10. 2018. u organizaciji Općine Tuhelj
i komunalnog poduzeća Zelenjak za sve
zainteresirane mještane organizirana je
javna tribina kako bi se objasnio novi način
gospodarenja otpadom.
Zelenjak d.o.o. za obavljanje komunalnih
usluga dužno je izvršavati obračun
korištenja javne usluge prikupljanja,
odvoza i odlaganja komunalnog otpada za
sve korisnike usluge na području općine
Tuhelj. Korisnik usluge na području općine
Tuhelj je vlasnik nekretnine, odnosno
vlasnik posebnog dijela nekretnine i
korisnik nekretnine odnosno posebnog
dijela nekretnine koji je obvezu plaćanja
ugovorom prenio na tog korisnika i o tome
obavijestio Davatelja usluge (Zelenjak
d.o.o).
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Cijena usluge donesena je u skladu
sa izmjenama Zakona o održivom
gospodarenju otpadom i Uredbom o
gospodarenju komunalnim otpadom,
a sastoji se od fiksnog i varijabilnog
dijela. Fiksnim dijelom cijene mjesečne
naknade novog Cjenika odvoza
komunalnog otpada osigurava se
ekonomsko održivo poslovanje sustava,
te sigurnost, redovitost i kvaliteta pružanja
usluge. Obračunava se prema standardnoj
veličini spremnika. Standardne veličine
spremnika za sakupljanje miješanog otpada
su: 80 litara za kućanstva koje čine 1 - 2
člana; 120 litara za kućanstva koja čine
3 - 4 člana; 240 litara za kućanstva koja
čine 5 i više članova. Varijabilni dio cijene
određen je volumenom spremnika i brojem
pražnjenja spremnika (po kriteriju preuzete
količine otpada).
Odvoz otpada na području općine Tuhelj i
dalje će se obavljati 3 puta mjesečno za
komunalni otpad (ponedjeljkom) i jednom
mjesečno za otpadni papir ili plastiku
(četvrtkom). Svaki korisnik ima pravo na
jedan odvoz glomaznog otpada godišnje
maksimalno do 3 m³. Korisnik usluge može
predati i veće količine glomaznog otpada i/
ili granje i lišće od maksimalno dopuštenih
u sklopu javne usluge, ali uz dodatnu
naplatu sukladno cjeniku davatelja usluge.
Svi korisnici (fizičke i pravne osobe) moraju
miješani komunalni otpad u obračunskom

razdoblju predati barem jedanput. Ukoliko
korisnici ne predaju miješani komunalni
otpad barem jedanput u obračunskom
razdoblju, Zelenjak d.o.o bez obzira
na navedeno ima pravo naplatiti cijenu
minimalne javne usluge za obračunsko
razdoblje.
Količina korištenja javne usluge
obračunava se u mjesečnim obračunskim
razdobljima, a računi se izdaju kao i do
sada po četveromjesečnim periodima.
Zelenjak d.o.o. će tijekom prva 4
mjeseca (studeni 2018. – veljača 2019.)
korisnicima izdati račune samo za fiksni
dio mjesečne naknade. Nakon proteka
navedena četiri mjeseca, uz fiksni dio
izdat će i naknadu za varijabilni dio,
koji će se odnositi na predanu količinu
komunalnog otpada u prethodna 4
mjeseca. U daljnim mjesecima će
se nastaviti naplaćivati fiksni dio za
trenutno četveromjesečno obračunsko
razdoblje, plus varijabilni dio za
količinu otpada predanu u prethodnom
četveromjesečnom obračunskom
razdoblju. Ukoliko se korisnik usluge ne

pridržava odredbi Odluke (npr. odlaganje
otpada u krive spremnike, ostavljanje
više otpada od ugovorenog volumena
spremnika, uništenje spremnika), Zelenjak
d.o.o. ima pravo na naplatu ugovorne
kazne u iznosu od 200,00 kn za svako
postupanje protivno Ugovoru o korištenju
javne usluge uvećano za iznos od 1,00 kn
po litri predanog otpada protivno Ugovoru
o korištenju javne usluge.
Općina Tuhelj je za stanovnike s područja
općine osigurala dodatne spremnike
za odvojeno prikupljanje otpada (papir
i plastiku) prijavom na Javni poziv za
iskaz interesa za nabavu spremnika
Fondu za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost. Također, iz projekta ''Učimo
zajedno'' ostvarili smo financiranje
edukacija o pravilnom razvrstavanju
otpada za mještane Općine Tuhelj. Prema
informacijama Fonda, spremnici će biti
raspoloživi u proljeće 2019. godine, a
mjesto i vrijeme preuzimanja spremnika,
te termine edukacija Općina će objaviti
na svojim mrežnim stranicama i oglasnim
pločama.
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Općina Tuhelj - prva općina
u Krapinsko - zagorskoj
županiji koja je donijela
Lokalni program za mlade

TUHELJSKI LIST - Projekti

O

pćinsko vijeće Općine Tuhelj 16.
listopada 2018. donijelo je Lokalni
program za mlade, i time je
Općina Tuhelj postala prva općina
u Krapinsko-zagorskoj županiji koja ga je
donijela! Od 32 grada/općine na području
naše županije, do sada su svoje programe
donijeli samo sljedeći gradovi: Pregrada,
Zabok, Oroslavje i Donja Stubica.
Donošenjem Lokalnog programa za mlade
zaključili smo jednogodišnji projekt ''Tuhelj
ZA mlade!'' kojim smo motivirali mlade da
sudjeluju u aktivnostima, da kažu svoje
prijedloge i potrebe, na temelju kojih je
radna skupina kreirala mjere kojima ćemo
u narednom periodu poboljšati položaj
mladih u općini, te posredno podići
kvalitetu života svih naših mještana.
Projekt smo provodili u partnerstvu sa
Športskim društvom Tuhelj i Mrežom
udruga Zagor, te u suradnji sa Savjetom
mladih Općine Tuhelj i Povjerenstvom za
ravnopravnost spolova Općine Tuhelj.
Tijekom projekta proveli smo ukupno 13
aktivnosti, obuhvatili preko 330 sudionika
i više od 20 volontera, a najvažnije od
aktivnosti su:
~ konferencija za medije i prezentacija
projekta
~ radionica o politikama za mlade
~ provođenje online upitnika o željama i
potrebama mladih s područja općine
~ rad s mladima u fokus grupama
sa specifičnim skupinama mladih:
srednjoškolci i studenti, zaposleni
i nezaposleni, mlade obitelji, mladi
volonteri u udrugama
~ dvije javne akcije s ciljem informiranja
mještana
~ cjelodnevno sportsko događanje
tijekom Međunarodnog praznika rada
~ koncert za mlade povodom Dana
općine Tuhelj
~ prezentacija mjera lokalnog programa

26

Lokalni program za mlade sastoji se od
23 mjere i 73 aktivnosti za poboljšanje
položaja mladih na području općine u
razdoblju 2018.-2022 godine. Mjere su
podijeljene u 6 tematskih područja: 1.
Obrazovanje; 2. Rad, zapošljavanje i
poduzetništvo; 3. Zdravlje i pozitivni stilovi
života; 4. Socijalna politika; 5. Kultura
mladih i 6. Demokratsko građanstvo,
ljudska prava i održivi razvoj. U programu
su predviđeni i provoditelji pojedinih mjera,
vremenski period provedbe, kao i partneri/
sudionici, izvori financiranja te indikatori
na temelju kojih će se procjenjivati uspjeh
provođenja.
Velik broj mjera već smo i ranije provodili,
te su u programu sistematizirane
na jednom mjestu, kao što su npr.
sufinanciranje kupnje udžbenika za učenike
osnovne i srednjih škola, sufinanciranje
otvaranja tvrtki, sufinanciranje kamata na
poduzetničke kredite, organizacija koncerta
za mlade, veći broj bodova za ostvarivanje
stipendije nadarenim učenicima i
studentima.
Također, uvodimo i brojne nove mjere i
aktivnosti: edukacije o različitim oblicima
poduzetništva; edukativne radionice o
otvaranju obiteljskog poljoprivrednog
gospodarstva, izradi poslovnog plana i
načinu prijave u Agronet; obnova koševa
na košarkaškom igralištu; uvođenje
klimatizacije u prostorima sportske dvorane
za stolni tenis; dodjeljivanje nagrade za
volontera godine i volontersku akciju
godine. Izmjenom natječaja za udruge
osigurat će se da se dodatno boduju
aktivnosti onih udruga koje će provoditi
aktivnosti Lokalnog programa za mlade.
Kompletan sadržaj lokalnog programa za
mlade možete pogledati na općinskoj web
stranici.
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Savjet mladih
Općine Tuhelj
Savjet mladih Općine Tuhelj osnovan je kao
savjetodavno tijelo Općine Tuhelj koje promiče
i zagovara prava, potrebe i interese mladih na
razini Općine, a i šire na razini Županije

Zahvaljujemo na angažmanu članovima radne skupine koji su izradili program za mlade:

1. Veronika Kolman, predsjednica Radne skupine, predstavnica Općine Tuhelj,
2. Tomislav Tramišak, predstavnik Savjeta mladih Općine Tuhelj,
3. Davor Ilić, predstavnik Savjeta mladih Općine Tuhelj,
4. Snježana Romić, predstavnica Povjerenstva za ravnopravnost spolova Općine Tuhelj,
5. Filip Majerić, predstavnik Športskog društva Tuhelj,
6. Ana Medvedec,
7. Nikola Matečić,
8. Tea Podjaveršek-Cervadiku,
9. Ivan Barlović.
Također, zahvaljujemo svima koji su sudjelovali u aktivnostima i koji su pomogli da
što kvalitetnije pripremimo lokalni program za mlade. Ovime ne završavamo, nego tek
počinjemo s aktivnostima za mlade – stoga pozivamo naše mještane da se uključuju u
aktivnosti!
Veoma je važno da u provođenju mjera sudjelujemo svi zajedno: Općina Tuhelj, Savjet
mladih i Povjerenstvo za ravnopravnost spolova, udruge, odgojno-obrazovne ustanove,
mladi, svi naši stanovnici – jer jedino na taj način ove aktivnosti imaju smisla.
Pozivamo vas da zajedno gradimo bolji Tuhelj za život mladih, bolji Tuhelj za sve nas!
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JAČANJE POLOŽAJA
MLADIH U ZAJEDNICI
Savjet mladih Općine Tuhelj čine mladi
od 15 do 30 godina izabrani od strane
predstavničkih tijela jedinica lokalne ili
regionalne samouprave na prijedlog udruga
koje su opredijeljene za rad s mladima i
za mlade, podmladaka političkih stranaka
i neformalnih skupina mladih. Općinsko
vijeće Općine Tuhelj 2010. godine donijelo je
Odluku o osnivanju Savjeta mladih Općine
Tuhelj, kao savjetodavnog tijela Općinskog
vijeća s ciljem poticanja mladih na aktivno
sudjelovanje u javnom životu Općine te su do
sada odrađena 3 mandatna razdoblja.
4. MANDAT SAVJETA
MLADIH OPĆINE TUHELJ
Općinsko vijeće Općine Tuhelj na svojoj
10. sjednici održanoj 30. svibnja 2018.
godine tajnim je glasovanjem izabralo sedam
članova Savjeta mladih općine Tuhelj na
mandatno razdoblje od tri godine. U Savjet
mladih izabrani su: Horvatin Filip, Kuhar
Darko, Majerić Filip, Matečić Nikola, Petrinec
Paula, Šurina Ivan i Tramišak Tomislav. U
srpnju je održana konstituirajuća sjednica
Savjeta mladih na kojoj je prema dnevnom
redu usvojen Poslovnik o radu te su izabrani
predsjednik i zamjenik predsjednika.
Za predsjednika je i u drugom mandatu
izabran Tomislav Tramišak, a za zamjenika
predsjednika Paula Petrinec na mandatno
razdoblje od tri godine.

AKTIVNOSTI TOKOM GODINE
Članovi Savjeta mladih aktivno su sudjelovali
u procesu donošenja Lokalnog programa za
mlade koji je dio projekta „Tuhelj ZA mlade!“,
a koji se provodio od kraja studenog 2017.
godine pa sve do kraja listopada ove godine.
U sklopu projekta Savjet mladih provodilo
se 13 programskih aktivnosti u kojima su
sudjelovali članovi Savjeta mladih. Tijekom
provedbe projekta predstavnici/e su zajedno
sudjelovali/e na edukacijskim aktivnostima,
fokus grupama, u organizaciji koncerta
za mlade i pripremi sportskog turnira, na
sastancima projektnih partnera i suradnika.
Osim navedenoga, pojedinačno su
sudjelovali u radnoj skupini, pripremi upitnika
o problemima i potrebama mladih, regrutaciji
volontera/ki putem volonterskog servisa,
javnom savjetovanju sa zainteresiranom
javnošću te evaluaciji projekta i projektnih
aktivnosti.
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Tokom godine napravljena je Facebook
stranica pomoću koje pokušavamo mladima
približiti informacije koje se tiču njih.
U rujnu je održana 3. sjednica Savjeta
mladih na kojoj je donijet i Program rada za
2019. godinu. Uz Program rada za 2019.
godinu na sjednici je donesen Zaključak o
prihvaćanju novog loga kojeg je dizajnirala
potpredsjednica Savjeta Paula Petrinec.
U suradnji s Dobrovoljnim vatrogasnim
društvom Tuhelj i Osnovnom školom Lijepa
naša iz Tuhlja organizirana je prezentacija
rada mladeži, a sve u svrhu poticaja
učlanjenja novih članova.
Nastavno na prijedlog iz 2016. godine, i ove
godine uputio se prijedlog načelniku da se s
Termama Tuhelj d.o.o. pokuša ishoditi popust
za stanovnike Općine Tuhelj. Nažalost, do
konkretnog odobrenja još nije došlo. Nastojat
ćemo i dalje težiti ostvarenju ovog prijedloga.
PROGRAM RADA ZA 2019. GODINU
Program rada u 2019. godini planiran je u
četiri programska područja: 1. Obrazovanje
i socijalna politika, 2. Zapošljavanje i
poduzetništvo mladih, 3. Demokratsko
građanstvo, ljudska prava i održivi razvoj,
4. Zdravlje, sport i kultura.
Po donošenju Lokalnog programa za
mlade (krajem listopada), Savjet mladih će
kontinuirano (5 godina koliko traje provedba
programa) pratiti ostvarenje mjera navedenih
u njemu što čini glavne aktivnosti unutar
Programa Savjeta mladih za 2019. godinu.
Izrada Lokalnog programa za mlade Općine

Tuhelj pruža strateški okvir politika za mlade
te pregled stanja i potreba mladih, na temelju
kojih će se u sljedećih pet godina raditi
i kvalitetno provoditi projekti i programi
usmjereni mladima.
Prezentacijsko - obrazovni programi za
učenike osmih razreda osnovne škole
te za učenike trećih i četvrtih razreda
srednje škole u vezi daljnjeg školovanja,
edukacije o problemima ovisnosti
(alkohol, nikotin, droga…), javna tribina o
aktivnom sudjelovanju mladih u društvu,
volonterskom radu i političkoj participaciji,
javna tribina na temu: „Dodjela pomoći
učenicima i studentima“, poticanje mladih
na pronalazak posla, razvitak karijere ili
samozapošljavanje, poticanje sustavnog
informiranja o zapošljavanju, upoznavanje
mladih s radom tuheljskih udruga i poticanje
na uključenje u njih, uvođenje fitness
programa te organizacija „glazbenog
natjecanja“ u kojem bi mladi pokazali svoj
talent, neki su od prijedloga Savjeta mladih
Tuhlja. U suradnji sa DVD-om Tuhelj također
se planira i u narednoj godini organizirati
„Dan otvorenih vrata“ kako bismo mlade
upoznali sa vatrogastvom i ujedno potaknuli
uključenje u DVD.
Svojim idejama namjeravamo predlagati
događaje i manifestacije kroz godinu; jedan
od glavnih ciljeva je organizirati koncert
za mlade povodom dana Općine Tuhelj.
Također planiramo provoditi preventivne,
zdravstveno-edukativne i odgojne programe
koji će mlade poticati na odgovornost za
vlastito zdravlje.

