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Uvodna riječ načelnika

Poštovane Tuhljanke i Tuhljani!
Epidemija uzrokovana koronavirusom u 2020. godini uvelike je
izmijenila naše živote, način na koji
živimo i radimo, što se odrazilo
na djelovanje i rad naše općine u
svim segmentima života, a posebno na društveni život i rad naših
udruga. Zbog pridržavanja svih
epidemioloških mjera propisanih
od strane Stožera civilne zaštite
Republike Hrvatske, mnoge naše
manifestacije i događanja nisu
mogle biti održane ili su održane
u znatno manjem obimu. Svima
nama je to nedostajalo, a posebno našim udrugama koje svojim
djelovanjem nisu mogle ostvarivati
svoje ciljeve i davati svoj doprinos
u promicanju ugleda i imena naše
sredine, što su prijašnjih godina
na ponos i radost svih nas vrlo uspješno činile. Vjerujem da će ova
nevolja brzo završiti i da ćemo svi
nastaviti normalno živjeti i raditi,
družiti se, veseliti životu i našim
postignućima.
Usprkos koroni i krizi koju je izazvala, mogu reći da je protekla
godina za našu Općinu bila vrlo
uspješna. Uspjeli smo ostvariti sve
planirane projekte na izgradnji komunalne infrastrukture (asfaltiranje nerazvrstanih cesta, izgradnja
i proširenje javne rasvjete). U ova
teška vremena posebno me veseli
činjenica da smo uspjeli financirati
mnogobrojne pomoći i poticajne
mjere koje obuhvaćaju sve dobne
kategorije naših stanovnika od

predškolske, školske, studentske i
radne dobi.
Najvažniji kapitalni projekt, izgradnja i opremanje dječjeg vrtića je
također uspješno završen, a to
je projekt koji će ocrtavati našu
budućnost i koji me posebno veseli, stoga koristim ovu priliku da
zahvalim svima koji su sudjelovali
u njegovoj realizaciji. Još jedanput, posebno hvala svim Tuhljankama i Tuhljanima na dugogodišnjem strpljenju kojeg su iskazali
u iščekivanju ovog projekta.
Ovo je posljednje izdanje Tuheljskog lista u ovom mom četverogodišnjem mandatu i kad sumiram
sve ostvareno, mogu reći da sam s
obzirom na cjelokupno okruženje
i situaciju zadovoljan učinjenim,
uvijek se može bolje i to je premisa
koja me vodila kroz čitav život, pa
tako i za vrijeme ovog mandata
načelnika Općine Tuhelj. Svatko
može biti dobar ili loš u poslu,
može se nekome sviđati ili ne,
može pogriješiti, ali uvijek je bitna
namjera. A moja je iskrena i u dobroj vjeri, od mještana sam izabran
da vodim našu općinu na pošten i
uzoran način i to radim i radio sam
svih ovih godina. U svom daljnjem
radu uvijek ću biti koncentriran na
stvaranje napretka i boljeg sutra.
Poštovane sumještanke i sumještani, zahvaljujem svima vama
koji aktivno sudjelujete u društveno- političkom životu naše zajednice, a one malo manje aktivne
pozivam da nam se priključe.
Na kraju, u ovo korona vrijeme
želim prije svega da ostanete
zdravi te vam uz obilje obiteljske
i svake druge sreće želim čestit i
blagoslovljen Božić te sretnu i uspješnu novu 2021. godinu.
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´
BOŽICNE
MISLI ZA
ODGOVORNO VRIJEME
Autor: vlč. Dragutin Šengula
Svake godine mjesec dana prije blagdana
rođenja Gospodnjega ulazimo u milosno vrijeme adventa. Dani došašća nas uvijek pripremaju na susret. Susret s Bogom, susret s
čovjekom. Bog je onaj koji dolazi nama u susret, stoga Ga trebamo spremni dočekati. Dani
došašća i Božića će nam biti lijepi i plodonosni
ako ih prihvatimo kakvi jesu, ako ćemo sve
“dnevne” sitnice izvršavati kao da su najveća
djela. Krist dolazi! Ne dajmo da nas iznenadi,
budimo budni, radimo i molimo!
Da bi nam Božić bio lijep i plodonosan, da bismo se uzdigli otvorena srca Bogu koji nas čeka
moramo ovo teško vrijeme došašća i Božića
provesti na neki način drugačije nego inače –
ipak Bog je tu i ne ostavlja nas.
Budimo kao mladica koja klija iz panja i budimo kao svijeće koje smo upalili na adventskom
vijencu. One izgaraju, daju svjetlo i nestaju.
To im je zadaća. Budimo sigurni da je to i naša
zadaća koju trebamo izvršiti u kršćanskom životu. Svi smo pozvani na „izgaranje“ do kraja iz
ljubavi prema Bogu i bližnjemu. Samo izgarajući
u svom životu za Boga i kršćansku vjeru moći
ćemo doći u kraljevstvo nebesko, kamo vjerujem želite doći?

Božić je zato blagdan mira i veselja jer Sin Božji
silazi s neba do nas grešnih ljudi. Zato Ga čekajmo radosna srca – nemojmo misliti da je sve
propalo jer nećemo moći ovog Božića biti kao
inače – dobro raspoloženi, sretni, družiti se sa
svojima.... Ova epidemija nam je promijenila
živote. Jesmo li spremni mijenjati svoj život na
bolje u pogledu vjerskog života? Da li nas je ovo
vrijeme potaklo da možda više molimo, pouzdajemo se u Boga? Šalje nam kušnju. On nije
kriv za tu epidemiju. Kriv je čovjek, onaj koji se
igra Boga. Koji misli da sve može pa upropasti
sve što je dobro da bi sebi pribavio materijalnu
korist. Koji je spreman drugome nauditi da sebi
udovolji. Dakle, krivica je na grešnom čovjeku,
nikako ne na Bogu. Ipak, Bog nam dolazi i želi
biti uz nas. Želimo li mi biti uz Njega?
Neka vam je svima sretan i blagoslovljen silazak
Sina Božjega u naš grešan svijet, radostan vam
Božić i sve najbolje u novoj 2021. godini da bude
bolja nego ova!
Župnik, velečasni Dragutin Šengula

Autor fotografije: Davor Žažar
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OSVRT NA PROTEKLE
GODINE MANDATA I
´
POGLED U BUDUCNOST
Kao što je rečeno u uvodnoj riječi, ovo je zadnji broj
Tuheljskog lista u ovom mandatu i zbog toga ovaj kratki osvrt učinjenog u proteklim godinama, kao i planovima za budućnost.
Udruge, mladi i društveni život
U svom radu i djelovanju nastojali smo voditi brigu
o ljudima i to smo u velikoj mjeri i ostvarili na razne
načine i kroz mnogobrojne projekte i programe. Kroz
projekte i programe udruga civilnog društva podupirali smo rad svih naših udruga ravnomjerno jer svaka
udruga u svom segmentu djelovanja je važna za Općinu
Tuhelj i svaka na svoj način doprinosi promicanju imena i ugleda Tuhlja.
Djeca i mladi su nam uvijek bili posebna briga i posebno smo zadovoljni što smo u proteklom periodu ulagali
u njih na razne načine.

▪ sufinanciranje prijevoza za sve učenike srednjih

škola,

▪ isplata pomoći pri školovanju za sve studente te

za učenike srednjih škola koji borave u
učeničkim domovima i koji se školuju za
deficitarna zanimanja.

Obrazovanje je najvažniji segment u životu svakog
čovjeka, a temelj obrazovanja je osnovna škola,
stoga je Općina Tuhelj, iako nije osnivač naše
osnovne škole, na razne načine doprinijela da se
poboljšaju uvjeti za školovanje naših
osnovnoškolaca, i to:
▪ nabavkom pametnih ploča,
▪ poticanjem i nagrađivanjem darovitih

učenika kroz financiranje izleta i prigodnih
nagrada,

Vjerujemo da su to bila najbolja ulaganja, a evo što
smo i na koji način podupirali:

▪ financiranjem obuke neplivača,

▪ isplata novčane pomoći za novorođenu djecu,

▪ financiranjem školske kuhinje za socijalno

▪ sufinanciranje roditeljima ekonomske cijene

dječjih vrtića u visini od 50%,

▪ financiranje predškolskog odgoja - predškola,
▪ financiranje nabavke udžbenika i radnih bilježnica

za učenike osnovne škole,

▪ sufinanciranje nabavke udžbenika i potrebnog

pribora za učenike srednjih škola,

▪ financiranje prijevoza učenika osnovne škole koji

pravo prijevoza ne ostvaruju po pedagoškom
standardu,
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ugrožene učenike,

▪ sufinanciranje edukacije učenika 2. razreda

osnovnih škola vezano uz sigurnost u
prometu – akcija „JUMICAR“.

Putem projekta „Tuhelj za mlade!“ donijeli smo
Lokalni program za mlade kojim želimo u višegodišnjem razdoblju kroz radionice i događanja
poticati mlade da postanu aktivi sudionici društvenog života naše općine.
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Jedna od aktivnosti je i organizacija koncerata raznih
eminentnih izvođača povodom Dana općine koji su
bili više nego dobro prihvaćeni i posjećeni.
Poticali smo i nagrađivali naše mlade sportaše, a
financijski smo pomagali NK Klanjec gdje nogomet
igra velik broj naših Tuhljana raznih uzrasta.
Gospodarstvo
Poljoprivreda i gospodarstvo jedan su od najvažnijih
segmenata života naših mještana, stoga smo sve
ove godine kroz Program poticanja poljoprivrednika
i Program poticanja poduzetništva pomagali našim
poljoprivrednicima i poduzetnicima, i to:
▪ sufinanciranjem sadnje vinove loze i sadnje

voćaka,

▪ sufinanciranjem umjetnog osjemenjivanja goveda

Socijalni program i vjera
Kroz naš socijalni program pomagali smo socijalno
ugroženima kojima je u ova teška vremena pomoć
bila potrebita kako bi ime se pomoglo u prevladavanju životnih teškoća uzrokovanih bolešću i
neimaštinom. Vjera i Crkva imaju veliko značenje u
životima naših Tuhljana, stoga smo na razne načine
radom i novčanim donacijama pomagali našu župnu
zajednicu.
Komunalna infrastruktura
Kako bi poboljšali uvjete i kvalitetu života naših
stanovnika, permanentno smo radili na izgradnji,
uređenju i održavanju naše komunalne infrastrukture. Asfaltirali smo cca 5 km prometnica u našim
naseljima Proseniku, Pristavi, Glogovcu Zagorskom,
Lipnici Zagorskoj i Banskoj Gorici.

do 2020. godine,

▪ sufinanciranjem pomoći kod uginuća stoke

krupnog zuba do 2020. godine,

▪ subvencije pčelarima,
▪ pokriće premije osiguranja poljoprivrednih usjeva,

voća i povrća te stoke,

▪ donacije udruzi Strojni prsten – Simentalac

Hrvatskog zagorja,

▪ sufinanciranje izrade projektne dokumentacije

kojom poljoprivrednici apliciraju za novčana
sredstva iz pristupnih fondova EU– do 20%
troškova, tj. u maksimalnom iznosu do 2.500 kn,

▪ sufinanciranje izrade plastenika minimalne

površine 100m² - do 20% ukupne investicije, tj.
maksimalno do 4.000 kn,

▪ sufinanciranje kupnje stoke krupnog zuba za

stočare koji nabavljaju prva tri goveda za svoje
domaćinstvo do 2020. godine,

Asfaltiranje ceste

Moderniziran je dio Gajeve ulice u Tuheljskim Toplicama sa izgradnjom nogostupa i parkirališta.
Izgradili smo tri makadamske ceste i to u naseljima
Sveti Križ – odvojak Semenski – Vodopivec, u Tuhlju
– odvojak Pažin te u Črešnjevcu – odvojak Repek.
Sudjelovali smo u izgradnji dvije makadamske ceste
u naselju Črešnjevec – odvojak Kljaić te u Tuhlju –
odvojak Petrinjak. Na našem području u Gajevoj ulici u Tuheljskim Toplicama Županijska uprava za ceste Krapinsko – zagorske županije sanirala je veliko
klizište. Uređen je rotor na ulazu u Tuheljske Toplice.

▪ subvencioniranje za zadržavanje teladi za daljnji

uzgoj goveda do 2020. godine,

▪ subvencioniranje troškova postupka stavljanja

vina u promet,

▪ dodjela bespovratnih novčanih sredstava

novootvorenim obrtima i trgovačkim društvima
uslužnih djelatnosti koje se ne odnose na
ugostiteljstvo i trgovinu.
Uređenje rotora u Tuheljskim Toplicama
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Proširili smo javnu rasvjetu za 140 rasvjetnih mjesta u
našim naseljima Glogovec Zagorski, Pristava, Tuhelj,
Tuheljske Toplice, Sveti Križ i Črešnjevec. Ugrađene su
kvalitetne LED sijalice koje odgovaraju Zakonu o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja.

smo uredili dio Novog groblja, a na Starom groblju
otkupljeno je zemljište s istočne strane kako bi se
u budućnosti mogla urediti staza koja bi omogućila
malo bolju prohodnost i lakše kretanje po groblju.
Izgradili smo nadstrešnicu ispred mrtvačnice na
groblju u Lenišću i uredili unutrašnjost postojeće.
Izgrađena je nadstrešnica na autobusnom stajalištu
za osnovnoškolsku djecu u Svetom Križu.
Proširena je vodovodna mreža u visokim zonama u
našim naseljima Sveti Križ, Črešnjevec, Tuheljske
Toplice i Pristava. Uz sve to, odrađen je niz malih
komunalnih akcija na uređenju bankina, odvodnih
jaraka i propusta, i pokosa na našim nerazvrstanim
cestama.