Provodimo projekt
''Žene za Zagorje''
S područja Općine Tuhelj zaposlene su 3
žene, od kojih dvije pomažu korisnicima
na području Općine Tuhelj, dok jedna na
području susjedne Općine Kumrovec.

D

ana 1. 9. 2017. na javni poziv
Ministarstva rada i mirovinskoga
sustava financiranog iz
Europskog socijalnog fonda
prijavljen je projekt ''Žene za Zagorje''
u kojem je Općina Tuhelj jedan od
projektnih partnera. Nakon provjere
administrativnih uvjeta, stigla je i konačna
odluka Ministarstva kojom je potvrđeno
financiranje projekta.
Projekt je započeo 1. 8. 2018. godine, te
će se sljedećih 30 mjeseci provoditi na
području 13 jedinica lokalne samouprave,
odnosno na području Gradskih društava
Crvenog križa Krapina, Pregrada i Klanjec.

Posjetili smo ih na terenu i utvrdili kako
rade odličan posao.
''Cure su zakon! Puno nam pomognu, a
nismo ni sami znali koliko nam ta pomoć
znači i olakšava svakodnevicu dok nas nisu
počele posjećivati'', rekli su nam korisnici
koje smo posjetili.
Mirjana i Andrijana, koje rade na našem
području su vedre i otvorene osobe,
te su jako dobro prihvaćene od strane
njihovih korisnika. O korisnicima brinu
na različite načine, prilagođavajući se
individualnim potrebama svakog pojedinog
korisnika. Kažu da većini korisnika puno
znači odlazak po namirnice i lijekove te
prijevoz do liječnika, a uvijek dobro dođe
sitna pomoć oko kuće, pogotovo sada u
hladnijim danima kada treba donijeti drva.
Izuzetno smo ponosni i sretni što je ovaj
projekt krenuo s provedbom jer pruža
veliku pomoć našim starijim mještanima
koji žive sami.

Na području Gradskog društva Crvenog
križa Klanjec (Općine Kumrovec, Kraljevec
na Sutli, Tuhelj i Zagorska Sela te Grad
Klanjec) zaposleno je 12 žena za pružanje
pomoći starijim osobama u lokalnoj
zajednici. Projektom je osigurano i
obavezno obrazovanje za tako zaposlene
njegovateljice radi kvalitetnijeg i stručnog
pružanja usluga korisnicima, te poboljšanja
njihovog statusa na tržištu rada nakon
završetka projekta.
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Općina Tuhelj prijatelj djece
NOVOSTI IZ DRUŠTVA NAŠA
DJECA TUHELJ I OŠ LIJEPA NAŠA
DJEČJI FAŠNIK U TUHLJU
Nasmijano, šareno rasplesano fašničko
poslijepodne organizirali su Društvo “Naša
djeca“ Tuhelj i OŠ Lijepa naša. Prostor
OŠ Lijepa naša u petak 9. veljače zauzele
su vesele maškare koje su se družile uz
nasmijano predstavljanje, igre, glazbu i ples.
Svaka maska koja se predstavila dobila
je nagradu-slatki paketić. Žiri u kojem je
bilo troje djece i dva roditelja odabrao
je i podijelio nagrade za najoriginalniju,
najneprepoznatljiviju, najrasplesaniju i
masku po izboru žirija. Cijeli program vedro i
snalažljivo vodili su Ronilac (knjižničar Davor
Žažar), HarryPotter (Anja) i Skaterica (Lana).
Sve su budno pratili te pljeskom i osmjesima
nagradili roditelji. Svi maskirani i nemaskirani
osladili su se krafnama i sokovima. Slika 1
Pripremu i aktivnosti pomogli su organizirati
i provesti kao volonteri djelatnici škole i DND
TUHELJ. Aktivnost je financirana iz podrške
projektima Općine Tuhelj.

članovi recitatorske i kajkavske družine
OŠ Lijepa naša, Predškola, mladi članovi
puhačkog orkestra“ Lipa“, trubači Glazbene
škole Pregrada, učenice 4. razreda, mali zbor
DND-a „Cool djevojčice“ i igraonica DND
Tuhelj. Gošće priredbe bile su kadetkinje
mažoretkinja iz susjednog Dubrovčana te
najmanja grupa Desinićkih mažoretkinja u
čijem su sastavu i djeca iz Tuhlja. Nakon
uživanja u dječjoj kreativnosti, djeca i roditelji
nastavili su druženje uz slatkiše i sokove.
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DJEČJA IGRAONICA
Tijekom godine djeca predškolske dobi od
3 do 6 godina nalaze se na 12-14 susreta
subotama u igraonicama. Kroz igru razvijaju
svoje socijalne vještine, kulturu ponašanja,
slušanja, međusobne suradnje, razvijaju
grafomotoriku i druge vještine kojima će se
pripremiti za predškolu. Volonterka Ivana
Posavec brižno priprema igraonice koje su
obilježene tematski i prigodnim sadržajima.
U lipnju se svi raduju zajedničkom izletu.
Ove je godine organiziran odlazak u kino uz
gledanja Petra Zecimira po izboru djece i
šetnja Zoološkim vrtom. Slika 3

leptira….
Mlade volonterke DND Tuhelj okupile su
djecu te učile djecu zaboravljenim starim
igrama (gumi-gumi, brusim škarice,
školica…) u sklopu projekta koji provodi
Dječje vijeće. U veselom i razdraganom
raspoloženju djeca su uživala u zabavnim
igrama. Za to vrijeme odrasli su se pobrinuli
za tradicionalno pečenje kukuruza.
Idući dan sudjelovali smo na Sajmenom
danu. Članovi DND-a peti put su se okušali
u kuhanju gulaša u kotliću. Volonterke
su prodavale kolače svojih mama na
zajedničkom prodajnom štandu Učeničke
zadruge „Kotaček“ OŠ Lijepa naša i DND-a.
U odličnoj atmosferi sajma te druženju s
drugim udrugama skuhan je odličan gulaš
koji se slasno pojeo, a ujedno se prikupilo
nešto sredstava za UZ „Kotaček“ i DND.
Hvala svim volonterima i volonterkama
na doprinosu u ostvarivanju uspješnih i
zanimljivih aktivnosti.

DND NA DANIMA OPĆINE TUHELJ
Povodom Dana općine Društvo “ Naša
djeca“ Tuhelj organiziralo je 11. kolovoza
2018. Dječji dan za velike i male u OŠ Lijepa
naša i oko školske sportske dvorane.
Aktivnosti za i s djecom započeli smo
gostovanjem mađioničara Vladimira koji je u
interaktivnoj predstavi učio djecu trikovima.
Uz djecu uživali su i roditelji te pljeskom
popratili trikove. Face painting za djecu bila
je još jedna od zanimljivosti koja je oduševila
djecu. Birali su slike za oslikavanje svojih
lica i ruku: morskog psa, ponija, jednoroga,

DJEČJI TJEDAN

MAJČIN DAN I DAN OBITELJI
Povodom Majčinog dana i Dana obitelji
Društvo “Naša djeca“ Tuhelj u suradnji s
OŠ Lijepa naša 11. svibnja organiziralo je
priredbu "Dijete je srce obitelji" za mame,
bake, obitelji i sve drage goste. Prostor
osnovne škole odzvanjao je veselom
pjesmom, igrom, recitacijama posvećenim
majci i obitelji. U programu su sudjelovali

Dječja mašta i kreativnost dolaze do
punog izražaja kad ih se organizirano vodi.
Zato zahvaljujemo svim volonterkama i
volonterima, učiteljima i učiteljicama koji
ulažu napor da bi djeca rasla u veselom i
sretnom okruženju.

Mali volonteri, članovi Dječjeg foruma i
Dječjeg vijeća osmislili su akciju razmjene
stvari. Prikupljeni razni predmeti prodavali
su se – sve po 10 kuna. Sakupljeni prihod
namijenjen je za ovogodišnji projekt Djeca za
Aziju (za djecu Bangladeša).

Društvo “Naša djeca“ Tuhelj organiziralo
je aktivnosti u Dječjem tjednu od 1. do 7.
listopada 2018. godine, a sve pod motom
“Ljubav djeci prije svega“. Međunarodni dan
djeteta i prvi dan Dječjeg tjedna započeo je
1. listopada okupljanjem djece u tri kruga
točno u podne na školskom igralištu. Djecu
i učitelje pozdravila je dječja načelnica
Anja Petrinec. Predstavila je sve aktivnosti
za djecu tijekom tjedna uz želju za vesela
druženja. Nakon toga zapjevali su pjesmu
Kad si sretan koju je povela predsjednica
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Općina Tuhelj - prijatelj djece
koordinacijskog odbora akcije Općina Tuhelj
prijatelj djece Snježana Romić.Tradicionalno u
Dječjem tjednu načelnik Općine i predsjednik
Općinskog vijeća primili su delegaciju djece i
sudjelovali na tematskoj sjednici Dječjeg vijeća.
Dan zamijenjenih uloga u Dječjem tjednu
postao je tradicija u OŠ Lijepa naša. Učenici
su se okušali u ulogama kuharice, domara,
spremačica i naravno, učitelja. Satovi su

Članovi DND- a sudjelovali su i na svečanom
otkrivanju ploče “Krapinsko - zagorska
županija - prijatelj djece“.
Koordinacijski odbor akcije Općina Tuhelj
prijatelj djece raspisali su poziv svim
zainteresiranim grupama i pojedincima da se
jave na likovno-literarni natječaj Osmijeh za
bebu.
OPĆINA TUHELJ PRIJATELJ DJECE
U Šibeniku se 12. svibnja, održao 12.
Susret gradova i općina prijatelja djece u
organizaciji Saveza društava „Naša djeca“
Hrvatske (Središnjeg koordinacijskog odbora
akcije “Gradovi i općine – prijatelji djece”),
Koordinacijskog odbora akcije “Grad Šibenik –
prijatelj djece” i Društva „Naša djeca“ Šibenik,

poprimili malo drugačiji oblik, a učenici su
pokazali svoju kreativnost i snalažljivost u
učiteljskoj ulozi. Posebno nas veseli i suradnja
dolazak mame Martine Zanoški koja je u 3.
razredu održala je sat Matematike. Mama je
izjavila: „Nije to lako. Treba na toliko toga paziti
i puno pripremiti.“
Po završetku nastave učenika razredne
nastave, Dječje vijeće i Mali aktivisti Škole
organizirali su učenje i igranje starih igara u
sklopu projekta Dječjeg vijeća „Zaigrajmo
stare igre“. U vedrom ozračju igralo se: Lončić,
Brusim, brusim škarice, Rinčicu tolam, Gumigumi, Bacanje kamena s ramena, Stara

Hvala domaćinima na srdačnom
gostoprimstvu i ugodnom boravku u
Šibeniku.
TEMATSKO SAVJETOVANJE GRADOVA I
OPĆINA PRIJATELJA DJECE
„Važnost ulaganja lokalnih i regionalnih
zajednica u djecu“ bila je tema ovogodišnjeg
tematskog savjetovanja u Samoboru 17.
rujna 2018. godine na kojem su sudjelovali
predsjednica akcije Općina Tuheljprijatelj djece i pročelnik Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Tomislav Tramišak.
Savjetovanje se bavilo mnogim ključnim
pitanjima vezanim za ulaganja u djecu, kao
što su: istraživanja i analize o važnostima
ekonomskih aspekata ulaganja u djecu,
trendovima izdvajanja za djecu u gradovima
i općinama – prijateljima djece u RH, prvi
nacrti „dječjeg proračuna“ na nacionalnoj/
regionalnoj i lokalnoj razini, mišljenja djece o
nužnim izdvajanjima za programe i projekte
namijenjene djeci te one koji se provode uz
sudjelovanje djece te važnost poticanja i
podržavanja dječjeg sudjelovanja prilikom
razmatranja pitanja koja se tiču djece.
AKTIVNA DJEČJA PARTICIPACIJA

uz pokroviteljstvo Grada Šibenika. Na Susretu
su sudjelovale delegacije iz 26 gradova i općina
– prijatelja djece uključenih u Akciju, a među
njima i delegacija Tuhlja u kojoj su bile Snježana
Romić, predsjednica Koordinacijskog odbora
akcije Općina Tuhelj-prijatelj djece, Ivana
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Cvetko ispred Općine Tuhelj te četvero djece.
Tema ovogodišnjeg Susreta bila je „Kultura
i dječje stvaralaštvo“ te su tako održane
radionice zavičajnih mapa za odrasle i djecu.
Radionica je koncipirana kao korelacija
likovno-umjetničkog, povijesnog i jezično
dramskog sadržaja. Djeca su, podijeljena
u skupine po desetak sudionika, sa svojim
voditeljima sudjelovala u aktivnostima koja
uključuju dramsku tehniku „učitelj u ulozi“
na Katedralnom trgu. Cilj je ove radionice
usvajanje povijesnih i umjetničkih znanja i
vještina sukladno temi Susreta. U sklopu
Susreta održan je i turistički obilazak grada.

U prostorima Općine Tuhelj 22. prosinca
2017. godine održana je konstituirajuća
sjednica Dječjeg vijeća u 8. sazivu. Do jeseni
2019. godine dječja načelnica Tuhlja je Anja
Petrinec, a Mihael Ban njen zamjenik.
Dječja načelnica Anja Petrinec pozdravila
je okupljene vijećnike i goste 14. kolovoza
2018. godine na svečanoj sjednici
Općinskog vijeća Tuhelj povodom Dana
Općine. Tom prigodom uručila je i priznanje

Dječjeg vijeća NAJ-PRIJATELJ/ICA za 2018.
godinu.
BRIGA LOKALNE ZAJEDNICE ZA DJECU
– tematska sjednica Dječjeg vijeća Tuhelj u
Dječjem tjednu
Načelnik Općine Tuhelj gosp. Mladen
Hercigonja primio je zajedno s
predsjednikom Općinskog vijeća u Dječjem
tjednu delegaciju djece iz Dječjeg vijeća i
Dječjeg foruma te Male aktiviste OŠ Lijepa
naša na susret i radnu sjednicu s temom
„Briga lokalne zajednice za djecu“. Uz djecu
na susretu u općini bila je predsjednica
Koordinacijskog odbora akcije Općina
Tuhelj-prijatelj djece i predsjednica DND
Tuhelj i ravnateljica škole Snježana Romić.
Sjednicu je vodila dječja načelnica. Djeca
Tuhlja postavljala su pitanja i prijedloge za
proračun u idućoj godini te aktivnostima koje
su u interesu djece. Načelnik i ravnateljica
odgovarali su na pitanja, davali objašnjenja o
mogućnostima ulaganja te se obvezali da će
ih na idućem susretu u proljeće obavijestiti
što je od njihovih prijedloga u proračunu
općine za 2019. godinu.

ZA VESELIJI TUHELJ
Dječji vijećnici u suradnji s Dječjim forumom
i Malim aktivistima OŠ Lijepa naša provodili
su akciju koju su prijavili kao Naj-akciju
2018. godine. Cilj akcije bio je oslikavanje
potpornih zidova/škarpi, a ujedno i
iscrtavanje igre školice na prostorima
prilaza školi. Akcija je uspješno provedena
u suradnji Općine, Škole i volontera uz
financiranje sredstvima dobivenih na
natječaju LAG Zagorje-Sutla u okviru
volonterske akcije #ajmoLAG. Akcija je
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uspješno završena, oslikane su dvije škarpe
i iscrtane igre školice na prilazu školi.
Posebno hvala volonterki Ani Medvedec
na vođenju i radi s djecom volonterima
pri bojanju potpornih zidova u Tuhlju i
Tuheljskim Toplicama.

predstavili su i prezentirali Tuhelj, rad dječjeg
vijeća i ovogodišnji projekt Zaigrajmo
stare igre sudionicima susreta iz drugih
dijelova Hrvatske te sudionicima Eurochild
konferencije koja se istovremeno odvijala u
Opatiji. Aktivno su sudjelovale u radionicama
o dječjoj participaciji i u potrazi za opatijskim
blagom uz druženje s djecom voditeljicama.
DND Tuhelj 20. listopada 2018. godine
predstavio se u Čazmi na 22. smotri

MLADI MUZICIRAJU
Društvo “ Naša djeca“ Tuhelj i Koordinacijski
odbor akcije „Općina Tuhelj – prijatelj djece“
bili su organizatori susreta mladih glazbenika
pod nazivom Mladi muziciraju koji se održao
ove subote u u prostorima OŠ Lijepa naša u
Tuhlju.
Cilj susreta bio je okupiti djecu koja imaju
glazbene sposobnosti, te promicanje i
poticanje sviranja i pjevanja, razmjene
iskustva, druženja i zabave uz glazbu.
Na susret su se odazvali polaznici Glazbene
škole Pregrada, zbor PO Kumrovec
GŠ Pregrade, Vokalna skupina OŠ
Bedekovčina, učenici iz OŠ Petrovsko,
Gornje Jesenje i Kumrovec, mladi svirači
Puhačkog orkestra „Lipa“ Tuhelj te vokalni
sastav Cool djevojčice Društva ''Naša
djeca'' Tuhelj. Gosti susreta bili su članovi
folklorne skupine, učenici OŠ Gvozd
koji su ujedno članovi SKD Prosvjeta iz
Vrginmosta. Prisutna publika mogla je
uživati u izvedbama 64 izvođača koje je
pripremalo 10 mentora. Kroz program su
vodili Anja Petrinec, dječja načelnica Tuhlja
i Alen Javorić Ilić, član Dječjeg vijeća. Na
kraju je u ime domaćina i organizatora

svim sudionicima zahvalila na glazbenom
užitku Snježana Romić, predsjednica
Koordinacijskog odbora akcije Općina
Tuhelj-prijatelj djece. Susretu mladih
prisustvovali su načelnik Općine Tuhelj
Mladen Hercigonja, njegova zamjenica
Veronika Kolman i predsjednik Općinskog
vijeća Robert Romić.
Sudionici su dobili, a publika je mogla
nabaviti bedž susreta kao sjećanje na
događaj. Nakon nastupa svi izvođači i
njihove pratnje družili su se uz okrjepu.
Susret je omogućen uz financiju potporu
Općine Tuhelj kroz projekt DND Tuhelj Mladi
muziciraju.

dječjeg stvaralaštva društava "Naša
djeca" Hrvatske. Predstavili su se likovnim
radovima, nastupila je naša dramska grupa
Gumbeki i vokalni sastav Cool djevojčice.
Posebne pohvale dobili su uvijek originalni
Gumbeki svojom dramsko-scenskom
izvedbom. Uživali su u lijepom danu,
druženju i nastupima.

14. SUSRET DJEČJIH VIJEĆA
HRVATSKE, Opatija, 30. i 31.10.2018.
Na 14. susretu dječjih vijeća sudjelovale
su dječja načelnica Anja Petrinec, dječja
vijećnica Nikolina Tušak te voditeljica
DND Tuhelj Snježana Romić. Na info-pultu
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Općina Tuhelj - prijatelj djece
NOVOSTI IZ ŠKOLE izbor vijesti iz OŠ Lijepa naša
matematike MathFest 2018.
Rad učenika pod mentorstvom učitelja
u dodatnoj nastavi izvannastavnim
aktivnostima rezultira uspjesima na
natjecanjima i smotrama.
U matematici je Martina Tušak zauzela 5.
mjesto u županiji s mentoricom Ančicom
Slaviček. Ana Marić, Antonija Kralj, Erik
Hercigonju i Mateja Tušak pod vodstvom
učiteljice Julije Jurin uspješno su nastupili
na županijskom natjecanju iz Kemije.

USPJEŠNO ZAVRŠENA ŠKOLSKA
GODINA 2017./2018.
Tijekom školske godine 2017./2018.
aktivno je u školi djelovalo 19
izvannastavnih aktivnosti. Škola potiče
stvaralački rad učenika, njegovanje
kajkavskog izričaja u govoru i pismu,
potiče kreativno likovno izražavanje,
razvoj darovitosti i motivacije kod učenika
3. i 4. razreda, Mali znanstvenici, vizualni
identitet škole, aktivan rad na uređenju
vanjskih prostora - školski vrt i okoliš,
volonterstvo.
Uspješan rad na približavanje matematike
učenicima rezultirao je sudjelovanjima
na Međunarodnom natjecanju Klokan
bez granica pod mentorstvom učiteljice
Ančice Slaviček, ali također i na Festivalu
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Na županijskoj Vjeronaučnoj olimpijadi
Mateja Tušak, Anamarija Škreblin, Martina
Ptujec i Ana Zanoški zauzele su 4. mjesto
pod mentorstvom vjeroučiteljice Mirjane
Mišković.
U natjecanju školskih knjižnica Čitanjem
do zvijezda ekipa škole u kojoj su bile
Antonija Kralj, Ana Marić i Mateja Tušak,
pod mentorstvom učiteljice Marije
Dijaković bila je 1., a Lana Javorić Ilić
2. u kategoriji plakata na županijskom
natjecanju. Uspješno su se predstavile i
na državnom natjecanju.
Pod mentorstvom učiteljice Lucije Šimunić
Škola je sudjelovala na županijskoj smotri
učeničkih zadruga. Na županijskoj i
državnoj smotri projekata iz Građanskog
odgoja i obrazovanja pod mentorstvom
pedagoginje Natalije Knezić-Medvedec
učenici DTM grupe (daroviti, talentirani i

motivirani), uspješno su predstavili projekt
Klimava klima.
Šest učenica 2. razreda, članice
Kajkavske družine s voditeljicom Pavicom
Iveković sudjelovale su i imale zapažen
nastup na državnom LiDraNu. Ekipa prve
pomoći s voditeljem Davorom Žažarom
bila je 1. na Gradskom natjecanju Crvenog
križa, 2. na međužupanijskom natjecanju
te stekla pravo sudjelovanja na državnom
natjecanju. Među 10 najboljih ekipa
u državi zauzeli su 7. mjesto. Nakon
uspješno provedenih školskih natjecanja
učenici su s mentorima sudjelovali na
županijskim i državnim natjecanjima i
smotrama te uspješno predstavili školu.
Škola je školske godine postigla veliki
uspjeh u sportskim natjecanjima. Naša
nogometna ekipa u futsalu osvojila je 2.
mjesto u županiji. Odbojkaši su također
postigli odličan uspjeh osvajanjem 3.
mjesta. Na županijskom krosu ekipa škole
u konkurenciji dječaka 5. i 6. razreda (Alen
Javorić Ilić, Luka Sušec, Luka Mlinarić
i Santon Žnidarec) zauzela je 2. mjesto.
Za natjecanja učenika pripremala ih je
učiteljica Marija Kožinec.
Prigodom proslave Dana škole proglašeni
su najbolji učenici/učenice škole. Školske
godine 2017./2018. bilo ih je troje, Erik
Hercigonja, Ana Marić i Antun Slaviček.
Na kraju nastavne godine za nagrađene
učenike (ove godine bilo ih je 53) i učitelje
koji su svojim angažmanom doprinijeli
uspjesima i unapređenju rada škole
organiziran je jednodnevni nagradni izlet
na Krk u suradnji s Općinom Tuhelj.

Jesen u školi
OLIMPIJSKI DAN
Olimpijski dan 10. rujna, obilježili su
učenici i djelatnici OŠ Lijepa naša
tradicionalnim pješačenjem Zagorskim
bregima. Ove godine razredna nastava
uputila se u Glogovec Zagorski gdje je
toplo dočekana u obitelji Švigir. Hvala im
na dobrodošlici i pokazivanju svog imanja
i druženju djece s domaćim životinjama.
Nastavili su put prema Banskoj Gorici,
Trstenu i vratili se u Tuhelj. Prošli su
gotovo 10 km bez kukanja da im je teško
hodati.

Učenici predmetne nastave nakon
odrađenih satova u školi uputili su
se putem Trstena uz brijeg prema
Haraminima, Turčinima, spustili se prema
Poljakima u Črešnjevcu, krenuli desno
poljskim putem prema Trstenu i vratili se
cestom do škole. Njihov put bio je 9 kn i
prošli su ga za 2 sata.
Složili su se kako je to bio odlično
proveden nastavni dan, uz aktivno
kretanje i učenje te druženje na svježem
zraku. Svima treba više kretanja.
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Na početku sata članovi DTM grupe
(učenici 3. i 4. razreda) su predstavili našeg
najmlađeg izumitelja Matu Rimca, da bi
se kratko vratili na početak 20. stoljeća
kroz izume Slavoljuba Penkale te naše
najpoznatije izumiteljice „tete Vegete“ Zlate
Bartl.

Općina Tuhelj - prijatelj djece
VUKOVAR – DA SE NE ZABORAVI
preračunavanjem sastojaka uz korištenje
omjera. Učenike su u radu i prezentacijama
brižno usmjeravali njihovi učitelji.
Nakon prezentacija s košarama punima
hrane u suradnji sa Župom učenici
i djelatnici sudjelovali su na misi s
blagoslovom kruha.
UČENICI DRUGOG RAZREDA
SUDJELOVALI NA JUMICAR-U 2018.
U osnovnoj školi OŠ Josipa Broza,
Kumrovec 23. listopada dan je protekao
u duhu preventivne akcije „Program
prometne kulture za najmlađe” u
organizaciji udruge PPSP i Jumicar
DANI KRUHA
Dana 16. listopada 2018. godine Osnovna
škola Lijepa naša obilježila je ne samo
Svjetski dan hrane već također i Dan kruha.
Zazubice su svima rasle od ranog jutra
dok se školom širio miris raznih pekarskih
proizvoda koje su ispekli naši učenici sa
svojim obiteljima. Lijepo ukrašene košare
pune hrane i bogatih plodova jeseni krasile
su svaku učionicu.
Na kraju nastave uslijedile su prezentacije
učenika. Đaci prvaci govorili su o
osnovama higijene prije svakog jela i
izrecitirali brojalicu Pekar. Šestaši su
predstavili edukativne plakate o povijesti
kruha, uzrečice i zanimljivosti o kruhu,
osam najvažnijih žitarica u prehrani
čovječanstva te o vrstama kruha koje
su danas najčešće. Osmi nam se razred
predstavio intervjuima s našim starima te
su otkrili male tajne naših baka o tome
kako se u prošlosti pekao kruh.
Četvrti razred, članovi DTM grupe pripremili
su rebuse na temu pekarskih proizvoda.
Sedmaši su se pozabavili receptima
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Dan sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. godine
obilježen je 16. studenoga u OŠ Lijepa naša
u Tuhlju tematskim satovima i paljenjem
svijeća. Tijekom dana učenici predmetne
nastave imali su satove povijesti posvećene
gradu heroju, Vukovaru. Za učenike razredne
nastave učenice 8. razreda održale su
predavanje uz ppt prezentaciju. Po završetku
nastave svi su učenici i učitelji zapalili
lampione i ostavili ih da svijetle u počast
svim stradalima, nestalima, žrtvama i gradu
Heroju.

Učenici 8. razreda prema svojim interesima
pripremili su prezentacije o najpoznatijim
izumiteljima i dostignućima, od Nikole
Tesle, Marie Skłodowski - Curi, Thomasa
Alve Edisona, a sve nas je svojom
izlaganjem oduševila prezentacija o Andriji
Mohorovičiću.

SVJETSKI DAN UČITELJA
Svjetski dan učitelja obilježava se svake
godine 5. listopada. To je bio nenastavni dan
za učenike, ali radni i edukativni za djelatnike
škole. Posjetili su i razgledali zanimljiv Park
znanosti Oroslavje uz zanimljivo vodstvo
gospodina Luka Vevereca.
„Ljepota učiteljskog poziva
dar je bogova.“ (Grčka)

Prezentacijama su bili nazočni i učenici 3. i
4. razreda koji nisu krili svoje zadovoljstvo
o zanimljivim biografijama i dostignućima,
posebno naših izumitelja.
MALI AKTIVISTI VOLONTIRALI NA
SPECIJALNOJ OLIMPIJADI

Hrvatska sa svojim partner službama:
Policijska uprava Krapinsko-zagorska,
Policijska postaja Klanjec, Gradsko
društvo Crvenog križa Klanjec i
Dobrovoljno vatrogasno društvo
Kumrovec.
U 2. razreda prošli su interaktivne
radionice: Mala škola prve pomoći u
izvedbi učenika članova izvannastavne
aktivnosti naše škole, članica Gradskog
društva Crvenog križa Klanjec pod
vodstvom knjižničara Davora Žažara,
protupožarna zaštita u izvedbi
dobrovoljnog vatrogasnog društva
Kumrovec te prometni poligon u radionici
„Sigurno u prometu“.

OBILJEŽAVANJE SVJETSKOG DANA
IZUMITELJA
Sredinom studenog učenici 8. razreda i
DTM grupe (daroviti, talentirani i motivirani
učenici) zajedno su obilježili Svjetski dan
izumitelja. Cilj obilježavanja bio je razvoj
opće kulture o stvaralačkom radu čovjeka u
prirodnom i tehničkom području.