Postavljanje novih rasvjetnih tijela

Tri puta godišnje kosimo bankine i pokose uz sve
naše nerazvrstane ceste. Stalno smo radili na održavanju naših nerazvrstanih cesta na način da smo na
asfaltiranim krpali udarne rupe, a makadamske smo
održavali poravnavanjem, navoženjem kamenog materijala i valjanjem.

Sanirali smo klizišta uz nerazvrstane ceste, u Pristavi
odvojak Pleško i Svetom Križu odvojak Cvetko – Štrok.
Na području našeg naselja Sveti Križ pojavljuje se
velik broj klizišta, a uzrok svih klizišta su nadzemni i
podzemni vodeni tokovi. Zbog toga smo svake godine
uredili dio vodotoka koji nisu u nadležnosti Hrvatskih
voda, uređeno je 2500 metara takvih vodotoka.

Uređenje bankine traktorom u vlasništvu Općine

Klizište u Pristavi

Zahvaljujući Hrvatskim vodama izvršena je regulacija
potoka Horvatska od mosta u Velikoj Horvatskoj do
mosta u Lenišću kao i svih odvodnih kanala u dužini
cca 1100 metara koji se protežu kroz zemljišne parcele u Lenišću.
Na mrtvačnici Novog groblja ugradili smo razglas s
potrebnim i primjerenim ozvučenjem. Hortikulturno
8

U zimskim mjesecima zimska služba je kvalitetno
i na vrijeme održavala naše prometnice čišćenjem
snijega i posipavanjem. Svjesni smo svih potreba
na održavanju i izgradnji naše komunalne infrastrukture koje su velike. Svi ti radovi iziskuju znatna
financijska sredstva tako da nam dinamiku radova
određuju naše financijske mogućnosti.
Donijeli smo III. izmjene i dopune Prostornog plana
uređenja Općine Tuhelj, kojim su proširene turističke zone, izmijenjeno je građevinsko područje
sukladno opravdanim zahtjevima vlasnika zemljišta, a najvažnije je da su pojednostavljeni uvjeti
gradnje u građevinskim područjima i pojednostavljena je gradnja građevina koje se mogu graditi
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izvan građevinskog područja te je dopuštena gradnja s
novim materijalima koji su u skladu sa zakonima o očuvanju i zaštiti okoliša. Sukladno zakonskim obavezama
financirali smo GDCK Klanjec, Knjižnicu Klanjec te JVP
Zabok.
Svake godine osiguravamo provođenje deratizacije i
dezinsekcije naših domaćinstava i objekata u vlasništvu Općine. Financiramo sklonište za napuštene životinje „Luč Zagorja“ i veterinarsko-higijeničarsku službu
koja uklanja lešine divljih i domaćih životinja sa svih
javnih prometnica na području naše općine.
Kapitalni projekti
Kad razmišljamo o svemu što smo napravili ovih
proteklih godina, tri su stvari koje su vrlo značajne i
na simboličan način ocrtavaju povijest, sadašnjost i
budućnost našeg Tuhlja.

Proširenje Novog groblja

Uređenje Trga u centru Tuhlja

Završili smo I. etapu proširenja Novog groblja, ishodili
uporabnu dozvolu i prodali izgrađena grobna mjesta.
Prodano je sve osim dvostrukih grobnica. Na Novom
groblju izgrađen je spomenik braniteljima i žrtvama
Domovinskog rata.
Nakon drugih godina čekanja, izgradili smo i opremili
dječji vrtić što nas posebno veseli i čini ponosnima.
Ovo je naš najznačajniji projekt i ima nemjerljiv značaj
za naš Tuhelj.
Pripremili smo projektno-tehničku dokumentaciju i
ishodili pravovaljanu građevinsku dozvolu za uređenje
Trga u centru Tuhlja. Vezano uz to, otkupili smo zemljište sa kućom u Tuhlju (između Crkve i kuće Podjaveršek) gdje planiramo izgraditi parkiralište koje je više
nego potrebno Tuhlju. Uređenjem Trga, naš Tuhelj će
dobiti jedan urbani prostor na kojem će posebno mjesto imati kip Majke Božje za kojeg su svi Tuhljani posebno emocionalno vezani.
Pored tih velikih kapitalnih projekata, uspješno smo
kao partneri sudjelovali i u sljedećim projektima:
▪ Zaželi – Žene za Zagorje u sklopu kojeg je bila

pružana usluga pomoći u kući za 18 korisnika s
našeg područja, a zaposlene su bile tri žene s
područja naše općine,

▪ sanacija odlagališta otpada Medvedov jarek i

izgradnja reciklažnog dvorišta u Medvedovom
jarku,

▪ učimo zeleno, u sklopu kojeg je vršena edukacija

stanovništva o odvojenom prikupljanju
komunalnog otpada.

Izgradnja dječjeg vrtića

Projekt izgradnje reciklažnog dvorišta
Medvedov jarek

Zahvaljujući sudjelovanju u projektu WiFi4EU na
području općine instalirane su vanjske i unutarnje
pristupne točke za wifi na sljedećim lokacijama:
zgrada Općine, DVD, Trg u Tuhlju, sportska
dvorana Osnovne škole Lijepe naše u Tuhlju,
Turistički Info Centar u Tuheljskim Toplicama i novi
kamp u Tuheljskim Toplicama.
Još uvijek čekamo realizaciju projekta nabavke
spremnika za otpad od strane Fonda za zaštitu
okoliša i energetsku učinkovitost. Ugovor o
realizaciji tog projekta sklopljen je s Fondom još
18. srpnja 2018. godine.
9
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POGLED
´
U BUDUCNOST
Kako bi do kraja razvili sve naše potencijale, moramo
graditi Tuhelj kao mjesto poželjno za život svih
dobronamjernih ljudi.
Moramo i dalje u budućnosti raditi na modernizaciji
i izgradnji komunalne infrastrukture (asfaltiranju
nerazvrstanih cesta, proširenju i izgradnji javne rasvjete u svim našim naseljima).
Planiramo izgraditi šetnicu uz potok Horvatsku,
urediti i izgraditi Trg i parkiralište u centru Tuhlja.
Treba raditi na izgradnji dječjih igrališta u našim
naseljima.
Planirana je izgradnja parka s fontanom u
Tuheljskim Toplicama.
Potrebno je urediti prostorije za udruge u
Vatrogasnom domu.
U narednom periodu moramo izgraditi nogostup u
Bolničkoj ulici u Tuheljskim Toplicama i osigurati
nastavak rekonstrukcije i uređenja Gajeve ulice u
Tuheljskim Toplicama.
Planiramo poduzeti sve mjere i postupke kako bi
osigurali izgradnju nogostupa od Tuhlja do
Tuheljskih Toplica uz ŽC 2248.
Stalno moramo raditi i investirati u Novo groblje –
planiramo urediti ogradu kod glavnog ulaza, produžiti
centralnu stazu skroz do vrha, promijeniti crijep na
krovištu mrtvačnice, asfaltirati parkiralište, izgraditi
II. etapu proširenja Novog groblja.
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Na Starom groblju planiramo urediti stazu s istočne
strane i asfaltirati parkiralište ispred ulaza u groblje,
a razmišljamo i o izgradnji nadstrešnice i uređenju
postojeće mrtvačnice kao i izgradnji spremišta za
alat na zemljištu s istočne strane groblja.
U planu je i uređenje općinske zgrade i prostora
oko zgrade, kao i izgradnja spremišta za radne
strojeve.
Planovi su ambiciozni, ali uz dobro planiranje i stalan rad cjelokupne općinske uprave te uz potporu
nadležnih ministarstava kao i korištenjem dostupnih
fondova EU, realni i ostvarivi.
Posebnu brigu i pažnju kroz projekte i programe
udruga civilnog društva, socijalne programe i Lokalnog programa za mlade, planiramo i u budućnosti
posvetiti ljudima, jer ljudi su najveće bogatstvo svake
sredine, bez ljudi nema razvoja i života.
Na kraju ovog članka, u svoje osobno ime i u ime
čitavog tima želim vam zahvaliti na povjerenju koje
ste nam ukazali. Nastojali smo što racionalnije i
efikasnije trošiti općinska sredstva, što više novaca
povući iz EU fondova i putem natječaja ministarstava,
te se trudili maksimalno biti na usluzi, jer
proračunski novac je Vaš novac.
Vaš načelnik
Mladen Hercigonja
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POVUKLI SMO 8 000 000
KUNA IZ FONDOVA EU I IZ
ˇ
NATJECAJA
NADLEŽNIH
MINISTARSTAVA

U ovom mandatu za tri i pol godine puno rada i energije uložili smo za prijave na kapitalne projekte
kao i za projekte koji su manje novčane vrijednosti,
ali su isto tako važni za našu zajednicu.
Projekte smo prijavljivali na mjere i programe za
dodjelu novčanih sredstava iz fondova EU, na otvorene natječaje nadležnih ministarstava i na natječaje Krapinsko – zagorske županije. Naši projekti
uvijek su realni i zadovoljavaju sve uvjete natječaja.
Na natječajima gdje su pravila i bodovanje projekata jasno definirani, uvijek smo ostvarili uspjeh.
Na natječajima na kojima to nije bilo tako, već su
kriteriji za dodjelu novčanih sredstava bili nejasni ili
nisu bili propisani, bili smo manje uspješni, na nekima smo bili uspješni, a negdje baš i nismo.
No, kad sve zbrojimo, iz fondova EU, od nadležnih
ministarstava i Krapinsko – zagorske županije u
proteklom periodu ostvarili smo pomoći u iznosu
od 8.000.000,00 kuna što je iznos ravan našim
dvogodišnjim izvornim prihodima.
Najveći novčani iznos pomoći u visini 6.607.054,00
kn ostvaren je za naš kapitalni projekt izgradnje
i opremanja dječjeg vrtića.

"U proteklom periodu ostvarili
smo pomoći u iznosu od
8 milijuna kuna što je iznos
ravan našim dvogodišnjim
izvornim prihodima"
Ostale pomoći dodijeljene su nam za izgradnju i
modernizaciju komunalne infrastrukture, izradu
projektne dokumentacije za uređenje centra
Tuhlja, izgradnju vodovodne mreže, projekt Tuhelj
za mlade, izrade III. izmjena i dopuna Prostornog
plana uređenja Općine Tuhelj, kao i projekt WIFI4EU
za promicanje internetske povezanosti u lokalnim
zajednicama.
Kada podvučemo crtu, možemo biti zadovoljni sa
ostvarenim, ali i dalje ćemo raditi i prijavljivati se na
svaki natječaj za koji zadovoljavamo kriterije, a sve
u cilju poboljšanja uvjeta života naših mještana.

11
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UTJECAJ EPIDEMIJE
ˇ
NA PRORACUN
Ova nesretna korona kriza zahvatila je sve segmente naših života,
tako da je na prihodovnoj strani
proračuna došlo do smanjenja
priljeva novčanih sredstava za oko
15% u odnosu na planirano.
Bez obzira na situaciju s koronavirusom, uspješno smo završili
sve planirane projekte na izgradnji komunalne infrastrukture, a
uspješno smo izvršili sve svoje
obaveze iz naših ostalih programa:
obrazovanja, socijalne skrbi, turizma, gospodarstva, poljoprivrede,
predškolskog odgoja, informiranja, Lokalnog programa za mlade,
javne uprave i administracije,
općinskog vijeća i načelnika te upravljanja općinskom imovinom.

No, s obzirom na pad prihoda,
morali smo smanjiti rashodovnu
stranu proračuna. Tako smo stavke
proračuna koje su također bitne,
ali čija se realizacija mogla prolongirati planirali za buduće razdoblje, a to je izrada projektno-tehničke dokumentacije za buduće
projekte i donacija udrugama za
uređenje njihovih prostora.
Zbog smanjenih sredstava, a i zbog
toga što je zbog epidemioloških
mjera u cilju očuvanja života i
zdravlja ljudi gotovo onemogućen
rad naših udruga u 2020. godini,
udrugama su dodijeljena sredstva samo za njihov hladni pogon.
Žalosti nas ta činjenica, te ovim
putem zahvaljujemo udrugama na

razumijevanju situacije kojeg su
iskazali na sastanku organiziranom
na tu temu.
Iz istih razloga bili smo primorani
otkazati sve planirane manifestacije tijekom godine zbog čega nam je
izuzetno žao, no u ovakvoj situaciji
nije bilo mjesta za kompromise.
Vjerujemo i nadamo se da ćemo
po završetku ove nesretne korona
krize sve uspjeti nadoknaditi i da
će se bogati društveni, sportski i
kulturni život po kojemu je Tuhelj
poznat ponovno uspostaviti. Radujemo se tom trenutku kada ćemo
nastaviti podupirati rad svih naših
udruga sukladno njihovim mnogobrojnim projektima.