U Tuheljskim toplicama 23. i 24. listopada
Mali aktivisti Škole volontirali su na
Specijalnoj olimpijadi. Organizator natjecanja
bilo je Športsko društvo Specijalni športovi
Luč, udruga čija je zadaća promicanje i
razvitak športa za osobe s intelektualnim
teškoćama. Na otvorenju su sudionike
pozdravili i otpjevali dvije pjesme učenici
naše škole.
Bilo nam je zadovoljstvo što smo dali svoj
doprinos u provođenju ovog natjecanja!
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Povjerenstvo za ravnopravnost
spolova Općine Tuhelj
Drugi saziv Općinskog povjerenstva za ravnopravnost spolova konstituiran je 19. siječnja
2018. godine. Temeljem provedenog javnog poziva i odabirom između svojih članova,
Općinsko vijeće je u Općinsko povjerenstvo za ravnopravnost spolova izabralo sljedeće
članove:

1.
2.
3.
4.
5.

TUHELJSKI LIST - Događanja

DOGAĐANJA
U TUHLJU

Dubravko Fekeža (član Općnskog vijeća)
Martin Turčin (član Općinskog vijeća)
Snježana Romić
Pero Iveković
Dunja Podjaveršek.

Na konstiturajućoj sjednici za predsjednicu je izabrana Snježana Romić koja je i u
prošlom mandatu obavljala dužnost predsjednice, a za zamjenika predsjednice izabran je
Dubravko Fekeža.
Na sjednici je donesen Plan rada, te definirani glavni ciljevi za 2018. godinu.
Povjerenstvo je predložilo Općinskom vijeću da se prihvati Europska povelja za
ravnopravnost spolova. Tako je 15. 9. 2018. godine donesen Zaključak Općinskog
vijeća da se Povelja prihvaća, općinski načelnik ovlašten je za daljnje postupanje, a
Povjerenstvo će izraditi Akcijski plan za provođenje Povelje na lokalnoj razini.
Općina Tuhelj, Općinsko povjerenstvo za ravnopravnost spolova, Osnovna škola Lijepa
naša i Koordinacijski odbor akcije Općina Tuhelj prijatelj djece povodom Međunarodnog
dana žena 8. ožujka i Dana očeva 19. ožujka, organizirali su 21. ožujka u OŠ Lijepa
naša tribinu „Obitelj nekad i danas“. Sudionici tribine mogli su čuti zanimljiva izlaganja:
„Kako očuvati zdravu obitelj“, Dragice Slakoper Lisica, prof. psihologije, Centra za
socijalnu skrb Krapina, Podružnice obiteljski centar; „Roditeljski stilovi“, Natalije KnezićMedvedec, pedagoginje OŠ Lijepa naša i „Obitelj nekad i danas“, Snježane Romić,
predsjednice Povjerenstva za ravnopravnost spolova Općine Tuhelj.

TUHELJ ZA VUKOVAR
42
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DOGAĐANJA U TUHLJU
I ove smo godine obilježili Dane Općine Tuhelj uoči blagdana Velike Gospe. Tijekom
tjedan dana održan je niz događanja u organizaciji Općine Tuhelj i udruga s područja
naše općine. Donosimo pregled događanja o kojima nije pisano u drugim tekstovima:
Mladenu Firštu, Jošku Poljancu, Mladenu
Tušaku, Ivanu Mužeku te posthumno,
Davorinu Cimperšaku. Plakete Općine
dodijeljene su Stjepanu Lončariću, Udruzi
vinara, vinogradara, vinara i prijetelja vina Trs
Tuhelj, Kuburaškoj udruzi Gromovi Zagorja,
KUD-u Naša lipa Tuhelj te ekipi podmlatka
Hrvatskog Crvenog križa OŠ Lijepa naša,
Tuhelj. Dječje vijeće Općine Tuhelj nagradu
za najprijateljicu dodijelilo je Anamariji
Penezić.

SVEČANA SJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
U utorak, 14. kolovoza 2018. godine je
u prostoru školske sportske dvorane u
Tuhlju održana svečana sjednica Općinskog vijeća, kojom je obilježen Dan općine
uoči najvećeg župnog blagdana Velike
Gospe. Svečanoj sjednici nazočili su župan
Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar,
zamjenica župana Jasna Petek, izaslanik
gradonačelnika Grada Zagreba Dragutin
Žiljak, župan prijateljske Občine Dolenjske
Toplice JožeMuhič, gradonačelnici i načelnici
susjednih gradova i općina te brojni drugi
uzvanici.
Osvrćući se na proteklih 25 godina djelovanja općine, načelnik Mladen Hercigonja prisjetio se najznačajnijih provedenih projekata, a
dotaknuo se i učinjenog u posljednjih godinu
dana. Pristunima su se obratili predsjednik Općinskog vijeća Robert Romić, dječja
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DANI OPĆINE 2018.
načelnica Općine Tuhelj Anja Petrinec, u
ime predstavnika susjednih jedinica lokalne samouprave načelnik Općine Veliko
Trgovišće Robert Greblički, Župan Občine
Dolenjske Toplice JožeMuhič te župan KZŽ
Željko Kolar.

U kulturno-umjetničkom dijelu programa
nastupio je zbor KUD-a Naša lipa Tuhelj pod
vodstvom dirigenta ArmandaSlavičeka koji
u ovoj godini slavi 20. godišnjicu uspješnog
djelovanja, te mlada pjevačica Lea Tušak
koja je otpjevala hrvatsku himnu. Svečanu
sjednicu uveličale su Desinićke mažoretkinje
i Kuburaška udruga Gromovi Zagorja.

Priznanja i plakete
Povodom Dana općine, Općinsko vijeće
za postignute uspjehe u osnovnoškolskom
obrazovanju nagradilo je Erika Hercigonju,
Anu Marić i Antuna Slavičeka, za najbolje
postignute uspjehe u četverogodišnjem
srednjoškolskom obrazovanju Filipa Stjepana
Hanžeka i Silviju Ilić te za najbolji postignuti
uspjeh u trogodišnjem studiju, studenticu
Kristinu Horvatek. Općinsko vijeće dodijelilo
je priznanja: Ljudevitu Barloviću, Marijanu
Cvetku, Draženu Erdeliću, Štefici Glogolja,
Velimiru Kovačićeku, Željani Iveković,
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KONCERT GRUPE VIGOR
U petak, 10. kolovoza 2018. održan
je u sklopu projekta “Tuhelj ZA
mlade!” i Dana Općine Tuhelj
koncert grupe Vigor. Kao predgrupa
nastupao je bend Šarmeri. Koncert je
financiran sredstvima Općine Tuhelj
i Ministarstva za demografiju, obitelj,
mlade i socijalnu politiku.

VEČER KULTURE
U srijedu, 8. kolovoza 2018. u sportskoj
dvorani OŠ Lijepa naša u Tuhlju održana je
Kulturna večer. Posjetitelji su te večeri imali
prilike čuti predstavljanje tuheljski pjesnika:
Mirice Škvorc, Ive Šućura, Ivančice Ilić i
Marije Gavrić. Svoje slike izložili su naši
slikari Ivo Šućur, Vlatka Gođevac, Mladen
Prekrat, Žarko Grgić, Đurđa Gudlin Zanoški
i Marijan Zanoški. Svojim rukotvorinama
predstavile su se članice Udruge
umirovljenika Općine Tuhelj, a posebno
je istaknut rad sakralnih motiva Danice
Brandstatter.
Čitanjem “Asfaltne popevke”, polaganjem
vijenca ispred biste u parku kod sportske

dvorane i govorom člana Udruge “Muži
zagorskog srca” Marijana Zanoškog, prisjetili
smo se umjetničkog djelovanja pokojnog
Vladimira Poljanca.
Također, s ponosom ističemo predstavljanje
romana prvijenca Dorotee Kovačićek – Veliki
“Praznici na balkanski”, mlade perspektivne
književnice podrijetlom iz Tuhlja i izložbu
fotografija “Kordunaški dar Zagorju” Tatjane
Vlačić Vujičić. Program je glazbeno popratio
saksofonist Aljoša Mutić, a vodila radijska
voditeljica Katarina Špoljar.
Tijekom večeri predstavljene su i mjere
Lokalnog programa za mlade Općine Tuhelj
kojim se želi poboljšati položaj mladih u
općini, a u sklopu projekta ”Tuhelj ZA mlade!”.

5. SAJMENI DAN U TUHLJU
U nedjelju, 10. kolovoza 2018. na prostoru
ispred DVD-a Tuhelj održan je 5. Sajmeni
dan u Tuhlju.
Nakon otvorenja Sajma od strane načelnika
Općine Tuhelj Mladena Hercigonje,
posjetitelji su u subotnje poslijepodne
mogli pratiti raznovrsni kulturno-umjetnički
program te su imali priliku prošetati između
štandova više od 30-ak izlagača domaćih
tradicionalnih proizvoda.
Tijekom programa Zagorska udruga
uzgajivača konja pripremila je natjecanje
konja u dvije kategorije – vožnja zaprege i
jahači.
Ukupno 15 udruga i pojedinaca natjecalo
se u kuhanju gulaša, a o onim najboljima
odlučivao je tročlani žiri u sastavu: šefica
kuhinje OŠ Lijepa naša Milena Poljanec,
šef kuhinje Dvorca Mihanović Mirko Ljubić i
zamjenica načelnika Općine Tuhelj Veronika
Kolman.
Načelnik Općine Mladen Hercigonja na
završetku sajma podijelio je zahvale svim
udrugama na sudjelovanju, te pehare
onim najboljima: KUD-u Naša Lipa
Tuhelj, Športskom društvu Tuhelj i Udruzi
vinogradara Kumrovec.
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OBILJEŽILI SMO SJEĆANJE
NA NAJVAŽNIJE DATUME
HRVATSKE POVIJESTI

DAN ANTIFAŠISTIČKE BORBE
Povodom Dana antifašističke borbe
zamjenica načelnika Općine Tuhelj Veronika
Kolman, predsjednik Općinskog vijeća
Robert Romić i predsjednica Povjerenstva
za ravnopravnost spolova Snježana Romić,
uz prisustvo mještana Općine Tuhelj, položili
su vijenac i zapalili svijeću ispred spomenika
žrtvama fašizma u Tuhlju kraj Osnovne škole
Lijepa naša.

DAN DRŽAVNOSTI

DAN POBJEDE I DOMOVINSKE
ZAHVALNOSTI I DAN HRVATSKIH
BRANITELJA
U nedjelju 5. 8. 2018. u Tuhlju smo obilježili
Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te
Dan Hrvatskih branitelja. Nakon hrvatske
himne i održane minute šutnje za stradale
hrvatske branitelje, načelnik Općine Tuhelj
Mladen Hercigonja pozdravio je prisutne
branitelje i zahvalio im na njihovom
doprinosu u stvaranju samostalne Republike
Hrvatske. Branitelji su zapalili svijeće i
položili cvijeće poginulim suborcima ispred
križa na Novom groblju u Tuhlju te su se
družili u Vatrogasnom domu DVD-a Tuhelj
prisjećajući se braniteljskih dana.
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U ponedjeljak 25. 6. 2018. obiježili smo Dan
državnosti. Program je započeo budnicom
u 07,00 sati, nastupom puhačkog orkestra
”Lipa” te pucanjem kuburaša ”Gromova
Zagorja” i ”Munje”. Govorom se prisutnima
obratio načelnik Mladen Hercigonja.
Program je nastavljen misom u Župnoj crkvi
Uznesenja BDM koju je predvodio vlč.
Ivan Režek, polaganjem vijenca i paljenjem
svijeća kod križa na Novom groblju u Tuhlju,
te pokaznom vježbom i edukativnim filmom
DVD-a Tuhelj.
Predstavnici Općine Tuhelj zajedno s
delegacijom Krapinsko-zagorske županije
položili su vijenac i zapalili svijeće ispred
spomenika Lijepoj našoj u Zelenjaku.
U popodnevnim satima održan je
tradicionalni sportski turnir tuheljskih udruga.
Članovi udruga natjecali su se u malom
nogometu, bacanju kugle i potezanju užeta.

POSJET PREDSJEDNICE RH KRAPINSKO
- ZAGORSKOJ ŽUPANIJI
U tijeku trodnevnog posjeta Krapinskozagorskoj županiji krajem siječnja ove godine
Predsjednica RH Kolinda Grabar – Kitarović
položila je cvijeće ispred spomenika
''Lijepoj našoj'' u Zelenjaku. Uz domaćina,
načelnika Općine Kumrovec Roberta Šplajta,
i kolege načelnike i gradonačelnike okolnih
gradova i općina, s Predsjednicom RH
susreli su se i pozdravili ih u ime Tuhljanki
i Tuhljana načelnik Općine Tuhelj Mladen
Hercigonja i njegova zamjenica Veronika
Kolman. Tijekom prvog dana posjeta
Predsjednice RH načelnik Općine Tuhelj
Mladen Hercigonja nazočio je svečanosti
podizanja predsjedničke zastave i radnom
sastanku Predsjednice s predstavnicima
Županije, saborskim zastupnicima, te
gradonačelnicima i načelnicima.

TUHELJ ZA VUKOVAR
GFUK U TUHLJU & PREDSTAVA
„IDI PA VIDI“
U sklopu ovogodišnjeg Glumačkog festivala
u krapini i po Zagorju, 19. travnja 2018. u
sportskoj dvorani Osnovne škole ''Lijepa
naša'' organizirana je predstava ''Idi pa vidi''
u izvedbi Adam scene i Centra za kulturu
Trešnjevka. Predstava je financirana od
strane Općine Tuhelj, pa je ulaz za gledatelje
bio besplatan.

U subotu 17.studenog 2018.
predstavnici Općine Tuhelj s brojnim
mještanima zajednički su obilježili Dan
sjećanja na žrtve Vukovara 1991.g. i Dan
pada Vukovara. Na središnjem trgu u
Tuhlju upaljeni su lampioni, uz minutu
šutnje za poginule branitelje i prigodni
govor načelnika Općine Tuhelj Mladena
Hercigonje.
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DOBROVOLJNO VATROGASNO
DRUŠTVO TUHELJ

NOVO VATROGASNO VOZILO
Poslije godina čekanja konačno je u
listopadu ostvarena donacija iz Francuske.
Posebnim tegljačem u Tuhelj dopremljeno je
vatrogasno vozilo koje su francuski vatrogasci
darovali Zagorcima. Predaji vozila bili su, uz
zapovjednike i predsjednike DVD-a Tuhelj i
Veliko Trgovišće i zapovjednik VZ KZŽ Marijan
Lovrenčić te načelnik Općine Tuhelj Mladen
Hercigonja. Vrlo smo zadovoljni primljenim
darom, kako zbog povećanja kapaciteta
društva, tako i zbog mogućnosti da DVD Tuhelj
sada svojim mještanima u visokoj zoni može
u sušnim razdobljima dopremati pitku vodu.
Novo vozilo ima spremnik vode od 3.000 litara.
Potrebna su dodatna ulaganja u opremu kako
bi vozilo bilo spremno za intervencije.
AKTIVNOSTI TIJEKOM GODINE
Na prijedlog Savjeta mladih, početkom veljače,
operativni vatrogasci DVD-a Tuhelj organizirali
su edukativnu prezentaciju za osnovnoškolce
od prvog do četvrtog razreda i učenike
osmog razreda Osnovne škole ''Lijepa naša''
u Tuhlju, kojom prilikom im je predstavljena
nova oprema koju su također mogli i isprobati.
Krajem ožujka održana je prva skupština
društva koju je predvodio predsjednik Robert
Romić na kojoj su podneseni i usvojeni
izvještaji o radu predsjednika, zapovjednika,
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blagajnika i nadzornog odbora. Osim
susjednih DVD-a, skupštini su prisustvovali
vatrogasci iz Slovenije, gosti iz Istre - DVD
Vižnjan, DVD Ližnjana te DVD Pićan s kojima
je društvo pobratimljeno, DVD Krapje iz
Sisačko-moslavačke županije, DVD Bukovlje iz
Karlovačke županije i ostali.
Na kraju skupštine dodijeljena su priznanja, i
to: Slavko Petrinec primio je spomenicu za 30
godina rada, a Kristijan Rusek, Ivan Vahtarić,
Marijo Koprivnjak, Filip Horvatin,
Kristijan Kroflin i Petra Poljanec za 10 godina
rada. U svibnju, s kolegama vatrogascima
iz Bistrice ob Sotli i Kumrovca obilježen je
Blagdan Svetog Florijana, sveca kojemu se
kršćanski narod kroz duga stoljeća molio za
pomoć protiv pogibelji ognja, poplave i drugih
nepogoda, te blagdan Tijelova tradicionalnom
procesijom kroz mjesto. Uz Ansambl Zagorje
uspješno je organizirana vatrogasna zabava
povodom blagdana Velike Gospe. Čestitamo
našem članu, Stjepanu Hercigonji na priznanju
za poseban doprinos radu Dobrovoljnog
vatrogasnog društva, te promicanju i ugledu
Tuhlja kojeg je primio povodom dana Općine
Tuhelj.
OBRAZOVANJE ČLANOVA
Početkom godine tečaj za vatrogasca
položili su Kristijan Mustač i Kristijan Rusek.
U Oroslavju, početkom svibnja, na prostoru
vojarne Stubička Slatina održane su aktivnosti
povodom obilježavanja mjeseca svibnja "Mjeseca zaštite od požara" te su tom prilikom
naši članovi završili osposobljavanje za zvanje
„Vatrogasni časnik 1. klase“ (Ivan Šurina, Igor
Kolman i Tomislav Tramišak). Krajem studenog
DVD Tuhelj organizirao je tečaj za zvanje
„pripadnik vatrogasne mladeži“ na kojem će
do kraja prosinca biti osposobljeno naših 11
članova te 15 iz susjednih društava.
KAMP VATROGASNE
MLADEŽI U FAŽANI
Već tradicionalno, u zadnjoj smjeni, naši članovi
mladeži boravili su u Kampu vatrogasne
mladeži Hrvatske vatrogasne zajednice
u Fažani. U 7 dana boravka u 11. smjeni
svakog jutra poslije sastanka voditeljstva
kampa i doručka djece, slijedio je program

obuke i osposobljavanja te vježbe vatrogasne
olimpijade i sportske igre u kojima smo primili
brojne diplome. Ove godine boravili su slijedeći
članovi: Tušak Lea, Tušak Kristina, Tušak
Nikolina, Matečić Dora, Matečić Lovro, Iveković
Ivan, Lepej Antonio, Šurina Antun i Sušec Luka
uz voditelje Petru Poljanec i Antonelu Horvatin.
Financiranje režijskih troškova za provedbu
Kampa vatrogasne mladeži snosili su Hrvatska
vatrogasna zajednica i DVD Tuhelj.
Valja napomenuti da su spomenuti članovi
mladeži bili vrlo aktivni oko pripremnih radova
za tradicionalnu zabavu koju priređuje DVD
Tuhelj povodom proslave blagdana Velike
Gospe.
ORGANIZACIJA DRUGOG
TERENSKOG NATJECANJA
Drugo terensko natjecanje vatrogasaca
„Rakovec - Tuhelj 2018.“ održano je 2. lipnja
2018. u organizaciji DVD-a Rakovec i Tuhelj.
Na natjecanju je sudjelovalo 65 operativnih
vatrogasaca iz 13 dobrovoljnih vatrogasnih
društava (duplo više od prošle godine, kada
se po prvi puta u Tuhlju organizirao takav tip
natjecanja). Atraktivna vatrogasna natjecanja
odvijala su se na 6 punktova na području
Grada Klanjca i Općine Tuhelj: Police- radovi
na vodi - čamac, Rakovec - unutarnja
navala, Sveti Križ -potraga za unesrećenom
osobom-šumski požar, Sveti Križ-tehnička
intervencija na automobilu, Črešnjevec obrana od poplave, Tuhelj - poligon. Zadovoljni
smo drugim izdanjem terenskog natjecanja
vatrogasaca na svom području, za kojeg
vjerujemo da će postati tradicionalan te da će
svake godine bilježiti sve veći broj natjecatelja
kao što je bio i ove.
PRIJAVA NA NATJEČAJ
Uoči Dana planeta Zemlje, jednom godišnje,
INA d.d. objavljuje natječaj za sufinanciranje
projekata u području zaštite okoliša i prirode.
Opći cilj natječaja bio je podići svijest o
obnovljivim izvorima energije te zaštiti okoliša.
DVD Tuhelj prijavio se na natječaj projektom
„Eko-dvorište sa pametnom klupom“. Cilj
je bio stvoriti poticajno okruženje za mlade
kako bi se podigla svijest zajednice o važnosti
korištenja obnovljivih izvora energije i pružila
kvalitetna/moderna tehnologija žiteljima našeg
kraja. Konkretno, ovim projektom obogatio bi
se sadržaj dvorišta DVD-a Tuhelj, a korist bi
prije svega imala lokalna zajednica, odnosno
djeca i mladež DVD-a koji su vrlo aktivni svojim
vježbama te su izravni korisnici sadržaja ovog
projekta tokom cijele godine. Na natječajnu
nismo prošli, ali nadamo se da ćemo iduće
godine imati više sreće.

IN MEMORIAM
Važno je napomenuti da su nas na samom
kraju 2017. i tokom 2018. godine napustili
nezaobilazni članovi našeg društva. Pokojni
Darko Herceg rođen je 28. kolovoza 1970.
u Tuhlju te je u Dobrovoljno vatrogasno
društvo Tuhelj pristupio 1990. godine. Naš
Darko, bio je dobar i pošten čovjek, domoljub,
druželjubiv, odan svojoj porodici i prijateljima
te je svojim radom i aktivnošću doprinosio
boljitku društva. Pokojni Zlatko Ilijaš (Veti)
vatrogastvom se počeo baviti već u DVD-u
Lukavec Klanječki. Dolaskom u Tuhelj uključio
se i u naš DVD. Stručno se obrazovao i postao
vatrogasni dočasnik I. klase, a promaknut je u
u vatrogasnog počasnog časnika. Bio je stalni
član našeg Upravnog odbora. Na toj funkciji
zatekla ga je i prerana smrt. Bio je prije svega
vatrogasac sa preko 40 godina vatrogasnog
staža. Organizirao je i dugo vodio našu djecu
i mladež. Učestvovao je na brojnim požarima
i intervencijama. Ivan Slovenec je bio naš
najstariji član. 81 godina života i 62 godine
vatrogastva. Vatrogastvo i druželjubivost
obilježilo je njegov života. Vatrogastvom
se počeo baviti davne 1956. godine i od
tada je neprekidno aktivan član vatrogasne
organizacije. Iako zbog pozne životne dobi
nije morao učestvovati u našim aktivnostima,
bez njega nije mogla proći ni jedna priprema
za Veliku gospu. Pokojni Ivan (Ivica) Petrinec
inicirao je osnivanje vatrogasnog društva gdje
je na osnivačkoj (obnoviteljskoj) skupštini
izabran za predsjednika društva. Tu dužnost
obavlja dugi niz godina, a iza toga ga društvo u
znak zahvalnosti za njegov uspješan rad bira za
Počasnog predsjednika DVD-a Tuhelj. Važno je
napomenuti da je jedan od onih koji se zalagao
za ustroj općine Tuhelj. 1993. godine ustrojena
je Općina Tuhelj, a Ivica je izabran je za prvog
predsjednika Općinskog vijeća.

Autor teksta: Tomislav Tramišak
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Autor teksta: Rudolf Žlender

DRUŠTVO VINARA,
VINOGRADARA I PRIJATELJA
DOBROG VINA “TRS TUHELJ”

P

rva aktivnost koju smo organizirali
u 2018. godini bio je blagoslov
vinograda za Vincekovo koje je obavio
velečasni Režek, u Proseniku kod
obitelji Telišman. Uz prisustvo članova i ostalih
mještana veselilo se dugo u noć.
Društvo redovito obilazi ostala društva i vinarije,
kao i sajmove u Hrvatskoj i izvan nje. Tako smo
ove godine organizirali studijsko putovanja u
Međimursko vinogorje te posjetili tri OPG-a,
gdje su kroz edukaciju usvojena nova saznanja
u modernoj proizvodnji vina.
U travnju smo organizirali ocjenjivanje vina „
Vinarijadu“ gdje postižemo sve bolje rezultate.
Ove godine osvojeno je 13 zlatnih, 28 srebrnih i
6 brončanih odličja.
Dana 9. 8. 2018. svečano smo obilježili 20
godina postojanja društva. Kad je društvo
osnovano imalo je 11 članova, a danas
okupljamo 67 aktivnih članova. Nakon svečane
sjednice uz mnogobrojne goste proslavili smo
godišnjicu rada i djelovanja.
Udruga je sudjelovala na sajmenom danu gdje
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su promovirana naša vina te smo sudjelovali na
natjecanju u kuhanju gulaša.
Povodom zahvale vinogradarskoj godini
i mise u kapelici u Svetom Križu počastili
smo mještane našim vinima i prigodnim
zalogajčićima.
Također, organizirali smo proslavu Martinja
u prostorijama DVD-a Tuhelj uz prigodnu
špelanciju, muziku i večeru.
Do kraja godine organizirat ćemo i degustaciju
mladog vina, a već tradicionalno nakon
polnoćke uz čestitanje Božića mještane u
Tuhlju počastit ćemo kuhanim vinom.
Autor teksta: Srečko Dvoršak

ETNO UDRUGA
KOLOVRAT TUHELJ

U

2018. godini Etno udruga Kolovrat
bila je vrlo aktivna sa svojim
programom.
Na poziv domaćina ostvarili
smo brojna gostovanja na kojima smo
promovirali rad naše udruge. Tako smo
dva puta odazvali se pozivu u Staro selo u
Kumrovcu, te smo sudjelovali na sljedećim
manifestacijama: „Jožefovomsejmu“ u
Bistrici ob Sotli u Sloveniji, „Sajmenom
danu“ u Tuhlju i „Zahvali jeseni“ u Klanjcu.
Također smo bili gosti shopping centra
Roses u Svetom Križu Začretju.

Pripremili smo uskrsno pucanje na starinski
način na veselje djece i svih posjetitelja.
Organizirali smo Ivanjski krijes kojeg je
posjetilo 500-tinjak posjetitelja. Uz živu
muziku nastupila su četiri kuburaška društva,
školska djeca te se uz impozantni krijes
zabava nastavila do jutra.
U studenome smo odradili tradicionalno
krštenje mošta na tri destinacije, a u
prosincu je sveti Nikola iz naše udruge
podijelio darove djeci predškolskog uzrasta.

Na svim spomenutim događanjima
predstavili smo se s drvenim ringišpilom za
vožnju djece. Prezentirali smo igračke kojima
su se djeca igrala pedesetih godina prošlog
stoljeća. Uz igračke pokazivali smo izradu
uporabnih predmeta iz tog doba kao što
su košare od škrbotina, koševi „košeki“ za
sušenje voća, male ukrasne košarice i drugi
uporabni predmeti tog doba.
Organizirali smo pješačenje na Cesargrad uz
piknik.
Ugostili smo djecu iz OŠ Lijepa naša
iz Tuhlja, učenike 1. - 4. razreda na
Žlenderovom brijegu te održali školu u
prirodi na oduševljenje svih nastavnika.
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KUBURAŠKA UDRUGA
MUNJA TUHELJ

K

uburaška udruga Munja Tuhelj
dobrovoljna je neprofitabilna
organizacija s trenutno 40-ak članova,
ali se broj članova redovito povećava.
Udruga djeluje već 14 godina od ožujka 2004.
godine te će iduće godine proslaviti čak 15
godina postojanja.
Munja Tuhelj je kao i svake godine
bila vrlo aktivna tijekom proljetnih
i ljetnih mjeseci te smo tako s
prijateljskim društvom Gromovi
Zagorja obilježili blagdan Uskrsa;
najprije pucanjem kod crkve UBDM
u Tuhlju, a zatim i tradicionalno
pucnjem u Trstenom. U lipnju
smo kao predstavnici naše općine
sudjelovali na Kuburijadi (XXVI. Smotri
kuburaških udruga Krapinsko-zagorske
županije) u Pregradi gdje smo dobili sve
pohvale organizatora (KS „Složna kubura“
Pregrada) i drugih prijateljskih udruga. Nakon
Kuburijade uz druga kuburaška društva naše
smo pucanje prezentirali na Ivanjskom krijesu
kod prijatelja Etno udruge Kolovrat u Pristavi.
Glasno pucanje smo s veseljem odradili i
povodom proslave Dana državnosti u Tuhlju
na budnici na tuheljskom trgu, a zatim smo
se popodne u velikom broju odazvali na
sportskom druženju i prijateljskom natjecanju
gdje smo osvojili 3. mjesto u potezanju užeta i
1. mjesto u nogometu.
Kao i uvijek osmi mjesec je bio mjesec s
najviše aktivnosti u našoj udruzi, što zbog
više slobodnog vremena naših članova tako
i zbog samih događanja u kolovozu. Kako je
glavni prihod financiranja udruge tradicionalni
malonogometni turnir, većina aktivnosti preko
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ljeta se svela na pripremu i organizaciju istog te
smo pokazali da se tradicije ne prekidaju lako.
Vrlo uspješno smo odradili turnir s obzirom da
se većina članova uključila u same pripreme i
organizaciju, a tradicionalno smo ugostili i naše
prijatelje iz Puhačkog orkestra „Lipa“. Dan prije
samog turnira bili smo gosti dragih prijatelja
Kubure Male Erpenje na njihovim Danima Male
Erpenje te i tamo izveli glasno pucanje, a dio
naših članova je pokazao i kulinarsko umijeće
na Sajmenom danu u Tuhlju. Tako je još jedan
najaktivniji dio godine iza nas, a sada nam kroz
zimu slijede pripreme za jubilarnu godinu u
kojoj će sigurno biti još više događanja i novih
aktivnosti.
Autor teksta: Antun Berc