´
MJERE POMOCI
GOSPODARSTVENICIMA
I RODITELJIMA
Općinsko vijeće Općine Tuhelj
donijelo je odluku kojom se oslobađaju plaćanja komunalne naknade pravne i fizičke osobe koje
obavljaju gospodarske djelatnosti
koje su bile obustavljene Odlukom
o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini,
uslužnih djelatnosti i održavanja
sportskih i kulturnih događanja.
Odnosno, tom odlukom navedeni gospodarstvenici oslobođeni
su plaćanja komunalne naknade
za razdoblje od 20. ožujka 2020.
godine pa do donošenja odluke o
opozivu posebnih okolnosti.
12

S obzirom da je Vlada RH donijela odluku kojom se od 16.
ožujka obustavio rad ustanova
predškolskog odgoja i obrazovanja, također je donesena odluka
kojom je Općina Tuhelj na sebe
preuzela cjelokupni iznos ekonomske cijene redovitog programa
vrtića za djecu s prebivalištem na
području općine Tuhelj za vrijeme
trajanja navedene mjere, kako bi
se roditeljima olakšala financijska
situacija i oslobodilo ih se plaćanja
usluge koju nisu koristili.
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RAD STOŽERA CIVILNE
ZAŠTITE I PODUZIMANJE
EPIDEMIOLOŠKIH MJERA
Nakon pojave prvog slučaja zaraze
koronavirusom u Hrvatskoj krajem
veljače i daljnjeg razvoja epidemije, načelnik je 17. ožujka donio
odluku o aktiviranju Stožera civilne
zaštite Općine Tuhelj.
Načelnik Općine Tuhelj, ujedno
i načelnik Stožera civilne zaštite Općine Tuhelj, radi na svim
zadaćama vezanim uz pojavu
COVID-19: praćenje odluka i preporuka HZJZ-a i Nacionalnog
stožera civilne zaštite, postupanje po preporukama - donošenje
odluka, organizacija sastanaka sa
članovima civilne zaštite i javnih
službi, raspoređivanje operativnih
snaga na terenu, svakodnevno

Angažman članova DVD-a Tuhelj

praćenje novih informacija i praktičnih primjera preko radio veze,
radio je na izdavanju propusnica i
izvršavao ostale obveze. Također,
redovito se preko medija i web
stranice obraća mještanima s
naglaskom na razumijevanje, solidarnost i poštivanje mjera socijalne distanciranosti i izbjegavanja
bliskog osobnog kontakta, kako bi
zajedničkim snagama minimizirali mogućnosti širenja epidemije
koronavirusa.
Stožer civilne zaštite Općine Tuhelj
redovito prati epidemiološku situaciju na području naše općine i
vrši kontrolu propisanih epidemioloških mjera od strane Stožera
civilne zaštite Republike Hrvatske.
Kontrolama je utvrđeno da se
naši stanovnici i poslovni subjekti
pridržavaju svih propisanih epidemioloških mjera, što rezultira i dosta dobroj epidemiološkoj situaciji
na području naše općine.
Svima hvala na tome, molimo vas
da se i dalje pridržavamo svih
propisanih epidemioloških mjera
te na taj način čuvamo sebe i svoje
najbliže.
Hvala članicama i članovima
DVD-a Tuhelj na volonterskom
obavljanju svih zadaća u borbi
protiv ove pošasti koronavirusa.
Hvala djelatnicima GDCK
Klanjec koji su također dali i
daju svoj doprinos.
13
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´
´
RAD OPCINSKOG
VIJECA
2017. – 2020.
Mandat članova Općinskog vijeća Općine
Tuhelj u ovom sazivu primiče se kraju.
Pred nama su novi lokalni izbori koji će se
održati 17. svibnja 2021. godine, kada ćete
po osmi put odlučiti tko će Vas predstavljati
naredne 4 godine.
Pri kraju mandata, potrebno se osvrnuti na
rad Općinskog vijeća i njegovih članova.
Poslije završenih izbora održanih 21 svibnja
2017. godine, Općinsko vijeće konstituiralo
se dana 7. lipnja. U vijeće su izabrani s liste
SDP-a Rudolf Bišćan, Dubravko Fekeža, Ljubica Iveković, Robert Romić, Nikolina Švigir
Hohnjec i Marija Tkalec, s liste HDZ-a Valentin Kovačićek, Katarina Marić, Armando
Slaviček i Martin Turčin kao i s liste ZDS-a
Mladen Mustač. Tijekom vremena na zahtjev
članova došlo je do zamjene pojedinih članica. Naime Mariju Tkalec zamijenio je Nikola
Matečić, a Nikolinu Švigir Hohnjec zamijenila je Željka Kramarić. Za predsjednika
općinskog vijeća izabran je Robert Romić,
a za potpredsjednike Rudolf Bišćan i Martin
Turčin.
Vijeće je do sada uz konstituirajuću održalo
27. sjednica. Na tim sjednicama doneseno
je 160 odluka, 14 zaključaka, 74 programa (s
izmjenama), 5 planova, Statut, statutarna
odluka, 3 pravilnika, 4 smjernice, 3 analize i
poslovnik. Mnogi od tih dokumenta doneseni su zbog čestih izmjena zakonskih propisa.

"Doneseno je 160 odluka,
14 zaključaka, 74 programa,
5 planova, Statut, statutarna odluka, 3 pravilnika, 4 smjernice, 3 analize i
poslovnik"
14

Sjednica Općinskog vijeća u uvjetima pandemije

Prisustvo na sjednicama vijeća bilo je slijedeće:
Rudolf Bišćan, SDP, 28 od 28 – 100%
Dubravko Fekeža, SDP, 28 od 28 – 100%
Ljubica Iveković, SDP, 28 od 28 – 100%
Nikola Matečić, SDP 15 od 15 – 100%
Željka Kramarić, BM365, 9 od 9 – 100%
Robert Romić, SDP, 28 od 28 – 100%
Nikolina Švigir Hohnjec, SDP, 19 od 19 – 100%
Marija Tkalec, SDP, 13 od 13 – 100%
Armando Slaviček, HDZ, 24 od 28 – 86%
Martin Turčin, HDZ, 22 od 28 – 79%
Katarina Marić, HDZ, 18 od 28 – 64%
Valentin Kovačićek, HDZ, 16 od 28 – 57%
Mladen Mustač, ZDS,
kasnije nezavisni vijećnik, 13 od 28 – 46%
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Konstituirajuća sjednica
Općinskog vijeća

Zahvaljujemo svim članovima Općinskog
vijeća Općine Tuhelj na njihovom angažmanu. Ulagali su svoje slobodno vrijeme i
nastojali da donesene odluke maksimalno
budu na korist našim sumještanima. Sve
to radili su bez naknade jer naknade su se
odrekli na početku mandata, a spadamo
u rijetke gradove i općine gdje su vijećnici
tako odlučili.

PONOVNO PETICA IZ
ˇ
PRORACUNSKE
TRANSPARENTNOSTI
Institut za javne financije i ove je
godine proveo istraživanje transparentnosti lokalnih proračuna na
temelju pet pravovremeno objavljenih proračunskih dokumenata:
prijedloga proračuna, izglasanog
proračuna, polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna te proračunskog vodiča za
građane. Općina Tuhelj objavila je
pravovremeno svih 5 dokumenata
te je samim time postigla najviše
moguće ocjene.
Općina Tuhelj, osim pravovremene
objave navedenih dokumenata,
počevši od 2017. godine do sada
organizirala i javnu tribinu za mještane koji se žele bolje informirati,
komentirati ili predložiti izmjene
prijedloga proračuna za sljedeću

godinu. Ove godine se zbog epidemije koronavirusa tribina nije
održala, no kao i prošlih godina,
organizirano je internetsko javno
savjetovanje.
Kako bismo Vam omogućili transparentan uvid u plan utroška proračunskih sredstava izradili smo
proračunski vodič čija je svrha da
Vam što više olakša razumijevanje
temeljnih proračunskih pojmova te
pruži pregled planiranih aktivnosti
i projekata u 2021. godini u skladu
sa utvrđenim dugoročnim ciljevima
razvoja Općine Tuhelj.
Proračunski vodič, kao i sve donesene odluke objavljuju se na
web stranici Općine Tuhelj
www.tuhelj.hr, a putem postupka javnog savjetovanja možete

Priznanje Općini Tuhelj za
transparentnost općinskog proračuna

komentirati i predložiti izmjene
prijedloga odluka prije nego što ih
donese Općinsko vijeće. Pozivamo vas da se uključite u procese
donošenja odluka i informirate
se o odlukama koje donosimo,
a za sva pitanja i probleme rado
ćemo vas saslušati u prostorijama
Općine.
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ˇ
´
PRORACUN
OPCINE
TUHELJ 2021. GODINE
PRORAČUNSKI VODIČ ZA GRAĐANE
Kako bismo Vam omogućili transparentan uvid u plan utroška proračunskih sredstava izradili smo ovaj kratki proračunski vodič čija je svrha
da Vam što više olakša razumijevanje temeljnih proračunskih pojmova te
pruži pregled planiranih aktivnosti i projekata u 2021. godini u skladu sa
utvrđenim dugoročnim ciljevima razvoja Općine Tuhelj.
Što je proračun?
Najkraće rečeno, proračun je plan prihoda i rashoda za neko vremensko razdoblje. Proračun Općine Tuhelj je akt kojim se procjenjuju prihodi
i primici te utvrđuju rashodi i izdaci za jednu godinu s projekcijama za
naredne dvije.
Kako se donosi lokalni proračun?
Ministarstvo financija na temelju smjernica Vlade sastavlja upute za izradu lokalnih proračuna te ih dostavlja lokalnim jedinicama do 15. kolovoza tekuće godine. Sukladno tim uputama, upravna tijela za financije
lokalnih jedinica izrađuju i dostavljaju upute svojim proračunskim i izvanproračunskim korisnicima, koji izrađuju prijedloge financijskih planova i
dostavljaju ih upravnom tijelu za financije najkasnije do 15. rujna. Upravno
tijelo za financije razmatra prijedloge i usklađuje financijske planove s
procijenjenim prihodima te izrađuje nacrt proračuna za iduću i projekcije
za sljedeće dvije godine te ih dostavlja izvršnom tijelu (načelniku) najkasnije do 15. listopada. Načelnik utvrđuje prijedlog proračuna i projekcije za
naredne dvije godine te ga podnosi Općinskom vijeću na donošenje do 15.
studenoga, a ono ga donosi do kraja tekuće godine za narednu godinu.
U planu proračuna naše Općine za 2021. godinu planirani su ukupni prihodi u iznosu od 9.220.677 kn te rashodi i izdaci u iznosu od 9.220.677 kn,
što znači da je zadovoljeno načelo uravnoteženosti. Isto tako, možemo
reći da je proračun realan, ostvariv, socijalno osjetljiv i razvojan. Prema
prijedlogu proračunskog korisnika (Dječji vrtić Potočić Tuheljski) planirana
su sredstva u ukupnom iznosu od 805.000,00 kn. Troškovi proračunskog korisnika procijenjeni su realno, s izuzećem da će lakše planiranje
biti 2021. godine kada će nam biti poznata ostvarenja proračuna tekuće
godine. Udio općinskih sredstava u troškovima dječjeg vrtića planiran je
u iznosu od 500.000 kn ili 62% ukupnih troškova. Ostale troškove poslovanja, dječji vrtić će namiriti od prihoda ostvarenih od učešća roditelja u
ekonomskoj cijeni vrtića (295.000 kn) te od prihoda od ostalih općina i
gradova za djecu čije je prebivalište izvan Općine Tuhelj (10.000 kn).
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Od kuda se prikupljaju prihodi za financiranje rashoda i
izdataka proračuna?
Što se tiče strukture prihoda poslovanja i prihoda od prodaje nefinancijske imovine, najveći dio
čine pomoći (4.528.727,00 kn), a odnose se na prihode koji se planiraju ostvariti iz državnog i
županijskog proračuna, na temelju prijenosa sredstava iz EU te namjenskih prihoda proračunskog korisnika. Preko 70% pomoći čini udio isplate drugog dijela pomoći od APPRRR-a za kapitalni
projekt “Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića u Tuhlju” (3.303.527 kn). Već odobrena, očekuju se
i sredstva pomoći za projekt „Izgradnja i opremanje parka s fontanom u Tuheljskim Toplicama“
(270.000 kn). Kapitalne pomoći iz državnog proračuna (320.000 kn) planiraju se ostvariti na
temelju prijava na natječaje Ministarstava, a utrošiti u svrhu razvoja, izgradnje i modernizacije
komunalne infrastrukture (asfaltiranje cesta i proširenje javne rasvjete).

Iz županijskog proračuna planirane su pomoći u iznosu od 10.000 kn koje se planiraju utrošiti na
proširenje vodovodne mreže u Tuheljskim Toplicama. U obliku kompenzacijske mjere i fiskalnog
izravnanja planiraju se pomoći iz državnog proračuna u ukupnom iznosu od 520.000 kn za
nenamjensko trošenje temeljene na Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave i najavi promjena u Zakonu o porezu na dohodak. Ostale pomoći čine:
pomoći iz državnog i županijskog proračuna (42.600 kn), a odnose se na sufinanciranje nabave
radnih bilježnica i materijala za osnovnoškolce, sredstva za predškolski odgoj te socijalna davanja (pomoć za ogrjev korisnicima zajamčene minimalne naknade) i pomoći od HZZ-a (62.600 kn)
planirane za korištenje mjere „Javni rad“.
Drugi po veličini su opći prihodi i primici (3.336.150 kn) koje čine prihodi od poreza (porez na
dohodak, porez na kuće za odmor, porez na korištenje javnih površina, porez na promet nekretnina i porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića), prihodi od financijske i nefinancijske
imovine, prihodi od upravnih pristojbi, prihodi državne uprave i prihodi od kazni. Među njima,
najveći udio (80%) čini naš najznačajniji prihod - prihod od poreza na dohodak (2.700.000
kn). Slijedeći u nizu su prihodi za posebne namjene (1.283.800 kn) čije je korištenje i namjena
utvrđena posebnim zakonima i propisima. Među njima, najveći udio čini prihod komunalne naknade (500.000 kn), zatim prihod od turističke pristojbe (180.000 kn), grobljanske naknade
(150.000 kn) te prihodi od komunalnog doprinosa, doprinosa za šume, naknade za eksploataciju mineralnih sirovina, naknade za koncesije i prihoda od prodaje grobnih mjesta, prihodi vodnog gospodarstva, naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada (Općina prihoduje 30%
iznosa) te ostali prihodi. Preostale prihode čine donacije (30.000 kn; 0,3%) koje se planiraju za
sufinanciranje uređenja cesta, te prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade
s naslova osiguranja (42.000 kn; 0,5%) – najam poslovnog prostora u zgradi Općine i u zgradi
„Stare škole“ te planirana prodaja naslijeđene ošasne imovine - nekretnina u Svetom Križu.
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Proračunski rashodi i izdaci
Ukupni rashodi planirani su u iznosu od 5.433.150 kn, od čega rashodi poslovanja iznose 4.236.652
kn, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.196.500 kn. Izdaci za financijsku imovinu i otplatu
zajmova planirani su u iznosu od 3.787.527 kn. Rashodi i izdaci raspoređeni su u Posebnom dijelu
proračuna na aktivnosti i kapitalne projekte unutar sljedećih programa:

Unutar programa postoje aktivnosti odnosno tekući programi za redovno funkcioniranje sustava,
dok su kapitalni programi vezani uz nove investicije. Proračun za 2021. godinu provodi se kroz
12 programa, odnosno 42 aktivnosti, 34 kapitalna projekta i 6 tekućih projekata. Iz datih
podataka u tablici proizlazi da najveći trošak predstavljaju poslovi vezani uz javnu upravu i administraciju, no, to je ponajviše iz razloga što se u tom programu nalazi aktivnost otplate kredita gdje
je plan otplate glavnice za izgradnju dječjeg vrtića 3.303,527 kn, što čini 68% programa. Najveći
udio ulaganja u proračunu tako se odnosi na razvoj komunalnog programa i infrastrukture i sustav odgoja i naobrazbe što je bio i primarni cilj Općine da se stvore uvjeti normalni za 21. stoljeće,
odnosno da se predškolski program provodi u dječjem vrtiću.
U nastavku ćemo pobrojati značajnije tekuće aktivnosti i projekte: održavanje i energija za
javnu rasvjetu (230.000 kn), održavanje nerazvrstanih cesta i ulica (230.000 kn),izvršna uprava i
aktivnost upravnog odjela (886.950 kn), troškovi vlastitog komunalnog pogona i njegove opreme
(79.800 kn), postavljanje prometne signalizacije (20.000 kn), osnovnoškolsko obrazovanje
(10.000 kn), provođenje lokalnih izbora (90.000 kn), organizacija i sustav zaštite i spašavanja
(245.000 kn), otplata ostalih glavnica i kamata kredita (552.600 kn), socijalna skrb (390.600
kn) koja obuhvaća naknade i darove za novorođene, sufinanciranje: prijevoza učenika, radnih
bilježnica i materijala te školske kuhinje, novčane pomoći učenicima i studentima, sufinanciranje udžbenika za srednjoškolce, donacija: Crveni Križ Klanjec (20.000 kn), obilježavanje Dana
Općine (27.000 kn), sufinanciranje programskog rada udruga (130.000 kn), donacije: Župa Tuhelj,
Gradska knjižnica i čitaonica u Klanjcu, TZP Biser Zagorja, LAG Zagorje-Sutla, poticanje razvoja poduzetnika (22.000 kn), potpora poljoprivrednicima (75.000 kn), poticanje razvoja OPG-a (40.000
kn), izrada Strategije Općine Tuhelj i Izvješća o stanju u prostoru, provođenje aktivnosti iz Lokalnog programa za mlade (41.000 kn), program informiranja (59.500 kn) koji obuhvaća troškove za
Zagorski list, Radio Stubicu, Tuheljski list te održavanje web stranice.
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Kapitalne investicije planirane za 2021. godinu:
NAZIV
Asfaltiranje nerazvrstanih cesta (Lenišće: odvojak Krizmanić-Kreševac i

IZNOS
(u kn)
390.000

Lipnica Zagorska: odvojak Šivak-Hrestak-Slovenec)
Izrada projektne dokumentacije za izgradnju nogostupa u Bolničkoj ulici
Proširenje i modernizacija javne rasvjete (Lenišće, Sveti Križ: odvojak Cvetkov jarek i Črešnjevec:
odvojak Tušak-Bednjanec)

20.000
100.000

Uređenje groblja – Staro groblje (asfaltiranje parkirališta)

30.000

Uređenje groblja – Novo groblje (betoniranje stepenica na starom dijelu groblja - nastavak puta do
vrha groblja)

20.000

Uređenje groblja – Lenišće (popravak krovišta i fasade na mrtvačnici)
Izgradnja autobusnog stajališta
Parkiralište u centru Tuhlja (izrada elaborata za rušenje i uklanjanje dotrajalog objekta)

5.000
25.000
100.000

Lovački dom u Tuhlju (asfaltiranje prostora ispred lovačkog doma)

40.000

Izgradnja i uređenje dječjeg igrališta

50.000

Seljački dom u Proseniku (kupnja predmetne građevine ukoliko se riješe imovinsko-pravni odnosi)

10.000

Izgradnja i opremanje parka s fontanom u Tuheljskim Toplicama

418.000

Šetnica uz potok Horvatska (izrada projektne dokumentacije)

10.000

Nabava opreme za dječji vrtić Potočić Tuheljski (računalo, računalni programi i oprema za dječje
igralište)

50.000

Projekcije proračuna za 2022. i 2023. godinu obuhvaćaju slijedeće kapitalne projekte čije se
ostvarenje planira na temelju sufinanciranih projekata prijavljenih na javne natječaje:
▪ izgradnja nogostupa (Bolnička ulica u Tuheljskim Toplicama i nogostup Tuhelj – Tuheljske Toplice)
▪ uređenje centra Tuhlja s pratećim sadržajem (dokumentacija je već izrađena)
▪ parkiralište u centru Tuhlja (asfaltiranje i izrada parkirnih mjesta)
▪ zgrada DVD-a Tuhelj – 1. kat (uređenje općinskih prostora)
▪ šetnica uz potok Horvatska (izgradnja šetnice)
▪ izgradnja dječjeg igrališta i parka
▪ izgradnja streetworkout parka temeljem Lokalnog programa za mlade
▪ uređenje groblja – Staro groblje (izrada pristupne staze i uređenje prostora za ispraćaj pokojnika)
▪ uređenje groblja – Novo groblje (uređenje ulaza cijele parcele)
▪ uređenje proširenja groblja u Tuhlju (2. faza) – plan za 2023. godinu
▪ mrtvačnica na Novom groblju (zamjena dotrajalog crijepa)
▪ asfaltiranje dijela parkirališta ispred Novog groblja u Tuhlju
▪ uređenje podruma i zgrade Općine
Zbog epidemiološke situacije ove godine neće se održati Javna tribina na kojoj smo od 2017. godine
predstavljali prijedlog Proračuna. Detaljnije Obrazloženje Proračuna za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i
2023. godinu možete pronaći na našoj web stranici u odjeljku PRORAČUN – PRORAČUN 2021.
Za sva pitanja i prijedloge stojimo Vam na raspolaganju:
e-mail: opcina.tuhelj@gmail.com
Tel.: 049/556-105
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ˇ VRTIC´
DJECJI
ˇ ´ TUHELJSKI
POTOCIC
Paralelno s izgradnjom dječjeg vrtića koja je započela u
rujnu 2019. godine, u Općini Tuhelj radilo se na osnivanju
javne ustanove Dječjeg vrtića Potočić Tuheljski.
Mještani općine Tuhelj imali su priliku putem e-maila predložiti naziv vrtića. Po završetku roka za dostavu prijedloga,
41 potencijalni naziv dječjeg vrtića u Tuhlju je bio valjan, a
za sve te prijedloge potom je kreirana anketa putem Google obrasca u kojoj je, kroz dvotjedno glasanje, pristiglo
80 glasova mještana. Općinsko vijeće odabralo je da će se
dječji vrtić zvati Potočić, no radi upisa u sudski registar preformulirano je u jedinstveno ime Potočić Tuheljski.
Općinsko vijeće Općine Tuhelj je na svojoj sjednici održanoj
22. travnja 2020. godine donijelo Odluku o osnivanju Dječjeg vrtića Potočić. Odluka je dobila suglasnost Ministarstva
znanosti i obrazovanja te je naš vrtić upisan u sudski registar čime je postao pravna osoba.
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Gradnja vrtića
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Za privremenog ravnatelja dječjeg vrtića
imenovan je pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela. Privremeni ravnatelj obavlja sve
poslove oko osnivanja ustanove, kao što su
upis u sudski registar, kontakt s državnim
tijelima i vođenje brige o poduzimanju
svih potrebnih radnji za osnivanje. Ovim
imenovanjem omogućeno je funkcioniranje
ustanove do imenovanja ravnatelja dječjeg
vrtića koji se bira na temelju javnog natječaja. Također, Općini i vrtiću ušteđena su
sredstava jer se ne troši na plaću ravnatelja
dok vrtić još ne radi.
Imenovana su i tri člana Upravnog vijeća od
strane osnivača te je time Upravno vijeće
konstituirano na svojoj sjednici 2. rujna
2020. godine. Preostala dva člana, koja se
imenuju od strane roditelja i zaposlenika
vrtića, imenuju se po otvaranju vrtića.

Angažirana je stručna osoba za izradu
programa rada dječjeg vrtića koji odobrava Ministarstvo znanosti i obrazovanja.
Sam program rada je izuzetno opsežan i
kompleksan dokument za čiji je pregled i
odobrenje od strane ministarstva potrebno najviše vremena, čak nekoliko mjeseci. Po dobivanju suglasnosti na program
i dobivanjem uporabne dozvole stječu se
uvjeti za dobivanje rješenja o početku rada i
otvorenje Dječjeg vrtića Potočić Tuheljski na
radost svih nas, a posebno naših najmlađih.

Postavljanje parketa
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ˇ
SASTANAK NACELNIKA
S RODITELJIMA
PREDŠKOLSKE DJECE
S obzirom na brojna pitanja
roditelja predškolske djece vezano uz navedenu temu, načelnik
Općine Tuhelj sazvao je sastanak
29. rujna kako bi se odgovorilo na
sve nedoumice. U ovom tekstu
donosimo one najvažnije informacije.

okolnih vrtića. Time će troškovi
dječjeg vrtića za neke roditelje
biti manji nego što su bili do sad,
a nekima će se iznos smanjiti na
simboličnoj razini. S obzirom da je
ekonomska cijena boravka u vrtiću
po djetetu 2000 kn, roditelji će
izdvojiti mjesečno 800 kn.

S početkom rada novog dječjeg
vrtića Općina Tuhelj počinje sufinancirati 60% ekonomske cijene
vrtića Dječjeg vrtića Potočić Tuheljski za djecu s područja Općine
Tuhelj. Roditelji će moći ostvariti
sufinanciranje za boravak djece u
drugim vrtićima također u 60%tnom iznosu samo ako se u tuheljskom vrtiću ne provodi traženi
program, odnosno ako u dječjem
vrtiću budu popunjeni kapaciteti.
Odluka počinje vrijediti od početka
rada tuheljskog dječjeg vrtića, a
do tada je na snazi odluka o 50 %
sufinanciranju ekonomske cijene

"Troškovi dječjeg
vrtića za neke roditelje
biti manji nego što su
bili do sad, a nekima
će se iznos smanjiti na
simboličnoj razini."
Dječji vrtić prilagođen je za boravak ukupno 42 djece starosti od 3
godine nadalje, podijeljene u dvije
starosne skupine. S obzirom da je
u uvjetima natječaja za financiran-

jem izgradnje dječjeg vrtića jedan
od kriterija bio ekonomska cijena
troškova po djetetu, odlučili smo
se za tako navedeni model radi
dobivanja maksimalnog iznosa
financiranja projekta. Ukoliko se
iskaže potreba putem poziva za
iskazivanje interesa za pohađanjem jaslica, u vremenskom periodu od godine dana u mogućnosti
smo oformiti i jasličku skupinu u
prostorijama multifunkcionalne
dvorane dječjeg vrtića.
Prioritet kod upisa imaju djeca s
područja Općine Tuhelj tako da
roditelji s područja Tuhlja ne trebaju brinuti hoće li biti dovoljno
mjesta za upis i boravak njihove
djece. Za boravak drugog djeteta istog obiteljskog kućanstva u
vrtiću roditelji ostvaruju 20%
popusta na cijenu, a za treće i
svako iduće dijete roditelji se oslobađaju plaćanja troškova boravka djeteta u vrtiću.
Osim navedenoga, na sastanku
su objašnjeni i drugi uvjeti za ostvarivanje prednosti pri upisu te
druge olakšice za ostvarivanje
povoljnije cijene boravka djece,
odnosno sve ono što je prethodno propisano zakonom. Roditelji
će sve potrebne informacije moći
primiti putem web stranice Općine
Tuhelj, na oglasnim pločama i u
medijima. Također, za sva pojašnjenja možete se javiti u JUO Općine
Tuhelj.

Sastanak s roditeljima
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UREÐENJE
CENTRA TUHLJA
Trenutno je pred završetkom projekt
izgradnje i opremanja našeg dječjeg
vrtića, a sljedeći kapitalni projekt
bit će uređenje trga s pratećim sadržajima i izgradnja parkirališta.
Realizacija tog projekta kojeg ćemo
nazvati „Uređenje centra Tuhlja“ je
već počela.
Tijekom veljače napravljena je projektno-tehnička dokumentacija za
izgradnju i uređenje trga te je dobivena pravovaljana građevinska dozvola.
Posebno je važno za istaknuti da će
u sklopu tog projekta biti detaljno
restauriran i uređen kip Majke Božje.
Čekamo otvorenje natječaja EU fondova na koji ćemo moći prijaviti projekt za financiranje.
S obzirom da se trg trenutno koristi za parkiranje vozila, realizacijom
projekta uređenja trga i zatvaranjem
prostora za promet vozila, nastat će
potreba za dodatnim parkirališnim
mjestima u centru Tuhlja. Stoga je u
studenom kupljena kuća s dvorištem
u centru Tuhlja, zk.ul. 2024, k.č.br.
168, k.o. Tuhelj, ukupne površine
655m². Nekretnina za koju je Općinsko vijeće donijelo odluku o kupnji
je kuća s okućnicom u derutnom
stanju, kao i pripadajući gospodarski
objekt, u njoj već dugi niz godina nitko ne živi te se planira njeno rušenje. Vrijednost investicije iznosila je
200.000,00 kn.