KUD "NAŠA
LIPA" TUHELJ
KUD “NAŠA LIPA” TUHELJ - 20 GODINA USPJEŠNOG DJELOVANJA
(28.10.1998.-28.10.2018.)
Kulturno-umjetničko društvo “Naša lipa” Tuhelj je na poseban je način zahvalilo za
dvadeset godina svog uspješnog djelovanja, pjevanjem na misi zahvalnici 28. listopada
2018. u kapeli Svetog Križa, na samu 20. godišnjicu osnivanja društva. Misno slavlje
predvodio je vlč. Ivan Režek iz Velike Erpenje uz koncelebraciju vlč. Dragutina Šengule,
tuheljskog župnika. Druženje sadašnjih i nekadašnjih članova te prijatelja i prisjećanje
na proteklih 20 godina nastavljeno je kod kleti obitelji Posavec. U pripremi za proslavu
20 godina rada je svečani koncert 1. prosinca 2018. u Termama Tuhelj te izdavanje
monografije.
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KUD
"NAŠA LIPA"
TUHELJ
Autori tekstova:
Danijel Herceg i Armando Slaviček

9. „ZLATNA LIPA TUHLJA“ 2018.
Na 9. međunarodnom natjecanju
pjevačkih zborova „Zlatna lipa
Tuhlja“ održanom 2. lipnja 2018. u
Termama Tuhelj grand prix je osvojio
„Goriški komorni zbor“ Nova
Gorica iz Slovenije pod umjetničkim
vodstvom dirigentice Mateje Černic.
Zbor je ujedno dobio pozivnicu na
Festival adventskih i božićnih pjesama
u Zagrebu. U natpjevavanju za pokal
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sudjelovalo je još 5 zborova koji su
osvojili zlatne plakete: mješoviti zbor
„Bistrica ob Sotli“ s dirigenticom
Špelom Drašler (Slovenija),
akademski zbor „France Prešeren“
Kranj s dirigentom Fernandom
Mejiasom (Slovenija) i muški zbor
„Srečko Kosovel“ Ajdovščina
s dirigentom Andrejom Makorom
(Slovenija), mješoviti zbor „Una“ Novi
Grad s dirigentom Goranom Vuletom
(Bosna i Hercegovina) te akademski
muški zbor „Fakulteta elektrotehnike
i računarstva“ Zagreb s dirigentom
Josipom degl’ Ivelliom. (Hrvatska).
Ovogodišnje natjecanje je okupilo
preko 800 pjevača u 26 zborova
i vokalnih sastava iz Hrvatske,
Slovenije te Bosne i Hercegovine.

Na otvorenju su svi okupljeni zborovi
u amfiteatru hotela „Well“ zajedno
zapjevali hrvatsku himnu „Lijepa
naša Domovino“,a Sloveniju je
pjesmom predstavio zbor „Lipnica“
iz Kamne Gore, dok su se sarajevski
„Željezničar“ i hrvatski „Đuro Prejac“
Desinić ujedinili u Cossettovoj skladbi
„Moja diridika“. Natjecanje organiziraju
KUD „Naša lipa“ Tuhelj, Turistička
zajednica područja općine Tuhelj,
grada Klanjca i općine Veliko
Trgovišće i „Terme Tuhelj“ pod
pokroviteljstvom Ministarstva kulture
Republike Hrvatske, Krapinskozagorske županije, Općine Tuhelj i
Hrvatskog sabora kulture. Stručni
ocjenjivački odbor čine Josip
Jerković i Robert Homen iz Hrvatske
te Borut Smrekar iz Slovenije.
Umjetnički i prošireni ocjenjivački
odbor čine Darjana Blaće-Šojat
te Armando Slaviček. U 9 godina
održavanja na „Zlatnoj lipi Tuhlja“
nastupilo je 82 različita zborova
i vokalnih sastava iz Hrvatske,
Slovenije, Njemačke te Bosne
i Hercegovine.
Na otvorenju je sve prisutne zborove
pozdravio predsjednik KUD-a „Naša
lipa“ Tuhelj Armando Slaviček
riječima pjesme: „Dobro mi došel
prijatelj!“, istaknuvši kako pjesma briše
granice i povezuje ljude. Pozdravnu
riječ je uputila i Tatjana Petranović
Capar, u ime Turističke zajednice
područja općine Tuhelj, grada Klanjca
i općine Veliko Trgovišće te Termi
Tuhelj. Mladen Hercigonja, načelnik
općine Tuhelj, istaknuo je kako je
općina Tuhelj bogata prirodnim
ljepotama, ali i ljudskim potencijalima,
uz posebnu zahvalu članovima
KUD-a „Naša lipa“ Tuhelj na promociji
općine Tuhelj u Hrvatskoj i regiji.
Župan Željko Kolar istaknuo je kako
Krapinsko-zagorska županija snažno
podupire projekt „Zlatne lipe Tuhlja“

te će iduće godine, kad se obilježava
10. jubilarno natjecanje, udvostručiti
financijsku potporu ovom događanju.
Svi dirigenti su za svoj trud i zalaganje
sa zborovima primili zlatne medalje,
bez obzira na ostvarene rezultate.
Organizatori ovog natjecanja
pomno prate uspjehe zborova koji
su nastupili na „Zlatnoj lipi Tuhlja“:
tako su predstavnicama dvostrukog
pobjednika „Zlatne lipe Tuhlja“,
slovenskom ženskom zboru „Carmen
manet“ iz Kranja, za njihovu pobjedu
na Euroviziji zborova u Rigi poklonili
tortu s likom njihovog dirigenta
Primoža Kerštanja.

Rezultati 9. međunarodnog
natjecanja pjevačkih
zborova „Zlatna lipa
Tuhlja“ 2018.:
ZLATNE PLAKETE su osvojili:
mešani pevski zbor „Bistrica ob
Sotli“, Slovenija (96,00 bodova),
mješoviti hor „Una“ Novi Grad,
Bosna i Hercegovina (95,00 bodova),
„Goriški komorni zbor“ Nova
Gorica, Slovenija (93,00 bodova),
akademski muški zbor „Fakulteta
elektrotehnike i računarstva“
Zagreb, Hrvatska (92,33 bodova),
akademski pevski zbor „France
Prešeren“ Kranj, Slovenija (92,33
bodova) i moški pevski zbor „Srečko
Kosovel“ Ajdovščina, Slovenija
(92,33 bodova).
Mješoviti pjevački zbor KUD-a „Naša
lipa“ Tuhelj nastupio je revijalno na
otvorenju natjecanja.
SREBRNE PLAKETE su osvojili:
„Gorenjski oktet“ Zgornja Besnica,
Slovenija (89,00 bodova), pjevački
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zbor „Josip Štolcer Slavenski“
Čakovec, Hrvatska (89,00 bodova),
moški zbor „Cantores Carnioli“
Kranj, Slovenija (88,33 bodova),
vokalni ansambl „Sakcinski“ Ivanec,
Hrvatska (88,33 bodova), mješoviti
pjevački zbor „Capella juris“
Zagreb, Hrvatska (86,67 bodova),
Hrvatsko pjevačko društvo „Slavulj“
Petrinja, Hrvatska (84,67 bodova),
djevojački zbor „Srednje škole
Ivanec“, Hrvatska (83,33 bodova) i
ženska vokalna skupina KUU „Veseli
Međimurci“ Čakovec, Hrvatska
(80,33 bodova).
BRONČANE PLAKETE su osvojili: mješoviti
pjevački zbor „Chorus Carolostadien“
Karlovac, Hrvatska (79,33 bodova), mješoviti
pjevački zbor „Đuro Prejac“ Desinić,
Hrvatska (78,67 bodova), mješoviti pjevački
zbor „Rudolf Rajter“ Ivanec, Hrvatska (78,67
bodova), mešani pevski zbor upokojencov
„Senovo“, Slovenija (78,33 bodova), mešani
pevski zbor „Lipnica“ Kamna Gora, Slovenija
(78,00 bodova), mješoviti pjevački zbor „Emil
Cossetto“ Zagreb, Hrvatska (77,67 bodova)
i vokalni ansambl „Domenike“ Strmec
Samoborski, Hrvatska (73,67 bodova).
PRIZNANJA su primili: „Gospel zbor
Sunce“ Zagreb, Hrvatska, pjevački zbor
„Kraljevec na Sutli“ Hrvatska, gradski
zbor „Vila Velebita“ Gospić, Hrvatska i
zbor Željezničarskog kulturno-umjetničkog
društva „Željezničar“ Sarajevo, Bosna i
Hercegovina.

7. MEĐUNARODNI MEMORIJAL
“EMIL COSSETTO”
U Hrvatskom glazbenom zavodu u
Zagrebu je 9. lipnja 2018. održan
7. međunarodni memorijal “Emil
Cossetto” na koji se pozivaju odabrani
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zborovi, među kojima je drugi put bio
i tuheljski zbor. Ove godine obilježava
se 100. godišnjica rođenja jednog
od najvećeg hrvatskih skladatelja, a
KUD “Naša lipa” izveo je Cossettove
skladbe Kirales, Čardaš i Moja
diridika. Na kraju memorijala zbor je
sudjelovao u zajedničkom pjevanju
s drugim odabranim zborovima, a
predsjednik KUD-a Armando Slaviček
je organizatoru memorijala maestru
Josipu degl’ Ivelliju uručio posebnu
zahvalnicu.

NAJBOLJI NA ŽUPANIJSKOJ
SMOTRI ZBOROVA

KUD
"NAŠA LIPA"
TUHELJ
koje žele sudjelovati na državnim
smotrama dužne su organizirati i
platiti samostalna preslušavanja. KUD
“Naša lipa” ove godine se nije odlučio
za to zbog organizacije proslave 20
godina djelovanja. Ipak, kao najbolji
zbor ove godine u Hrvatskom zagorju,
27. listopada 2018. sudjeluje na 2.
“Zagorskoj pisanici” u festivalskoj
dvorani u Krapini gdje nastupaju
pobjednici svih županijskih smotri. Uz
Slavonske slike i Salmo 150, tu zbor
izvodi skladbu “Kaj” R. Taclika koja je
posebno oduševila sve okupljene.

U Zaboku je 10. lipnja 2018. održana
24. smotra zborova Krapinskozagorske županije na kojoj je selektor
Bojan Pogrmilović za najbolji zbor
proglasio KUD “Naša lipa” Tuhelj. Zbor
se pod vodstvom Armanda Slavičeka
predstavio skladbama O bone Jesu
(G. P da Palestrina), Salmo 150 (E.
Aguiar), Slavonske slike (B. Starc) i
Slavonska poskočica (E. Cossetto)
uz pratnju tamburaša iz Luke. Drugi
zbor je bio “Kaj” iz Zlatar Bistrice, a
treći “Đuro Prejac” iz Desinića. Ta
dva zbora predstavljala su Krapinskozagorsku županiju na 51. susretu
hrvatskih pjevačkih zborova u Rovinju
na temelju samostalnog preslušavanja
selektora Hrvatskog sabora kulture.

Najvažniji dani u našoj općini vezani
su uz Veliku Gospu. Tako je zbor
sudjelovao 12. kolovoza 2018. u
Sajmenom danu izvodeći skladbe
Emila Cossetta Moja diridika i
Slavonska poskočica. Posebnost toga
dana u kojem, na žalost, nisu mogli
sudjelovati svi članovi društva zbog
nespretne organizacije i poklapanja
sa misom prvog dana trodnevnice
za Veliku Gospu, je pobjeda ekipe
KUD-a u kuhanju gulaša. Ekipa
u sastavu Anita Horvatin, Sanja
Petrinec,Armando Slaviček, Mladen
Firšti Barbara Iveković pripremila je
najbolji gulaš. Recept ostaje tajna.

Naime, kako je organizator županijskih
smotri Zajednica amatera kulturnoumjetničkih udruga Krapinskozagorske županije izbačena
iz Hrvatskog sabora kulture
(organizatora državnih smotri), udruge

14. kolovoza 2018. zbor nakon
nekoliko godina stanke ponovno
sudjeluje u svečanoj sjednici
općinskog vijeća povodom Dana
općine Tuhelj izvodeći skladbe Vu
plavem trnaci i Salmo 150. Odmah

DANI OPĆINE TUHELJ

nakon sjednice i misnog slavlja treće
večeri trodnevnice, zbor u župnoj
crkvi priređuje svečani koncert Velikoj
Gospi u čast. Tu uz dvije prethodno
izvedene, izvodi i skladbe O bone
Jesu, Slavonske slike, Kao Marija,
Vilo moja te Čuj nas Majko. Uz
zbor nastupa i sopranistica Josipa
Lončar u pratnji Marka Zgorelca na
klavijaturama. Na samu svetkovinu
Uznesenja Blažene Djevice Marije
zbor tradicionalno sudjeluje u misnom
slavlju.

OSTALI NASTUPI U 2018. GODINI
11.3. 2018. je zbor sudjelovao u
izravnom prijenosu misnog slavlja na
Hrvatskom radiju iz župne crkve u
Tuhlju koje je predvodio naš župnik
vlč. Dragutin Šengula. Već je nekako
postala tradicija da prijenosi misa
iz Tuhlja na radiju ili televiziji budu
u korizmeno vrijeme, tako je uz
korizmene pjesme i Klobučarevu
misu zbor izveo i skladbu Giovannija
Pierluigija da Palestrine O Bone Jesu.
Zbor je 18. travnja 2018. pjevao na
državnom skupu za odgajatelje koji
se održavao u Termama Tuhelj. U
programu je izveo 9 skladbi čiju težinu
i zahtjevnost su prepoznali sudionici
skupa koji pjevaju u prijateljskim
zborovima koji su sudjelovali na
Zlatnoj lipi Tuhlja prijašnjih godina.
4. rujna 2018. zbor sudjeluje u Tjednu
kajkavske kulture u Krapini gdje izvodi
Slavonske slike, Slavonsku poskočicu
i Vilo moja, usprkos zahtjevnim
uvjetima nastupa u šatoru.
14. listopada 2018. zbor sudjeluje na
23. susretu zborova u župnoj crkvi u
Pregradi uz izvedbu skladbi Salmo
150, Slavonske slike te Kaj.
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4. MathFest KZŽ-a
Udruga MathKaj ove godine organizirala je 4. MathFest 2018.– festival matematike (ekipno
natjecanje iz matematike) Krapinsko-zagorske županije koji je održan u Termama Tuhelj 27. 4. 2018.
godine. Sudjelovalo je 125 ekipa - 500 učenika koje su za to natjecanje pripremala 122 mentora.