Trenutno se radi na izradi elaborata s troškovnikom za uklanjanje
postojećih objekata iz prostora te
na ishođenju rješenja od nadležnog
ureda za graditeljstvo za uklanjanje
postojećih objekata iz prostora.
Nakon njihova uklanjanja, slijedi
izrada projektno – tehničke dokumentacije i ishođenje pravovaljane
građevinske dozvole za izgradnju
parkirališta, potom javna nabava za
izgradnju te sama izgradnja.

Vizualizacija trga u centru Tuhlja

"Čekamo otvorenje
natječaja EU
fondova na koji
ćemo moći prijaviti
ovaj projekt za
financiranje."

Svi ti postupci i procedure zahtijevaju određeni vremenski period, no
nastojat ćemo da sve navedeno bude
gotovo što je moguće prije. Kada
budu izrađeni svi troškovnici, moći
ćemo predvidjeti ukupan trošak, o
čemu ćete biti pravovremeno i detaljno informirani.
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PROVEDEN PROJEKT
ŽENE ZA ZAGORJE
Završen je projekt "Žene za Zagorje" koji se provodio na području
13 jedinica lokalne samouprave
na kojima djeluju Gradska društva Crvenog križa Krapina, Klanjec
i Pregrada. Projekt je okupio 19
partnera, a jedan od njih je Općina Tuhelj. Vrijednost projekta
iznosi 9.992.215,16 kuna. Dodijeljena bespovratna sredstva u
100 % intenzitetu potpore su iz
Operativnog programa Učinkoviti
ljudski potencijali 2014.-2020.,
odnosno 85 % sufinancirano je iz
Europskog socijalnog fonda, a 15%
iz Državnog proračuna Republike
Hrvatske.
Ukupno 54 žene brinulo se o 270
starijih i nemoćnih osoba u njihovim domovima te tako pozitivno
djelovale na njihovo zdravstveno
stanje i njihovu socijalnu inkluziju,
ali i na vlastitu socijalnu integraciju u lokalnoj zajednici.

Svečana dodjela uvjerenja

"Trenutno se čeka
potpisivanje novog
ugovora s nadležnim
ministarstvom kako bi
naši korisnici ponovno
dobivali prijeko
potrebnu skrb u kući."

S područja općine Tuhelj bile su
zaposlene 3 žene, a skrb je primalo
ukupno 12 korisnika.
Zaposlene žene prošle su osposobljavanje za zanimanje njegovateljice starijih i nemoćnih osoba
u organizaciji Pučkog otvorenog
učilišta Krapina, a 24. 6. 2020.
polaznicama su svečano uručena
uvjerenja o osposobljavanju za
obavljanje poslova njegovateljice
starijih i nemoćnih osoba s pravom
upisa u e-radnu knjigu.
S obzirom da se projekt pokazao
izuzetno vrijednim za našu zajednicu, partneri su ga prijavili i za
naredno razdoblje pod nazivom
„Žene za Zagorje 2“. Trenutno se
čeka potpisivanje novog ugovora
s nadležnim ministarstvom kako
bi naši korisnici ponovno dobivali
prijeko potrebnu skrb u kući.
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DONESEN PRAVILNIK O
DODJELI JAVNIH PRIZNANJA
´
OPCINE
TUHELJ
Općinsko vijeće Općine Tuhelj je 16. lipnja
2020. godine donijelo Pravilnik o dodjeli javnih priznanja Općine Tuhelj kojim se
definiraju uvjeti za dodjelu, izgled i oblik,
te način dodjeljivanja i uručivanja javnih
priznanja Općine Tuhelj. Radnu skupinu za izradu pravilnika imenovalo je Općinsko vijeće,
a čine ju predstavnici Općinskog načelnika,
Općinskog vijeća, udruga, gospodarstvenika
i javnih institucija s područja općine. Prije
donošenja, odluka je tijekom 15 dana bila u
postupku javnog savjetovanja.
Pravilnikom se detaljno definiraju priznanja
i nagrade koja se dodjeljuju povodom Dana
Općine.
Javna priznanja Općine Tuhelj su:
1. Počasni građanin Općine Tuhelj,
2. Nagrada Općine Tuhelj za životno djelo,
3. Grb Općine Tuhelj,
4. Plaketa Općine Tuhelj,
5. Priznanje Općine Tuhelj,
6. Priznanje Općine Tuhelj za doprinos
razvoju civilnog društva i
7. Nagrada Općine Tuhelj najboljim
učenicima i studentima.

Grb i Plaketa Općine Tuhelj

Javna priznanja Općine dodjeljuju se fizičkim i pravnim osobama za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značenja
za njen razvitak i ugled, a naročito za uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja
prirodnog okoliša i drugih javnih djelatnosti te poticanja
aktivnosti koje su tome usmjerene i na taj način značajno
doprinose promicanju interesa Općine. Novost u pravilniku
je dodjela Priznanja Općine Tuhelj za doprinos razvoju civilnog društva kojom je stvoreno zasebno priznanje za članove
udruga. Također, u cilju osnaženja samih priznanja definiran
je maksimalan broj priznanja koji se može dodijeliti u jednoj
godini.U pravilnik je uvrštena i dosadašnja praksa podjele
novčanih nagrada najboljim učenicima i studentima nakon
završetka osnovne te trogodišnje i četverogodišnje srednje
škole, odnosno nakon završetka preddiplomskog i diplomskog studija. Povodom Dana Općine Tuhelj 2020. godine, na
svečanoj sjednici Općinskog vijeća po prvi puta su dodijeljena
priznanja na temelju novog pravilnika te u novom vizualnom
identitetu za kojeg se nadamo da će postati tradicionalan i
prepoznatljiv.

Radna skupina za izradu Pravilnika
Priznanje Općine Tuhelj
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´
UREÐENJE NAŠE OPCINE:
KOMUNALNE DJELATNOSTI
Kako bi naša općina izgledala što ljepše, a stanovništvu općine bila na raspolaganju primjerena
komunalna infrastruktura, naš komunalni pogon,
kao i ugovoreni izvođač radova u proteklom periodu izvodili su niz radova. Tijekom godine izvršeno
je čišćenje odvodnih jaraka uz nerazvrstane ceste,
izrada i popravak propusta te košnja bankina i propusta uz nerazvrstane ceste. Izvršavanje radova komunalnim vozilom u vlasništvu Općine predstavlja
značajnu uštedu u odnosu da su ti radovi odrađeni
od strane vanjskog izvođača. Redovito održavamo
sve naše zelene površine i groblja, a posebnu pažnju pridavali smo uređenju okoliša oko naše župne
crkve i naših kapelica. S obzirom da je prošla zima
bila blaga i nije bilo padalina u obliku ledene kiše i
snijega, nasreću nije bilo potreba za nekim velikim
angažmanom zimske službe.
Navoženje i ugradnja kamenog materijala na
makadamske nerazvrstane ceste vršeno je prema
potrebi i sukladno oštećenjima na nerazvrstanim
cestama. Izvršili smo i popravak asfaltiranih nerazvrstanih cesta krpanjem udarnih rupa i asfaltiranjem dijelova cesta i to: nerazvrstane ceste u Lenišću
– odvojak Rumiha, Glogovec Zagorski – odvojak
Hohnjec – Lončarić Marija i odvojak Jelačić, Tuheljske Toplice – ulica Slavice Ježek, Prosenik – odvojak Šućur – Iveković – Gorup, Trsteno – spojna cesta
Trsteno – Črešnjevec, Banska Gorica – odvojak Haramina i Pristava – odvojak Pleško.
Asfaltiranje ceste u Banskoj Gorici

Asfaltiranje ceste u Banskoj Gorici

Radili smo i na asfaltiranju makadamskih cesta. Asfaltirali smo ceste u Lipnici Zagorskoj – odvojak Božić
– Vahtarić dužine 225 m, odvojak Bednjanec – Zanoški dužine 235 m, u Tuhlju - odvojak Matečić dužine
150m, pristupna cesta do dječjeg vrtića dužine 61 m,
Banska Gorica – odvojak Bregni – Stanko dužine 355
m te u Lenišću – odvojak Krizmanić – Kroflin dužine
200 m.
U protekloj godini izgradili smo javnu rasvjetu u
Glogovcu Zagorskom i proširili javnu rasvjetu u
Pristavi, Črešnjevcu i Svetom Križu, ukupno smo
ugradili 50 svjetiljki, a postojeću javnu rasvjetu redovito smo održavali.
Svjesni smo potreba za rekonstrukcijom i uređenjem naših
nerazvrstanih cesta te potrebama
za izgradnjom i proširenjem javne
rasvjete, tako da ćemo ubuduće,
kao i do sada nastojati da se sukladno raspoloživim novčanim sredstvima i tehničkim mogućnostima
napravi najviše moguće.
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INVESTICIJE KZŽ
U 2020. GODINI
SANACIJA KLIZIŠTA U
TUHELJSKIM TOPLICAMA
Tijekom 2020. godine Županijska uprava za
ceste Krapinsko– zagorske županije izvršila
je sanaciju klizišta u Tuheljskim Toplicama na
Županijskoj cesti 2155, cesti koja Tuheljske
Toplice spaja sa Krapinskim Toplicama.
Time je sanirano zahtjevno klizište s obzirom
na konfiguraciju terena i blizinu stambenih
objekata. Izgrađen je novi potporni zid dužine
90 metara s prosječnom visinom od 1, 90 do 3
metra, učinjena temeljita zamjena kolničke
konstrukcije s oborinskom odvodnjom u dužini
115 metara, te izgrađeni potporni zidovi s donje
strane koji štite stambene objekte te novi
habajući asfalt.
Vrijednost ove investicije iznosi
1.247.000,00 kn.

"Vrijednost investicije
sanacije klizišta iznosi
1 234 000 kuna"

Sanacija klizišta u
Tuheljskim Toplicama

SANACIJA KROVA SPORTSKE DVORANE U TUHLJU
U tijeku je završetak izrade projektno-tehničke
dokumentacije „Projekt sanacije i otklanjanja
nedostataka sportske dvorane Osnovne škole Lijepa
naša, Tuhelj“.
Predviđena vrijednost ulaganja je gotovo milijun
kuna. Iako je sportska dvorana stavljena u upotrebu
2010. godine, ovako velik iznos ulaganja potreban je
kako bi se sanirao krov i drugi nedostaci koji su se
pojavili unatoč kratkom vremenu od izgradnje.

"Ovako velik iznos ulaganja
potreban je kako bi se sanirao
krov i drugi nedostaci koji
su se pojavili unatoč
kratkom vremenu od
izgradnje"
28
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RADOVI UZ DIONICE ŽUPANIJSKIH CESTA
Početkom prosinca Županijska uprava za ceste KZŽ
izvršila je radove košnje, uklanjanja drveća i raslinja
radnim strojevima uz bankine županijske nerazvrstane
ceste Prosenik - Dugnjevec te na dijelu županijske
ceste 2248 Velika Horvatska - Tuheljske Toplice u
naselju Sveti Križ.
Time je osigurana bolja preglednost cesta i lakše
odvijanje prometa na području općine Tuhelj u duljini
ukupno 2 kilometra.

Radovi u Proseniku

Radovi u Svetom Križu

RADNA AKCIJA U
GLOGOVCU ZAGORSKOM
Mještani naselja Glogovec Zagorski i Lipnica Zagorska
zajedno s načelnikom Općine Mladenom Hercigonja
22. lipnja organizirali su javnu akciju čišćenja
odvodnog jarka uz nerazvrstanu cestu u Glogovcu
Zagorskom. Petnaestak aktivista čistilo je raslinje u
jarku uzduž ceste duljine 500 metara i srušilo drvo
oraha u neposrednoj blizini jarka, a nakon trosatne
akcije družili se uz okrjepu koju je osigurala Općina.

Radna akcija čišćenja
odvodnog jarka
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OŠASNA IMOVINA –
nasljedstva koja
nikoga ne vesele
Tijekom proteklih 6 godina Općina
Tuhelj sveukupno je naslijedila
9 osoba kao nasljednik ošasne
ostavine.
Prema Zakonu o nasljeđivanju,
jedinica lokalne samouprave
postaje nasljednik svojih
pokojnih građana u tri slučaja:
1) kada je pokojnik oporukom
imovinu ostavio jedinici lokalne
samouprave,
2) kada pokojnik nema rođaka
odnosno nasljednika koji bi ga
naslijedili, a oporukom nije ostavio
imovinu nikome drugom
3) i u trećem slučaju, što je bio i
slučaj u svim našim nasljeđivanjima, kada se naslijeđene imovine
odreknu svi zakoniti nasljednici.
To se događa najčešće u slučajevima kada je imovina pokojnika
opterećena hipotekama i drugim financijskim obvezama koje
prelaze vrijednost naslijeđene
imovine jer nasljednik preuzima i
dugove ostavitelja.
Naravno da takvo nasljedstvo
nitko neće pa je zakon predvidio
da je u tom slučaju nasljednik
grad ili općina u kojoj je pokojnik
imao prebivalište, odnosno u kojoj se nalaze nekretnine i takva
imovina se zove ošasna imovina.
U tom slučaju jedinica lokalne
samouprave ne može se odreći
nasljedstva, nego je dužna prihvatiti nasljedstvo i podmiriti dugove koji su ostali iza preminulog
do visine vrijednosti naslijeđene
imovine.
30

Prilikom nasljeđivanja ošasne
imovine Općina Tuhelj dužna je
podmiriti troškove javnog bilježnika za provođenje ostavinske
rasprave, a u slučaju da su iza ostavitelja ostale nekretnine, napraviti njihovu procjenu vrijednosti te o
njima brinuti kao dobar gospodar.
Nasljeđivanje ošasne imovine zadaje nam velike probleme jer, osim
ishođenja procjene vrijednosti
imovine i rješavanja zemljišno-knjižnog stanja koje je u velikom
broju slučajeva izuzetno zapetljano, Općina mora često voditi i
prepisku s bankama i kreditnim
institucijama o otplati dugovanja
koje je ostalo iza pokojnika. Naravno, troškovi procjene vrijednosti
nekretnine, objavljivanja oglasa
za prodaju, rada službenika JUO
te drugi popratni troškovi idu direktno iz proračuna Općine Tuhelj.
Ukoliko Općina želi prodati naslijeđenu nekretninu, prvo je potrebno izraditi procjenu vrijednosti
nekretnine te ju staviti u prodaju
po toj vrijednosti. Nažalost, naše
dosadašnje iskustvo pokazalo je
da postoji veliki jaz između procjene vrijednosti i krajnje cijene za
koju se nekretnina proda, stoga
je potrebno provesti nekoliko
postupaka prodaje koji vremenski
dugo traju.
Također, često se u razgovoru
može čuti da su osobe koje primaju zajamčenu minimalnu naknadu
„dale svu svoju imovinu općini“.

"Često se može čuti da
su osobe koje primaju
zajamčenu minimalnu
naknadu dale svu
svoju imovinu općini.
To nikako nije točno."
To nikako nije točno jer su u tom
slučaju korisnici zajamčene minimalne naknade i dalje vlasnici svoje imovine, a zabilježbu tražbine u
zemljišne knjige stavlja centar za
socijalnu skrb. To znači da ukoliko
se želi brisati teret iz zemljišnih knjiga, sredstva dana za zajamčenu
minimalnu naknadu moraju se
vratiti državnom proračunu. U
slučaju smrti korisnika zajamčene
minimalne naknade, provodi se
redovan postupak ostavinske
rasprave na kojoj nasljednici mogu
naslijediti imovinu (uključujući
terete) koju je korisnik imao u trenutku smrti.

U TERMAMA TUHELJ
OTVOREN
GLAMPING VILLAGE
U Termama Tuhelj 24. lipnja
otvoren je Glamping Village, novi
glamping resort s pet zvjezdica u
koji su uložena tri milijuna eura.
Investicija je realizirana u suradnji
s austrijskim partnerom
Gebetsroitherom, tvrtkom s gotovo četrdesetogodišnjom tradicijom
u kreiranju kamp odredišta najviše

kvalitete. Glamping Village nudi 36
modernih mobilnih jedinica,
wellness, whirlpool, saune i sobe
za masažu. Svaka kućica nosi ime
poznatog zagorskog lokaliteta, kao
i preporuke za znamenitosti koje u
Krapinsko-zagorskoj županiji vrijedi posjetiti. Sjajna je nadogradnja na kamp Vita otvoren prošlog

ljeta, prvi kamp s pet zvjezdica u
kontinentalnoj Hrvatskoj. Gostima
Glamping Villagea na raspolaganju
su svi sadržaji kampa, ali i drugi
sadržaji u Termama Tuhelj – od
Svijeta sauna i wellness ponude do
Vodenog planeta.

Novootvoreni Glamping Village

31

Tuheljski list | Turizam

i gospodarstvo

SUBVENCIONIRANJE
PODUZETNIKA U
2020. GODINI
Općina Tuhelj je u 2020. godini
subvencionirala tvrtku INTO
MEDIA d.o.o., vlasnik Antun Berc iz
Banske Gorice i obrt D. B. keramika, vlasnik Danijel Burić iz Svetog
Križa. Sukladno Programu poticanja poduzetništva Općine Tuhelj
za 2020. godinu, svaki poduzetnik
primio je subvenciju u iznosu od
7.000,00 kn.
INTO MEDIA d.o.o. je tvrtka koja
nudi kompletna reklamna rješenja
koja uključuju razradu projekata
od izmjere, idejnih rješenja, izrade i tiska reklamnih proizvoda te
montaže. Sjedište tvrtke je u Tuhlju, a poslovni prostor s uredom i
dijelom strojeva za tisak u trgovačkom centru Westgate.
Osim standardnog brendiranja
izloga i lokala te prodajnih prostora u ponudi pronađite razne
vrste tiska od malih letaka i naljepnica do velikih ceradnih platna
i mesheva. U ponudi imaju brojne

reklamne konstrukcije od roll upova, pop upova i ostalih POS proizvoda koji uključuju i tisak vizuala, a
također i svjetleće reklame raznih
oblika i dimenzija. Princip „ključ
u ruke“ i dugogodišnje iskustvo
u reklamnoj industriji su najbolja
referenca.

Radovi obrta D.B. Keramika

Nakon višegodišnjeg rada i
stečenog iskustva, Danijel Burić iz
Svetog Križa odlučio je pokrenuti
vlastiti obrt D.B.KERAMIKA.
Obrt se bavi uređenjem podova,
zidova i fasada, a Danijel je majstor svog zanata.
Čestitamo Antunu i Danijelu na
otvaranju tvrtke i obrta, želimo im
puno poslovnog uspjeha!
INTO MEDIA d.o.o.
Mob: Antun Berc, direktor
+385 99 379 47 14
Email: info@intomedia.hr
Web: www.intomedia.hr

obrt D.B. KERAMIKA
Mob: Danijel Burić, majstor
+385 98 903 5998

Poslovni prostor INTO MEDIA d.o.o.
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TZ BISER ZAGORJA
Autorica: Tatjana Petranović Capar,
direktorica TZ Biser Zagorja

Kako i za sve, ova godina 2020. bila je vrlo teška
i nepredvidiva u svakom pogledu i za Turističku
zajednicu Biser Zagorja. Iako je godina vrlo dobro krenula i pokazatelji broja noćenja i dolazaka
bili su vrlo optimistični, u usporedbi sa 2019.g.
za period od početka godine do polovice ožujka,
rezultati su bili na 98,5% na razini noćenja u navedenom periodu. Sa razvojem pandemije COVID
– 19 na žalost taj se postotak na razini pola godine uvelike smanjio te je ostvareno svega 55,72%
noćenja. Ljetni mjeseci, iako je bilo gostiju i posjetitelja, nisu puno popravili sveukupno stanje koje
se još pogoršalo dolaskom jeseni te je zaključno sa
krajem studenog, ostvareno svega 58% noćenja u
odnosu na isti period lani što je uveliko rezultiralo
smanjenjem i prihoda turističke zajednice čiji je to
temeljni izvor sredstava.
No, bez obzira na brojke noćenja i dolazaka turista, Turistička zajednica imala je druge zadatke
i obaveze koje smo uspješno odradili. U skladu s

Novi promotivni materijali Turističke zajednice

novim zakonom o turističkim zajednicama koji je
stupio na snagu početkom ove godine, morali smo
uskladiti svu potrebnu dokumentaciju sa istim –
od donošenja novog Statuta Turističke zajednice,
izbora novih članova Skupštine i Turističkog vijeća,
Pravilnicima o njihovom radu i drugo.
Početkom godine završena je izrada image brošure
područja Bisera Zagorja u pet jezičnih verzija,
kao prvi ozbiljniji promo materijal cjelokupnog
područja. Također, izrađena je i turistička karta
područja sa ucrtanim subjektima i sadržajima te
biciklističkim i pješačkim rutama ovog kraja koje
su i mapirane te postavljene na interaktivnu kartu
našeg područja. Napravljen je i info letak sa kontaktima važnijih subjekata područja. Sa završetkom godine, završen je i drugi krug postavljanja
turističke signalizacije gdje se dodatno obilježilo još 27 subjekata, a sa ciljem unificiranosti i
uređenosti cjelokupnog kraja.
Tijekom godine aktivno smo i vrlo snažno promovirali putem društvenih mreža i ostalih kanala
turističku ponudu cjelokupnog područja s naglaskom na objekte u privatnim domaćinstvima kao i
kulturne znamenitosti te gastro ponudu i sadržaje
ovog kraja. Internet stranica www.biserzagorja.hr
nadograđivana je i dodatno uređivana sadržajima
za promociju ovog kraja i poticaj na dolazak u naše
područje. Veseli nas što je u Tuheljskim Toplicama
u sklopu kampa Terma Tuhelj otvoren i glamurozni
Glamping village Terme Tuhelj, prvi ovakvog tipa u
našoj županiji, a i domaće stanovništvo je nastavilo s uređenjem svojih objekata u turističke svrhe te
pozdravljamo četiri visoko kategoriziranih novootvorenih privatnih subjekata na području općina
Tuhelj i Veliko Trgovišće.
Sa završetkom godine uređeni su i postavljeni atraktivni turistički informativni panoi područja Biser
Zagorja u centrima Velikog Trgovišća i Klanjca, a
u završetku su i radovi oko postavljanja istoga u
Tuheljskim Toplicama. Također i tri manja info panoa posvećena Antunu Mihanoviću postavljena su
33

Tuheljski list | Turizam

i gospodarstvo

u Klanjcu i Tuheljskim Toplicama na točkama koje
su obilježile njegov život i rad, a sam projekt Putevima Lijepe naše nastavljamo slijedeće godine.
Glede događanja i manifestacija, u skladu s preporukama Nacionalnog stožera i uvedenim mjerama, brojne manifestacije koje se već tradicionalno organiziraju i gdje smo partner u organizaciji
su otkazane, te su obilježavanje Uskrsa i Dan
Antuna Mihanovića održani u elektronskom obliku
putem objave na You Tube kanalu. U suradnji s
Termama Tuhelj u dane vikenda u kolovozu smo
organizirali i Tržnicu domaćih proizvoda, a popratili smo i Zahvalu jeseni u listopadu koja se
održala u puno skromnijem obliku, ali na radost
mještana i posjetitelja grada Klanjca.

Novo postavljena turistička signalizacija

U suradnji s Udrugom Selo nastavljen je projekt
Standardizacije i certifikacije objekata u ruralnom
turizmu te je obiđen velik broj smještajnih kapaciteta ovog područja s ciljem ocjenjivanja i klasifikacije što bi trebalo biti završeno u slijedećoj
godini.

Udruga umirovljenika na Tržnici
domaćih proizvoda

U svrhu promocije i promidžbe, sa završetkom
ove nezahvalne turističke sezone, privedene su
kraju i snimljena dva promo filma područja Biser
Zagorja – jedan pod naslovom „Biser Zagorja –
komadić raja Hrvatske“ realiziran u suradnji sa
tvrtkom Pointers Travel i drugi „Biser Zagorja“
snimljen od strane tvrtke Go Media.
Kraj godine posvećen je izradi planova i programa
za slijedeću godinu koja će ponovno biti vrlo zahtjevna i izazovna za sve nas, a nadamo se ponovo
aktivnijem radu na samom terenu i susretu sa svima Vama, dragim stanovnicima ovog kraja.
Stoga ovim putem svima želimo prije svega
zdravu, a onda i uspješnu 2021. godinu!
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LOKALNA AKCIJSKA GRUPA
ZAGORJE - SUTLA
Autor: Marko Brozović,
stručni suradnik LAG-a Zagorje-Sutla

U ovoj izazovnoj 2020. godini je u Lokalnoj akcijskog
grupi Zagorje-Sutla bilo aktivno što se tiče projekata,
akcija, natječaja, ali i postignuća kojima je nagrađen
dosadašnji rad LAG-a. Važan dio svih događanja je,
kao i uvijek, bila i Općina Tuhelj.
Kao odgovor na epidemiju koronavirusa, u proljeće je
pokrenuta web stranica Spajalica.info s ciljem lakšeg
povezivanja poljoprivrednih proizvođača i stanovništva s područja LAG-a Zagorje-Sutla.

"Pokrenuta je Spajalica.info,
web stranica s ciljem lakšeg
povezivanja poljoprivrednih
proizvođača i stanovništva"
U bazi je trenutno 100 OPG-ova, obrta i domaćih radinosti, od čega 7 s područja Tuhlja: OPG Pavlinić Ciglenečki Dragica, OPG Pleško Brankica, OPG Škreblin
Darko, OPG Nikola Tušak, OPG Tkalec Ivana, OPG
Ivana Sirovec i OPG Katica Zanoški, a ono što nude
možete vidjeti na samoj Spajalici. Riječ je o inicijativi
koja će biti aktualna i ubuduće s obzirom da je bitno
poticati razvoj kratkih lanaca opskrbe i promovirati
praksu kupovine lokalno proizvedene hrane te je to
jedan od ciljeva i Lokalne razvojne strategije LAG-a
Zagorje-Sutla i dio europske politike razvoja.
S ciljem razvoja volonterstva kao resursa lokalnog
razvoja, LAG Zagorje-Sutla podupire provedbu volonterskih akcija u zajednici i to u okviru programa
#ajmoLAG, koji se provodi treću godinu zaredom.