Autorica teksta: Ančica Slaviček

N

a festivalu su sudjelovale ekipe iz
osnovnih škola naše županije: OŠ
Stubičke Toplice, OŠ Viktora Kovačića,
Hum na Sutli, OŠ Side Košutić,
Radoboj, OŠ Ksavera Š. Gjalskog, Zabok,
OŠ Krapinske Toplice, OŠ Vladimir Nazor,
Budinščina, OŠ Antuna Mihanovića, Klanjec,
OŠ Bedekovčina, OŠ „Ljudevit Gaj“, Krapina,
OŠ Oroslavje , OŠ Janka Leskovara, Pregrada,
OŠ Đure Prejca, Desinić, OŠ Đurmanec, OŠ
Konjščina, OŠ Marija Bistrica, OŠ Josipa
Broza Kumrovec, OŠ Ljudevit Gaj, Mihovljan,
OŠ Veliko Trgovišće, PŠ Dubrovčan, OŠ Sv.
Križ Začretje, OŠ Belec, OŠ Stjepana Radića
Brestovec Orehovički i OŠ Lijepa naša,
Tuhelj, ali i šire: OŠ Eugena Kumičića, Velika

Gorica, OŠ Sveta Klara, Zagreb, OŠ Davorina
Trstenjaka, Zagreb, OŠ Luka, Sesvete, OŠ
Špansko Oranice Zagreb, OŠ Ivana Perkovca
Šenkovec, OŠ Nikole Hribara Velika Gorica, te
Centar izvrsnosti Krapina.
Članice organizacijskog odbora su: Viktorija
Dimec Bračun i Tanja Turk (OŠ Krapinske
Toplice), Vesna Kunštek i Klara Golubić (OŠ
Viktora Kovačića Hum na Sutli), Andreja
Drašković i Dragica Šalković (OŠ Ljudevit Gaj u
Krapini), Silva Županić (OŠ Đure Prejca Desinić)
i Ančica Slaviček (OŠ Lijepa naša, Tuhelj).
Za mentore je organizirano predavanje koje je
ove godine držala profesorica s PMF-a doc. dr.
sc. Franka Miriam Brukler iz Zagreba, a tema
je bila Magični kvadrati i srodna im stvorenja.
Za vrijeme ispravljanja zadataka učenici su
mogli sudjelovati u kvizu Kahoot! koji se igra
uz pomoć pametnog telefona ili tableta po već
spomenutim kategorijama.
Velike zahvale sponzorima: Krapinskozagorska županija, Općina Tuhelj, Školska
knjiga d.d., Terme Tuhelj, Vetropack Straža
d.d., Hum na Sutli, Narodne Novine, Zabok,
Trgocentar d.o.o., Zabok, Mini Mljekara
Veronika, Desinić, Digital Foto Art Škreblin,
Zabok, Croatia osiguranje, Ured ovlaštene
arhitektice N. Tramišak, Tuhelj.
Festival je otvorila zamjenica župana Jasna
Petek te je tom prilikom istaknula kako je
MathFest u četiri godine napravio veliki iskorak
u popularizaciji matematike. Između ostalog
dodala je da „Krapinsko – zagorska županija
podržava i potiče osnovne i srednje škole, pa
i vrtiće, u njihovom radu s darovitom djecom.
Čestitam organizatorima, ali i svim učiteljicama
i učiteljima koji rade s ovim sjajnim mladim
ljudima.“
Na početku natjecanja himnu su na trubama
odsvirali učenici naše škole Erik Hercigonja i
Antun Slaviček, koji su bili i sudionici festivala.

60

U

druga MathKaj organizirala je 29.
9. 2018. godine u Kumrovcu 1.
MathTrek Krapinsko-zagorske
županije. MathTrek originalna je
ideja udruge MathKaj, a zamišljen je kao
rješavanje zadataka iz matematike u
prirodi, obilazeći pripremljene stanice
koristeći orijentacijsku kartu. Cilj je
popularizacija matematike, razvijanje
kreativnosti, logičkog zaključivanja,
njegovanje timskog rada, druženje u prirodi
uz matematiku. Mogućnost sudjelovanja
imali su učenici 7. i 8. razreda, a obilazak
stanica bio je moguć jedino u paru. Učenici
su na početku dobili kartu Kumrovca na kojoj
su bile označene stanice, a oni su morali
dogovoriti strategiju obilaska stanica, kao i
sam pronalazak stanica. Na svakoj stanici
nakon točnog rješenja zadatka dobiven
je žig na akreditaciju uz maksimalno 3
pokušaja. Vrijeme obilaska svih stanica bilo
je ograničeno na 2 sata, a pobjednik je onaj
koji u najkraćem vremenu ima najviše točno
riješenih stanica.
Organizacijski odbor: Andreja Drašković i
Dragica Šalković (OŠ Ljudevit Gaj, Krapina),
Klara Golubić i Vesna Kunštek (OŠ Viktora
Kovačića, Hum na Sutli), Tanja Turk(OŠ
Krapinske Toplice), Silva Županić (OŠ Đure
Prejca, Desinić) iAnčica Slaviček (OŠ Lijepa
naša, Tuhelj).

Sudjelovala su 52 učenika (od prijavljenih
62 – neki su odustali zadnji dan zbog bolesti
ili drugih obaveza), iz sljedećih osnovnih
škola: OŠ Viktora Kovačića, Hum na Sutli, OŠ
Krapinske Toplice, OŠ Antuna Mihanovića,
Klanjec, OŠ Bedekovčina, OŠ „Ljudevit Gaj“
Krapina, OŠ Đure Prejca, Desinić, OŠ Josipa
Broza Kumrovec, OŠ BrestovecOrehovički,
OŠ Matije Gupca Gornja Stubica i OŠ Lijepa
naša, Tuhelj. U samoj organizaciji i provođenju
sudjelovala su 24 volontera (16 učitelja/
profesora Matematike, 1 učiteljica Njemačkog
jezika, 1 psihologinja, 3 srednjoškolca, 2
studentice, 1 roditelj).
Velike zahvale sponzorima: Krapinskozagorska županija, Jamnica i Carnet.
MathTrek je otvorio direktor Turističke
zajednice KDZS, a zatvorila zamjenica
načelnika Kumrovca. Velika zahvala Općini
Kumrovec, muzeju Staro selo Kumrovec,
Turističkoj zajednici područja KDZS, OŠ
Josipa Broza Kumrovec, župi UBDM Tuhelj,
DVD-u Kumrovec, svim sponzorima i
volonterima, te roditeljima i učenicima koji
su izjavili da im je bilo:“prekrasno, zanimljivo,
nezaboravno i da jedva čekaju sljedeći
MathTrek“.
Kada kažemo da su djeca danas stalno
uz računala (misleći pri tome na negativnu
konotaciju), moramo se zapitati nudimo li im
alternativu. MathTrek svakako nudi.

61

TUHELJSKI LIST - Udruge

Autorica teksta: Lucija Kuhar

Puhački orkestar Lipa osvojio
2.mjesto na državnom natjecanju
Puhački orkestar „Lipa“ Tuhelj već nekoliko godina za redom niže velike uspjehe. Podsjetimo se
kako je orkestar 2015. godine sudjelovao na Međunarodnom natjecanju Mitteleuropa Blasmusikfest
u Splitu na kojem je osvojio drugo mjesto u C kategoriji koncertnog programa te nagradu za
najboljeg dirigenta festivala. 2016. godine, orkestar se predstavio na 30. Susretu puhačkih
orkestara u Novom Vinodolskom gdje ponovno osvaja drugo mjesto u B kategoriji koncertnog
programa. 2018. godine, orkestar ponovno potvrđuje svoju kvalitetu i ustrajnost svojih članova.

O

ve godine je orkestar sudjelovao na
kvalifikacijskom preslušavanju za
državnu smotru puhačkih orkestara
u Špičkovini. Predstavio se s 3
kompozicije: Intrada, Fuga i Ples (Mario
Komazin), Spiraling (Ivan Božičević) i At the
World’s End (Hans Zimmer). Intonativno
točni, izbalansirani, poštuju dinamiku, sigurni,
precizni, efektivni, moćni, samo su neki od
komentara selektora profesora Šime Vulelije.
Svojim radom, zajedništvom i ljubavlju prema
glazbi, orkestar je, na prijedlog selektora, i ove
godine izborio plasman na Državnu smotru
puhačkih orkestara u Novom Vinodolskom 9. i
10. lipnja te potvrdio kako je jedan od najboljih
orkestara Krapinsko-zagorske županije u
B kategoriji koncertnog programa. Prije
samog natjecanja, u amfiteatru Termi Tuhelj
orkestar je organizirao koncert koji je također
bio generalna proba za samo natjecanje
i prezentacija repertoara. Na 32. susretu
puhačkih orkestara u Novom Vinodolskom
Puhački orkestar „Lipa“ Tuhelj osvojio je
ZLATNU PLAKETU S POHVALOM s ostvarenih
92.21 boda čime je zauzeo 2. mjesto u B
kategoriji koncertnog programa u konkurenciji
od 9 orkestara. Tim rezultatom orkestar se
automatski plasirao u A kategoriju koncertnog
programa. A kategorija predstavlja najjaču
kategoriju u amaterskoj glazbi te jako malen
broj amaterskih orkestara u Hrvatskoj pripada
ovoj kategoriji. Orkestar je također osvojio
Yamaha bas bubanj klase MB-4022 koji je već
našao svoje mjesto u instrumentariju orkestra.
Sve ovo ne bi bilo moguće bez truda, volje
i odricanja svih članova orkestra na čelu s
dirigentom profesorom Ivanom Kšenekom.
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Pomladak Puhačkog
orkestra Lipa Tuhelj
Puhački orkestar „Lipa“ Tuhelj već nekoliko godina za redom niže velike uspjehe.
Podsjetimo se kako je orkestar 2015. godine sudjelovao na Međunarodnom
natjecanju Mitteleuropa Blasmusikfest u Splitu na kojem je osvojio drugo mjesto
u C kategoriji koncertnog programa te nagradu za najboljeg dirigenta festivala.
2016. godine, orkestar se predstavio na 30. Susretu puhačkih orkestara u Novom
Vinodolskom gdje ponovno osvaja drugo mjesto u B kategoriji koncertnog programa.
2018. godine, orkestar ponovno potvrđuje svoju kvalitetu i ustrajnost svojih članova.

Tuba - novi instrument
Puhačkog orkestra
Profesor Ivan Kšenek orkestrom ravna već
dugi niz godina i svojim znanjem, iskustvom
i predanošću doprinosi kvaliteti i uspješnosti
orkestra. On nije samo dirigent ovog orkestra.
On okuplja djecu i mlade iz Tuhlja i okolnih
mjesta te sve njih svojim entuzijazmom
gura naprijed. Čovjek koji nije iz Tuhlja,
uspijeva povezivati Tuhljane svih uzrasta, od
osnovnoškolaca i srednjoškolaca, studenata,
zaposlenih, nezaposlenih, ljudi srednje životne
dobi… U današnje doba kad smo pod velikim
stresom, u žurbi, zaokupirani društvenim
mrežama i medijima, glazba je ta koja nam
pomaže da se bar na trenutak odmaknemo od
takve stvarnosti, da se opustimo. Glazba nam
daje život i zbog toga orkestar živi. Svaki član
orkestra može potvrditi kako je svaka proba
orkestra korak naprijed, korak u budućnost.
Uvijek ima uspona i padova, no nikad se ne
smije odustati. Ljubav prema glazbi možete
osjetiti na svakom koncertu na kojem se
orkestar pojavi. Note su samo crne mrlje na
papiru i da bi one oživjele potrebna je ljubav
i zajedništvo muzičara kako bi se lijepe misli
mogle prenijeti drugima. Nadamo se da će
orkestar i u budućnosti imati priliku predstavljati
naš lijepi Tuhelj diljem Hrvatske, ali i Europe jer
se ima čime pohvaliti.

Glavni alat kojim glazbenici rukuju je
instrument. Instrumentima je potrebno
oprezno rukovati te ih redoviti servisirati,
no nažalost instrumenti nisu vječni
te ih s vremenom treba zamijeniti
novima. Tako je došlo vrijeme da
orkestar zamijeni tubu. Tuba je limeni
puhački instrument najvećih dimenzija
i najdubljeg zvuka. Uočljiva je po vrlo
širokom završnom dijelu cijevi i lijevku
okrenutom u vis. Tuba čini bazu (temelj)
puhačkog orkestra. Presretni smo što je
u orkestar stigla nova tuba. Odmah po
dolasku, uručena je gospodinu Mladenu
Majeriću, dugogodišnjem članu orkestra.
Kupnja ove tube ne bi bila moguća
bez financijske pomoći Ministarstva
kulture, Općine Tuhelj i ostalih donatora.
Orkestar će se truditi iskoristiti tubu na
najbolji način te se nadamo da će se na
njoj odsvirati mnogo prekrasnih melodija.
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Autor teksta: Krešo Iveković

ŠPORTSKO
DRUŠTVO TUHELJ

T

ijekom proljeća do kraja školske
godine nastavljen je rad s djecom
nižih razreda u vanškolskoj
aktivnosti u školi nogometa.

Tijekom jeseni 2017. te tijekom cijele
2018. godine ŠD Tuhelj kao partner u
projektu „Tuhelj ZA mlade!“ aktivno je
sudjelovalo u pripremi, istraživanju,
radionicama i dr. u izradi „Lokalnog
programa za mlade Općine Tuhelj“, u
sklopu kojeg je ŠD Tuhelj povodom
Praznika rada organiziralo športsko
natjecanje između sela općine Tuhelj.
Prve subote u lipnju mjesecu održan je
tradicionalni malonogometni noćni turnir
gdje se okupilo 16 ekipa.
Tijekom ljeta od lipnja do kolovoza
malonogometaši ŠD Tuhelj učestvovali su
na dvadesetak sportskih natjecanja diljem
Krapinsko – zagorske županije i šire, gdje
su postigli dobre rezultate.
U sklopu Dana općine, na sajmenom danu
kuhari sportaši Dražen Erdelić i Stjepan
Pocedić u natjecanju kuhanja gulaša
osvojili su drugo mjesto u konkurenciji
petnaest ekipa.
Tijekom rujna i listopada na području
općina Tuhelj, Kraljevec na Sutli,
Kumrovec, Zagorska Sela, Desinića i
grada Klanjca organizirana je kružna
malonogometna liga pod nazivom „ Liga
zagorskim krajem“, gdje se okupilo devet
momčadi, ŠD Tuhelj osvojilo peto mjesto,
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a naš član Igor Moguljak nagrađen je kao
najbolji strijelac lige.
Stolnotenisači su se u sezoni 2017./2018.
natjecali u 2. županijskoj stolnoteniskoj ligi
koja je brojila 8 ekipa. U zimskom dijelu

izgubio u četvrt završnici turnira.
Posebno smo ponosni na organizaciju
''Završnog turnira stolnotenisača
Krapinsko - zagorske županije'' koji je
održan 12. 5. 2018. godine u dvorani
Osnovne škole u Tuhlju. Zajedno sa
Županijskim stolnoteniskim savezom
organizirao se prekrasan turnir koji je
prikupio preko 50 igrača 1. i 2. županijske
stolnoteniske lige. Ukupnu pobjedu
odnio je Luka Vrančić iz STK Zabok.
Od stolnotenisača ŠD Tuhelj, Domagoj
Karažija tijesno je ispao u četvrtfinalu
izgubivši od kasnijeg finaliste, dok su
ostali završili natjecanje već u skupinama.
Nazočne su prigodnim govorima pozdravili
predsjednik županijskog stolnoteniskog
saveza Branko Krkalo, glavni tajnik
Športske zajednice Krapinsko zagorske
- županije Branko Piljek, predsjednik
ŠD Tuhelj Krešo Iveković, dok je samo
natjecanje otvorio načelnik Općine
Tuhelj Mladen Hercigonja. Svečanost
dodjele trofeja najboljima i zatvaranje
turnira pripalo je predsjedniku Hrvatskog

stolnoteniskog saveza Zlatku Pospišu
koji je tom prilikom izrazio zadovoljstvo
organizacijom turnira.
U sezoni 2018./2019. ŠD Tuhelj natječe se
u 2. županijskoj stolnoteniskoj ligi koja ove
godine broji 10 ekipa. Našoj ekipi pridružio
se stolnotenisač Mladen Musić koji će
svojim iskustvom i savjetima pomoći ekipi
u vidu što boljih rezultata u tekućoj sezoni.