Ovim programima udruge dobivaju priliku unaprijediti
kvalitetu života u svojim sredinama, posebno života
djece i mladih u lokalnim zajednicama. I ove godine
je u #ajmoLAG bila uključena Općina Tuhelj. Prijavitelj je bilo Društvo „Naša djeca“ Tuhelj, a prijavljeni
projekt je nosio zanimljiv naziv, „Zid i stepenice nose
poruku“. Ta je akcija bila inicijativa Dječjeg vijeća i
Dječjeg foruma „Tuheljko“, a cilj je bio osvježiti zapadni zid škole i na njega naslikati maskotu škole i ispisati
moto škole te bojama ukrasiti stepenište i gledalište
kako bi bilo što veselije i djeci ugodnije i privlačnije.
Ono čime se LAG Zagorje-Sutla posebno može
pohvaliti jest činjenica da je proglašen među tri najuspješnija LAG-a u Hrvatskoj u efikasnosti provedbe
Lokalne razvojne strategije. Početkom ove godine
Ministarstvo poljoprivrede po prvi je puta izradilo
kriterije za nagrađivanje LAG-ova koji uspješno provode svoje lokalne strategije. Dodatna sredstva prema tim kriterijima ostvarila su 23 LAG-a od ukupno
54 koliko ih postoji u Hrvatskoj. LAG Zagorje-Sutla je
ostvario maksimalan broj bodova po kriteriju efikasnosti i time podijelio prvo mjesto s još dva LAG-a.
Temeljem tog broja bodova LAG-u je dodijeljeno dodatnih 1.996.434,00 kuna, čime ukupan iznos koji je
LAG osigurao za korisnike sa svog područja u ovom
programskom razdoblju iznosi 10.939.530,33 kuna.
Ovo je postignuće zasigurno pokazatelj da LAG Zagorje-Sutla ide u dobrom smjeru te da kvalitetan rad
LAG-a doprinosi razvoju cijelog LAG područja, pa
tako i Tuhlja.
Još jedan uspjeh LAG-a je i projekt „Uzmi pare i
napravi nešto za mlade: Participativnim proračunom
do aktivnog sudjelovanja mladih u lokalnoj zajednici“, koji je nastao kao zajednička ideja LAG-a Zagorje-Sutla i Mreža udruga Zagor. Projekt se na koncu
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našao među 19 pobjedničkih ideja među njih čak 841
prijavljenih na natječaj Civic Europe. Kroz ostvarenu
podrška u iznosu od 49.530,00 € u 2021. godini implementirat će se projekti za mlade kroz metodologiju
participativnog proračuna u općinama i gradovima s
područja LAG-a Zagorje-Sutla. Također, u listopadu je
LAG Zagorje-Sutla postao član ALDA-e, međunarodne
nevladine organizacije posvećene promicanju dobrog
upravljanja i sudjelovanja građana na lokalnoj razini.
Krajem listopada objavljen je, poljoprivrednicima s
našeg područja zanimljiv, 2. po redu LAG Natječaj
za tip operacije 1.3.2. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” sukladan tipu operacije
6.3.1. Programa ruralnog razvoja RH. Iznos potpore
po korisniku je 15.000 €, a intenzitet potpore 100
posto. Natječaj traje do 21. prosinca ove godine, a
kompletna natječajna dokumentacija sa svim prilozima nalazi se na našoj web stranici, https://www.zagorje-sutla.eu/.
Valja se osvrnuti na to koja su poljoprivredna gospodarstva s područja općine Tuhelj uspješno prolazila
LAG-ove natječaje. OPG Ilić Štefanija je uspješnom
prijavom na Natječaj za provedbu tipa operacije
1.3.2. – Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava ostvarila potporu u iznosu od 111.678,00
kn i završila projekt, kroz koji je provedena modern-

OPG Ilić Štefanija

OPG Škreblin Darko

izacija OPG-a nabavom nove mehanizacije i opreme, a
nositeljica projekta educirala se u području ekološke
poljoprivrede.
Na isti natječaj se uspješno prijavio i OPG Škreblin
Darko, čiji je projekt u procesu realizacije, a ostvario je isti iznos potpore kao i OPG Ilić Štefanija.
Također, u procesu realizacije je i projekt OPG- a
Matečić Zvonimir, putem LAG Natječaja za provedbu
tipa operacije 1.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija
i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“, s iznosom potpore od 222.375,00 kn.
Podsjećamo, na LAG natječaj se prijavila i Općina
Tuhelj. S projektom „Izgradnja i opremanje parka u
Tuheljskim Toplicama“ ostvarena je potpora u iznosu
od 266.850,00 kn na LAG natječaju za provedbu tipa
operacije 3.1.1. "Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno
stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne
aktivnosti te povezanu infrastrukturu".
LAG Zagorje-Sutla i u 2021. godini nastavlja s intenzivnim radom bez obzira na okolnosti u kojima se
nalazimo, a sve s daljnjim ciljem provođenja LEADER
pristupa kroz lokalni i ruralni razvoj, jačanja volonterstva i pomoći mladima i nezaposlenima.

GODIŠNJE IZDVAJAMO
543 000 KN ZA ODGOJ
I OBRAZOVANJE
Proračun Općine Tuhelj je vaš novac prikupljen putem
poreznih i drugih davanja, a koji vam se ponovno
vraća kroz poboljšanje životnih uvjeta na području
općine- izgradnjom i održavanjem komunalne infrastrukture, ulaganjima u društveni život, a osobito velik
postotak ulaganja upravo je u odgoj i obrazovanje,
odnosno za našu djecu i mlade. Donosimo vam kratki
pregled.
NOVČANE POMOĆI ZA UČENIKE I STUDENTE
(STIPENDIJE)
Tijekom jeseni bio je otvoren natječaj za dodjelu
novčanih pomoći učenicima i studentima (stipendije)

na temelju kojega Općina Tuhelj dodjeljuje novčanu
pomoć tijekom 9 mjeseci (listopad 2020. – lipanj
2021.).
Inače, većina natječaja koje dodjeljuju općine i gradovi dodjeljuje se ograničenom broju osoba, odnosno
samo najboljima prema ranije definiranim kriterijima,
no mi smo se odlučili da novce dodjeljujemo svima
koji se prijave i koji zadovolje uvjete.
Uvjeti koji su trebali biti zadovoljeni: učenici srednjih
škola s prebivalištem na području Općine Tuhelj koji
borave u mjestu školovanja ili se školuju za deficitarna zanimanja, a u prethodnoj školskoj godini su

Nagrađeni najbolji učenici i studenti 2020.
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ostvarili prosjek veći od 3,0, odnosno redoviti i izvanredni studenti s prebivalištem na području Općine
Tuhelj koji po prvi puta upisuju tekući semestar, nisu
zaposleni te ne ostvaruju po drugoj osnovi novčanu
pomoć ili stipendiju.
Studenti mogu ostvariti i pravo na veći iznos novčane
pomoći temeljen na socijalnom kriteriju, ostvarenom
uspjehu u školovanju i školovanju za deficitarna zanimanja koja su određena Preporukom za obrazovnu
politiku i politiku stipendiranja za područje Krapinsko
– zagorske županije za 2020. godinu.
Navedeni natječaj bio je raspisan na temelju Pravilnika o kriterijima i postupku za dodjelu pomoći učenicima srednjih škola i studentima iz 2017. godine, koji je
donesen u suradnji s tuheljskim učenicima i studentima. Tako je nakon održane tribine sa tridesetak učenika i studenata formirana radna skupina za izradu
pravilnika koju su činili predstavnici Općinskog vijeća,
učenika i studenata te Savjeta mladih Općine Tuhelj
i koja je prijedlog pravilnika poslala na usvajanje
Općinskom vijeću.
OSTALE POTICAJNE MJERE U OBRAZOVANJU
Osim dodjela novčanih pomoći za što se godišnje
utroši cca 80.000 kn.
Općina Tuhelj sufinancira prijevoz za 60 učenika
srednjih škola u iznosu od 85.000 kn. Općina Tuhelj
bila je jedna od prvih koje su krenule sa financiranjem
kupnje udžbenika za osnovnoškolce, a nakon odluke
Vlade o financiranju kupnje udžbenika za sve učenike
osnovnih škola u Hrvatskoj, Općina je zajedno s Krapinsko-zagorskom županijom preuzela sufinanciranje
kupnje radnih bilježnica za što izdvajamo godišnje
cca 28.000 kn. Također, tijekom rujna smo imali
raspisan natječaj za sufinanciranje kupnje udžbenika za učenike srednjih škola za što ćemo izdvojiti
dodatnih 15.600 kn.
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Na prijedlog osnovne škole i uz razmatranje Socijalnog vijeća, za učenike osnovne škole čiji roditelji nisu
u mogućnosti financirati školsku kuhinju, Općina
Tuhelj financira ukupan iznos navedenih troškova.
Svake godine povodom Dana Općine na svečanoj
sjednici Općinskog vijeća nagrađuje se novčanom
nagradom i priznanjem najbolji učenik/ica u osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju te
najbolji student/ica.
Ukupna izdvajanja za školovanje mladih Tuhljanki i
Tuhljana iznose 210.000 kn godišnje, a uz to Općina
Tuhelj u sklopu projekta „Tuhelj za mlade“ unatrag
tri godine investirala je u kupnju suvremenih pomagala Osnovnoj školi Lijepa naša, odnosno u opremu za
videokonferenciju i dvije interaktivne ploče, u ukupnom iznosu od 33.500,00 kn.
Dodamo li tome godišnja izdvajanja za predškolski odgoj (sufinanciranje boravka djece u dječjim vrtićima i financiranje programa predškole)
Općina Tuhelj godišnje ulaže oko 543.000 kn za odgoj
i obrazovanje. Na taj način stvaramo bolje uvjete
života za stanovnike općine, pomažemo roditeljima
financijski u školovanju njihove djece, no najvažnije,
jest nastojanje da doprinesemo u odrastanju i formiranju mlade obrazovane osobe koja će moći živjeti
od svog rada, nakon završetka svog školovanja ostati
u Tuhlju i sudjelovati u društvenom napretku svog
mjesta.
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SAVJET MLADIH
´
OPCINE
TUHELJ

Tuhelj ZA mlade!
LOKALNI PROGRAM ZA MLADE

Autor: Tomislav Tramišak,
predsjednik Savjeta 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. Djelatnost Savjeta mladih
tijekom 2020. godine ostvarila se kao kombinacija
održavanja sjednica na kojima su se donosili prijedlozi za poboljšanje statusa mladih Tuhlja i aktivno
djelovanje u zajednici kroz aktivnosti Lokalnog programa za mlade.
U izvještajnom razdoblju Savjet mladih održao je 5
sjednica i 2 konstruktivna sastanka sa zamjenicom
načelnika (početkom veljače i krajem svibnja na temu
donošenja Pravilnika o dodjeli javnih priznanja Općine
Tuhelj).

NAJZNAČAJNIJE AKTIVNOSTI
Pokrenuta organizacija „pub kviza“
Održana su 4 kviza u ugodnom ozračju caffe bara
„Monaco“ pod vodstvom Marka Brozovića, ujedno i
kreatora pitanja, a uz pomoć članova Savjeta: Paule
Petrinec i Filipa Majerića.

1. pub kviz u Tuhlju: „Izi kvizi“, 18. 1. 2020.

Prijedlozi i primjeri dobre prakse
vezani uz epidemiju COVID-19
Premda su bili zakinuti fizičkim
okupljanjem, putem Facebook grupe
članovi Savjeta dali su svoje prijedloge i
primjere dobre prakse vezane
uz epidemiju COVID-19 koji su u svibnju
poslani Savjetu za mlade Vlade Republike Hrvatske, a koji je dio njih usvojio
u Preporukama koje se nadovezuju na
dopis udrugama mladih i za mlade te
savjetima mladih na području Republike Hrvatske.

Organiziran prvi turnir u Play station igri FIFA20
Krajem veljače, na inicijativu i u organizaciji Savjeta
mladih Općine Tuhelj te uz stručnu pomoć članova
Športskog društva Tuhelj održan je prvi turnir u igranju Playstation igre “FIFA20” koji je u vatrogasnom
domu Tuhelj okupio tridesetak mladih.

1. turnir u igranju Playstation igre “FIFA20”,
22. 2. 2020.
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OSTALE AKTIVNOSTI / LOKALNI PROGRAM ZA MLADE:
- održan sastanak s predstavnicima udruga na temu objave Javnog natječaja za financiranje programa/projekata od interesa za
opće dobro koje provode udruge na području Općine Tuhelj, 28. 1.
2020.,
- organiziranje informativnih aktivnosti za učenike završnih razreda
osnovne škole o daljnjem školovanju, uz prezentaciju bivših učenika srednjih škola s područja općine o njihovim iskustvima u školovanju - okupljeno 8 bivših učenika OŠ koji su prezentirali svoj put
školovanja, 31. 1. 2020.,
- organiziran besplatan prijevoz na dobrovoljno darivanje krvi u
Klanjcu, 29. 5. 2020.,
Radionica na temu „Kako do APN subvencioniranih kredita?“– cilj
radionice bio je informirati potencijalnu skupinu mladih do 45 godina kako riješiti stambeno pitanje uz poticaj države, no, iskazan je
mali interes, stoga radionica nije održana.

OD INICIJATIVE DO KAPITALNIH
ULAGANJA
Kupovanje i druga vrsta nabave suvremenih pomagala za provedbu
nastavnog programa u OŠ Lijepa naša
– Općina nabavila opremu za videokonferenciju.
PLANOVI ZA 2021. GODINU
Sastavni dio Prijedloga Proračuna
Općine Tuhelj za 2021. godinu su
aktivnosti iz Lokalnog programa za
mlade planirane u iznosu od 41.000
kn, a odnose se na: organiziranje
edukacija i radionica, organiziranje
koncerta za mlade, provođenje volonterske akcije te organiziranje projekcije filma na otvorenom prostoru
povodom Dana Općine.