sezone zauzeli su 2. mjesto, a završetkom
proljetnog dijela zaključili su sezonu nakon
14 odigranih kola na 4. mjestu. U tih 14
kola postignuto je 8 pobjeda, 1 neriješeni
rezultat te 5 poraza. Stolnotenisač ŠD
Tuhlja Domagoj Karažija sa ukupnim
skorom od 39 pobjeda i 3 poraza bio je
najbolji pojedinac lige koja broji 40 igrača,
dok su njegovi suigrači Krunoslav Gežin,
Ivan Pavlinić i Jurica Špoljar zauzeli 16.,
19. i 28. mjesto.
Tijekom ožujka sudjelovali su u
''Stolnoteniskom kupu krapinsko zagorske županije'' gdje su nastupili bez
najboljeg igrača, te su se oprostili od
natjecanja kao gost Trgocentru iz Zaboka
već u osmini finala.
Spomenimo kako je u travnju 2018. godine
Krunoslav Gežin sudjelovao na ''9. Stubaki
kupu 2018.'' u konkurenciji veterana te je
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UDRUGA UMIROVLJENIKA
OPĆINE TUHELJ

O

ve godine stavili smo naglasak na
cjelogodišnji projekt „Aktivne zlatne
godine“,sukladno tome usvojili
smo i plan za 2018. godinu koji u
potpunosti realiziramo. Jednom mjesečno
organiziramo druženja i izlete, sudjelujemo
na sportskim susretima unutar županije, rado
se odazivamo i sudjelujemo na kulturološkim
događanjima. Interes i odaziv članova je vrlo
dobar što pokazuje i zadovoljstvo samih
članova.
Ideje nastojimo crpiti od samih članova, preko
povjerenika do predsjedništva. Na sastancima
Izvršnog odbora odlučujemo o idejama članova
koje pretvaramo u projekte te iste i realiziramo.
Zahvaljujemo se na potpori i razumijevanju
naših potreba našoj Općini Tuhelj, načelniku
Mladenu Hercigonji, zamjenici Veroniki Kolman
i Općinskim vijeću na financijskim potporama
za naše projekte.
Imamo još jednu želju da dobijemo na
korištenje adekvatan prostor za naše aktivnosti.
Udruga danas ima 194 redovnih članova i 15
pridruženih članova. Smatramo da je od velike
važnosti voditi brigu o kvaliteti života osoba
treće životne dobi, stoga se naši povjerenici
po naseljima maksimalno trude i kontaktiraju
svakog člana, vodimo brigu oko bolesnih
članova koje rado posjećujemo.
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sela i Tuhelj. Čestitke svim sudionicima i
organizatorima. Bilo je jako lijepo a mi Tuhljani
osvojili smo zlatno priznanje u belotu, pikadu
i viseća kuglana, srebro u visećoj kuglani
i broncu u šahu. Tako smo se i plasirali na
županijske sportske igre.

Autorica teksta: Ivanka Tisanić

Pregled realiziranih projekata:
U 2018. godinu ušli smo s organizacijom
reprize dočeka Nove godine u restauraciji Noć
i Dan
i tako s veseljem započeli novu godinu.
Obilježili smo i proslavu Valentinova u OPG-u
Halapir u Vrtnjakovcu uz finu večeru i glazbu.
Darovali smo i naše članove koji su u 2017.
godini proslavili okrugli rođendan i to poklon
bonom od 100,00 kuna i malim cvjetićem u
znak pažnje.
U ožujku smo održali redovnu godišnju
skupštinu u prostorijama DVD-a u Tuhlju.
Nakon službenog dijela skupštine dobro smo
se i zabavili.
U travnju smo posjetili Lepoglavu, muzej
Lepoglavske čipke, uz voditeljicu muzeja
i samih čipkarica upoznali smo povijest

nastanka posebno vrijede baštine. Nakon
ručka uputili smo se u Trakošćan i s vodičem
obišli prekrasan dvorac, popili piće uz jezero i
uz pjesmu sretni se vratili svojem domu.
U svibnju posjetili smo "Pravo doba" na
izložbenom prostoru Zagrebačkog velesajma.
Obavili smo mali sistematski pregled,
konzultacije s ortopedima, izmjerili očni tlak
i sluh, upoznali se s raznim vitaminskim
dodacima prehrani te ostalim novitetima i
pomoćima kod zdravlja za osobe treće životne
dobi. Na kraju bio je bogat zabavni program i
modna revija. Bilo nam je jako lijepo i korisno.
25. lipnja jutro smo započeli budnicom u čast
Dana državnosti te smo krenuli na tradicionalno
okupljanje umirovl jenika KZŽ u Mariju Bistricu.
Nakon službenog djela i Svete mise druženje
smo nastavili u restoranu Zaboky, jako smo se
lijepo proveli i sretni se vratili svojim kućama.
U srpnju smo bili na kupanju u Njivicama na
Krku, a na povratku zasladili smo se finim
odojkom kod obitelji Frketić u Bosiljevu. Sve je
proteklo uz pjesmu i veselje.
Odazvala sam se na poziv Turističke zajednice
za sudjelovanje u emisiji "Dobro jutro
Hrvatska" u kojoj je najavljen Sajmeni dan, te
predstavljena Osnovna škola Lijepa naša te
udruge Kolovrat, Društvo Naša djeca Tuhelj i
Udruga umirovljenika Općine Tuhelj.
U kolovozu povodom Dana naše Općine
"Večeri kulture u Tuhelju" izložili smo ručne
radove koje su izradile naše bake, mame i mi
članice. Posebno smo istaknuli našu Danicu
koja je izrađuje razne sakralne predmete i
haljinu za Majku Božju povodom dana Velike
Gospe.

Na Županijskim sportskim susretima
umirovljenika u Velikom Trgovištu i Zaboku,
Tuhelj je osvojio zlatno priznanje u pikadu,
brončanu u streljaštvu i u belotu 4 mjesto.
Čestitke svim sudionicima; konkurencija je bila
vrlo jaka, sudjelovalo je 170 takmičara, stoga
smo ponosni na osvojenim priznanjima.
Ponosni smo na naše članove obitelj Herceg
Šteficu i Franju koji su obnovili našu kapelicu te
na našu Danicu koja je uredila i izvezla oltarnik.
Naša vrijedna članica Zorica sudjelovala
je svojom štrudlom od sira na natjecanju
STRUfest koji se održavao u Tuheljskim
Toplicama.
U listopadu proveli smo prekrasan dan
u Bjelovaru, prošetali smo po središnjim
bjelovarskim trgom, posjetili katedralu Sv.
Terezije Avilske. Doživjeli smo Bilogoru na
poseban način u OPG-u Vinia na gospodarstvu
Šapić uz fini ručak, degustaciju finih vina i
muziku.
Proslaviti smo Martinje, te do kraja godine
planiramo odlazak u kazalište za vrijeme
Adventa u Zagrebu.

Sudjelovali smo na Sajmenom danu. Kuhali
smo gulaš i držali štand sa doniranim
predmetima, ponosna sam na naše vrijedne
članove i organizatore Sajmenog dana.
U rujnu su održani mali Sportski susreti
umirovljenika u Klanjcu između udruga Klanjec,
Kumrovec, Kraljevec na Sutli, Zagorska
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Naučno - fantastična priča Autor: Ivo Šućur

LEGENDA O VANZEMALJCU TUHIJU
gušći. U jednom trenutku, oko 100 m okomito
nad izvorima pojavilo se nekakvo plavičasto
svjetlo letjelice letjelica iz koje je lansirano
nešto poput granate u spomenutu baru u
kojoj su se svakodnevno kupali. Nepoznata
letjelica lebdjela je još neko vrijeme, a onda
netragom nestala u zamračenim svemirskim
prostranstvima.

O

d davnina, mnoštvo termomineralnih
izvora i nataloženih peloida u
Hrvatskom zagorju, za toplih ljetnih
dana služilo je okolnom stanovništvu
za liječenje, osvježavanje i kupanje.
Bilo je tako i prve nedjelje u srpnju 1928.
godine. Sva četiri termalna vrela u tzv.
"Smerdećim toplicama" zbog neugodnog
"mirisa" sumporovodika koji je podsjećao i na
smrad pokvarenih jaja, opsjedalo je mnoštvo
kupača, među kojima Ana i Marko, zagrebački
studenti iz tuheljskog kraja.
U kasno poslijepodne s popuštanjem sparine,
kupači su se polako osipali, da bi zalaskom
sunca Ana i Marko neko vrijeme ostali sami.
Zaljubljeno su čavrljali, ne mareći za sumrak i
prpoć Vrela u bari. Ležeći na pijesku, zagledani
u zvijezdama načičkano nebo, mudrovali
su o nastanku svemira te ima li života izvan
našega planeta i slično. Mrak je bivao sve

Dvoje mladih nije se usudilo približiti barama,
jer vrag će ga znati što je ubačeno u vrelo čija
se gladina ubrzo smirila. No, radoznalost je
nadjačala strah. Nepomično su ispratili ovaj
događaj. Zadržali su se još neko vrijeme. Vrela
u mraku su se jedva nazirala i ništa se osim
žubora vode nije čulo. Brzo su se spremili i
žurno napustili mjesto događanja. Zaključili su
da se radi o posjeti vanzemaljaca. Usput su se
dogovorili da o ovom fantastičnom događaju
ne pričaju nikome, jer im i tako ne bi vjerovali.
Čim su Ana i Marko otišli, iz vrela je izronio
vanzemaljac manjeg rasta u zelenom
skafandaru, koji je stigao kvantnom
teleportacijom, u svemirskoj letjelici s planeta
Proxima Centauri b, koji kruži oko crvene
patuljaste zvijezde Wolf 1061. Riječ je o
nastanjenoj planeti najbližoj zemlji, udaljenoj
4,2 svjetlosne godine.
Ekspedicija je brzinom misli stigla na planetu
Zemlja, za koju su znali da je također naseljena,
ali s nešto drugačijim uvjetima pod kojima
žive Proximini, osuđeni na odumiranje zbog
prenapučenosti i nedostatka hrane. Gladovanja
prate epidemije i umiranja. Odlučili su potajno
posjetiti Zemlju kao najbližu naseljenu planetu
s koje bi prvo uvozili hranu, a kasnije se i
preseljavali na našu planetu.
Za nas Zemljane neobična je njihova prehrana.
Hrane se uglavnom sedimentnim česticama
nastalih zamuljivanjem i taloženjem u koritima

toplica ispod površine svog planeta. Najčešće
se hrane mineralnim blatom - peloidom. Zato
su iz zraka potajno snimili Krapinsko-zagorsku
županiju, najbogatiju regiju ovim blatom ali i
drugim podzemnim "jestivim" materijama''.
Mladi zeleni geološki stručnjak, pod imenom
KTXES, u misiji tajnog agenta, snabdjeven
potrebnim aparatima za ispitivanje tla,
mjerenje zaliha i sastava svega što je jestivo za
njegove Proximine, zapravo sve što im može
biti od koristi, krenuo je od Tuheljskih toplica s
peloidima. Prikupljene uzorke geološke građe i
zabilješke slao je šifrirano svome šefu.
Zanimljivo je da Proximani imaju natprirodne
sposobnosti. U trenu se mogu preobraziti
u Zemljana, životinju, mrtve predmete...
inkarnacijom, mimikrijom... Na primjer, kada
ispod površine zemlje KTXES krene uzvodno
ispitivati topličku materiju pretvara se u vidru,
jegulju, žabu. Vidi u apsolutnom mraku. Zato ga
nitko godinama nije mogao otkriti kao ilegalca.
Prolazili su dani i godine. Smerdeće toplice su
se razvile u moderni turističko - rekreacijski
centar s hotelima te unutrašnjim i vanjskim
bazenima. Junak naše priče naučio je govoriti
hrvatskim jezikom. Odlazio je među ljude,
razgovarao s njima o koječemu, osobito je
volio djecu kojoj je uvijek kupovao bombone
i čokolade, kupao se na bazenima, pričao o
planeti Proxima Centauri B.
A onda se 2013. godine desilo da mu je netko,
u trenutku nepažnje ukrao torbu s uređajima.
Time je izgubio svaku mogućnost da bude u
vezi sa svojima na Proximi. Za to je odlučio da
se asimilira u Zagorce. Predstavljao se kao Štef.
Onda je došao na pametnu ideju da u svom
zelenom skafandaru kao maskota hoda oko
bazena i uveseljava djecu, koja su ga obožavala
i prozvala - TUHI.

Izdvajamo iz rada tuheljskih pjesnika
Tuheljskoj Bogorodici

H nedelu f Tuhlu

PROLJEĆE

MOJA DOMOVINA

Izgubljena dječica
vraćaju se k tebi,
Majko Božja Tuheljska
prigrli nas k sebi.

I smrekve i kostaji,
visoki turen, cirkva beila,
'si pouti, si so tvoji,
na jen pelaju sau seila.

Kad se proljeće
Poslije zime dovuče
Sakrije se snijeg
I ozeleni brijeg.

Moja domovina je buket cvjeća
U njoj je moja najveća sreća
Krase je šume rijeke i polja
A osobito dobra volja.

Nek' nam srca kucaju,
ljubav nek' nas grije,
dobra naša Majka
nek' nad nama bdije.

Čez breige, čez jaurke,
greijo ludi k zornici,
jen drugem se jauvlaju,
z luči svetiju f kmici.

Kad mi se sunce smije
Znam da moju domovinu grije
Kao što se pupoljak raduje cvijetu
Ja svoju domovinu volim najviše na svijetu

Neka duše umorne
nikada ne klonu,
dok si Majko presveta
na Tuheljskom tronu.

F Tuhlu, na placu se zideju i
rasteipeju,
'sauki si svoj pout zbira.
Jeni mešu v gostijoni poteipeju,
dok drugi f cirkvi krunicu prebira.

Vjetar miluje grane
A čarolija nikako da
nestane
Sve buja sve cvjeta
Dok je sunca bit će i svijeta.
Marija Gavrić

Marija Gavrić

Tješimo se moleći
kraj božanskog lika,
na rukama s Isusom
Ti si nama dika.
Mira Škvorc
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4.5.1981.
Mira Škvorc