PRIJEM
NOVOROÐENE
DJECE
U općinskoj vijećnici 30. lipnja održan je prvi ovogodišnji prijem roditelja djece rođene s područja općine
Tuhelj u prvoj polovici godine. Tom prilikom načelnik
Mladen Hercigonja uputio je čestitku roditeljima te
im podijelio poklon paket odjeće za bebe s dizajnom
"I ♥ Tuhelj" koji se od prošle godine dodjeljuje novorođenoj djeci.
Općina Tuhelj organizira dva puta godišnje prigodno
druženje s roditeljima i njihovim bebama, prilikom
kojega upoznaje najmlađe članove zajednice te im
uz iskrene čestitke i dobre želje dodjeljuje naknadu
za novorođenčad. Naknada za rođenje prvog djeteta iznosi 1.000,00 kn, za rođenje drugog djeteta u
obitelji 2.000,00 kn, a za treće i svako daljnje dijete
u obitelji 5.000,00 kn.
"Raduje nas što je u prvom dijelu godine broj novorođene djece najveći do sad u odnosu na posljednjih
nekoliko godina, te se nadam da će se ovaj broj povećavati i u narednim polugodištima. Dragi roditelji i
djeco, želim vam mnogo zdravlja i zajedničkih lijepih
trenutaka u odgoju i odrastanju", istaknuo je načelnik. Prisutne roditelje pozdravila je i ravnateljica
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Osnovne škole Lijepa naša u Tuhlju i predsjednica
Društva Naša djeca Tuhelj Snježana Romić.
S obzirom da je zbog epidemije koronavirusa trenutno teško planirati prijem roditelja novorođene
djece rođene u drugoj polovici godine, roditelji će
pravovremeno biti informirani o (ne)održavanju
prijema te preuzimanju naknade i poklona.
Prijem roditelja novorođene djece
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NOVOSTI IZ ŠKOLE

Tuhelj ZA mlade!
LOKALNI PROGRAM ZA MLADE

Autorica: Snježana Romić,
ravnateljica OŠ Lijepa naša
ZIDNE NOVINE VALENTINO I SRCOLOVKA
Srcolovka je već tradicionalno uzbudljiva aktivnost, u kojoj su kao natjecatelji sudjelovali
učenici od 5. do 8. razreda.
Povodom Valentinova na panoima, stupovima
i slobodnim prostorima donjeg ulaza u školu
mogle su se pročitati zidne novine „Valentino“
koje su izradili učenici od 5. do 8. razreda. Rubrike u novinama bile su: Ljubav i šala, Tičeki
se ženiju, Volim te na jezicima svijeta, Ljubavna poezija i Ljubavni strip.

ZDRAVO I FINO
18. veljače u posjet su nam stigli članovi DND Zabok kako
bi učenicima od 1. do 5. razreda predstavili projekt „Zdravo
i fino“, a nakon radionice zdravog kuhanja imali smo priliku
degustirati sve što smo pripremili. Hvala DND Zabok!

Radionica zdrave prehrane s
članovima DND Zabok
Zidne novine Valentinovo

DAN RUŽIČASTIH MAJICA
Učenice 7. razreda pod vodstvom pedagoginje Natalije Knezić-Medvedec organizirale su
prezentaciju o Danu ružičastih majica za sve
učenike i učitelje. Važno je s učenicima raditi
na svakodnevnom osvještavanju o važnosti
zaustavljanja svakog oblika nasilja, a posebno
vršnjačkog, bilo da se radi o stvarnom životu
ili na društvenim mrežama.

PROJEKT „ZA ODMOR I DRUŽENJE“
4. ožujka održano je potpisivanje ugovora o dodjeli financijskih
sredstava prijaviteljima na Javni poziv za prijavu prijedloga za
participativni dječji proračun za 2020. godinu. Ugovor za projekt „Za odmor i druženje“ Vijeća učenika u iznosu od 8.818,84
kuna predsjednici Vijeća učenika 2019./2020. godine Mili
Cvitković uručio je župan Željko Kolar. Sredstva su namjenski
utrošena te je prostor Dječjeg dnevnog boravka namijenjen
odmoru i druženja učenika dopunjen namještajem i funkcionalnim spravama za razvoj motorike.

26.2. Dan ružičastih majica

Dodijela sredstava za prostor
Dječjeg dnevnog boravka
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RAD NA DALJINU
Od 16. ožujka učenici i učitelji otišli su iz učionica kako bi
sačuvali svoje zdravlje i zdravlje drugih. U uvjetima rada na
daljinu brojne aktivnosti organizirane su virtualnim putem.
Ipak krajem svibnja učenici od 1. do 4. razreda vratili su se u
školske klupe i radosno nas pozdravili na kraju školske godine.

FESTIVAL ZNANOSTI ODRŽALI PUTEM
SKYPE-A
24. travnja obilježili smo Festival znanosti.
Naši gosti putem Skypa bili su tuheljski
znanstvenici dr. sc. Krešimir Žažar, koji
radi na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i
dr. sc. Marijana Zanoški Hren, dr. znanosti
koja radi u Ministarstvu zaštite okoliša i
energetike. Vrijeme provedeno u ugodnom druženju, punom dječjih pitanja i zanimljivih odgovora prošlo je brzo i otvorilo
prostor za nove suradnje i projekte.

Učenici razredne nastave pozdravljaju
nas na kraju školske godine
Video konferencija
Festival znanosti

PROMICANJE ISTINE O DOMOVINSKOM RATU
U uvjetima rada na daljinu ovogodišnji susret
učenika 8. razreda s braniteljima uoči Dana
državnosti organiziran je 25. svibnja putem
Skype-a. O Domovinskom ratu govorio je dopredsjednik podružnice Udruge dragovoljaca i
veterana domovinskog rata KZŽ-a Josip Horvatin.
Projekt „Promicanje istine o Domovinskom ratu
u školama“ provodi se u suradnji s UDVDR Podružnice KZŽ uz financijsku potporu Ministarstva
branitelja RH i Krapinsko-zagorske županije.

Video konferencija povodom promicanja
istine o Domovinskom ratu
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UZ DAN ŠKOLE
Školska godina 2019./2020. bila je puna promjena
i neočekivanih događaja. Frontalno uvođenje Škole
za život, štrajk, koronavirus, potres, nastava na
daljinu, mješovita nastava… Prihvatili smo izazove,
uveli nove i drugačije oblike i načine rada, naučili
smo koristiti nove tehnologije. Svi smo puno naučili,
učenici, učitelji, stručni suradnici i vi dragi roditelji.
Komunicirali smo putem društvenih mreža, koristili
brojne aplikacije, bili smo podrška jedni drugima.
Ipak, ništa ne može zamijeniti živu riječ i neposredan
rad u učionici učenika i učitelja. Hodnici škole bili
su pusti bez dječje graje, tihe učionice. Tehničko i
administrativno osoblje škole brinulo je o okolišu,
higijenskim uvjetima u školi, posebno povratkom
učenika razredne nastave u školu. Tužna je bila školska zgrada više od dva mjeseca bez dječje graje,
žamora, pjesme, šale, zadirkivanja. Tijekom rada u
učionicama i kasnije na daljinu uložen je veliki trud
svih učitelja i učenika, ali i vas dragih roditelja koji
ste bili velika podrška djeci i učiteljima, posebno
tijekom nastave na daljinu.
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Tuhelj ZA mlade!
LOKALNI PROGRAM ZA MLADE

UČENICA GENERACIJE
U školskoj godini 2019./2020. između petnaest
učenika 8. razreda Učiteljsko vijeće donijelo je
odluku da se učenicom generacije proglašava
Ivana Fekeža. Ivana je tijekom osnovnoškolskog školovanja bila odlična učenica uzornog
vladanja. Sudjelovala je dva puta na Državnom
natjecanju iz Prve pomoći (2018., 2019.), na
Državnoj smotri projekata iz Građanskog odgoja
i obrazovanja (2016.), kao i na brojnim drugim
natjecanjima u školi. Vrlo veliki doprinos daje i
svojim aktivnim sudjelovanjem u izvanškolskim
aktivnostima te raznim radionicama. Prijateljica
je velikog srca uvijek spremna svima pomoći.

NASTAVA U NOVIM UVJETIMA
Učimo raditi u novim uvjetima rada i pridržavati se
novih pravila ponašanja. Za lijepog vremena izmjenjujemo se u našoj Sunčanoj učionici na dječjem igralištu.
Izlazimo u okoliš škole, nosimo maske u hodnicima,
držimo razmak u učionicama.

Nastava u prirodi

HRVATSKI OLIMPIJSKI DAN I SVJETSKI DAN
PJEŠAČENJA
Povodom Hrvatskog olimpijskog dana učenici od prvog do osmog razreda prošetali su Tuhljem u bijelim
majicama, ovog puta svaki razred posebno u pratnji
učiteljice. Na taj smo način i mi sudjelovali u širenju
olimpijskih vrijednosti, etičkih i moralnih standarda u
svijetu sporta i promicanju zdravlja. Na sličan način
obilježili smo i Svjetski dan pješačenja. ČUVAMO SVOJE
ZDRAVLJE I ZDRAVLJE DRUGIH!

Učenici osnovne škole u šetnji
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NATJECANJA U ŠKOLSKOJ GODINI
2019./2020.
ŽUPANIJSKO NATJECANJE IZ MATEMATIKE
Na Svjetski dan matematike 4. ožujka održano je
županijsko natjecanje iz matematike u OŠ Pavla
Štoosa u Kraljevcu na Sutli na kojem su sudjelovali Sara Koprivnjak, Marko Penezić, Mihaela
Medvedec i Ivan Balašković s učiteljicama Pavicom Iveković i Ančicom Slaviček. U kategoriji 4.
razreda, Marko i Sara imali su jednak broj bodova i time dijele 6. mjesto. U kategoriji 5. razreda,
Mihaela je osvojila 5. mjesto, dok je u kategoriji
6. razreda Ivan bio 12. Čestitke učenicima i njihovim učiteljicama!

Učenici županijskog natjecanja iz
matematike

7. MJESTO EKIPE ŠKOLE NA
DRŽAVNOM NATJECANJU IZ STEM
PODRUČJA
Povodom obilježavanja Međunarodnog dana žena, 9. ožujka održano
je ekipno natjecanje djevojčica,
učenica 7. i 8. razreda iz biologije,
matematike, kemije i fizike. Ekipa
naše škole u kojoj su bile Martina
Tušak, Nika Horvat, Laura Žlender
i Ivana Fekeža zauzela je odlično 7.
mjesto od prijavljenih 81 ekipa iz
Hrvatske. Čestitamo djevojkama i
učiteljicama Ančici Slaviček i Tanji
Ljubić koje su ih pripremale za ovo
online natjecanje na kojem je naša
škola prvi puta sudjelovala.
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EKIPA OŠ LIJEPA NAŠA 1. NA NATJECANJU MLADEŽI
GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA KLANJEC
7. ožujka naša škola bila je domaćin natjecanja mladeži
Gradskog društva Crvenog križa Klanjec. Na natjecanju
su nastupile 2 ekipe: ekipa OŠ Lijepa naša iz Tuhlja te
ekipa OŠ Josipa Broza iz Kumrovca. Ekipu naše škole
čine učenice: Ivana Fekeža, Anamaria Penezić, Darija
Škreblin, Lorena Kolman, Ana Poljak i Lucija Tušak. Sa
osvojenih 104,6 bodova cure pod mentorstvom Davora
Žažara uvjerljivo su osvojile 1. mjesto!

Učenice su osvojile 1. mjesto na
natjecanju Crvenog križa

HIPPO natjecanja iz engleskog
jezika
27. svibnja održala se državna
razina HIPPO natjecanja iz engleskog jezika na kojem su učenici
naše škole Erika Pia Besednik,
Leonarda Lončarić i Dominik Koletić izborili svoje mjesto u prvom
krugu u konkurenciji učenika cijele
države te tako pokazali zavidnu
razinu znanja engleskog jezika.
Putem Zooma bili su umreženi za
novi krug natjecanja gdje će pokazati svoje znanje u čitanju i pisanju
na engleskom jeziku. Čestitamo!

„KLOKAN BEZ GRANICA“
2020.
Ponosni smo što se ponovno
među nagrađenim natjecateljima na Međunarodnom
natjecanju „Klokan bez granica“ nalaze i učenice naše
škole. U kategoriji ECOLIERS
(4. i 5. razred OŠ) nagrađena
je učenica 4. razreda Sara
Koprivnjak (učiteljica Pavica
Iveković) i Hana Šurina, 6.
razreda (učiteljica Ančica
Slaviček). Čestitke učenicama i učiteljicama na postignutim rezultatima!
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DRUŠTVO NAŠA DJECA TUHELJ

Tuhelj ZA mlade!
LOKALNI PROGRAM ZA MLADE

Autorica: Snježana Romić,
predsjednica DND Tuhelj

VESELO NA DJEČJE IGRALIŠTE
Inicijativom članova DTM grupe (daroviti talentirani i motivirani) učenika OŠ Lijepa naša koju vodi pedagoginja Natalija
Knezić-Medvedec, pokrenut je projekt Sagradimo novi veseliji
svijet. Cilj projekta bio je zadovoljiti potrebu djece za popunjavanjem dječjeg igrališta u okolišu škole novom spravom – kombiniranom penjalicom te osmišljavanjem novih sadržaja kako bi
djeca što više vremena provela družeći se i učeći u prirodi. Kako
bi se prikupila potrebna sredstva u iznosu od 11.750 kn za odabranu penjalicu NINA organizirana je tombola za Majčin dan i povodom Dana škole u 2019. godini. Velik dio sredstava prikupljen
je donacijama pravnih i fizičkih osoba, a također i odobrenim
sredstvima na natječaju Zagorskog vodovoda za 2019. godinu.
Na veliku radost djece penjalica je dopremljena i postavljena
sredinom siječnja. Nabavljene su i dva vesela koša za otpatke
medo i žaba. Projekt je proveden u partnerstvu OŠ Lijepa naša i
DND TUHELJ.

Penjalica Nina

DJEČJI FAŠNIK
U suradnji s OŠ Lijepa naša 21. veljače organizirano je fašničko
druženje uz prigodni program predstavljanja maškara, plesa i
igre te uz krafne i sokove kako za maškare tako i za roditelje u
publici. Program su vodile volonterke, studentice Učiteljskog
fakulteta Paula i Kristina, koje su u školi na stručnoj praksi, te
volonterka Gita. Četiri najoriginalnije maske po odabiru voditeljica su nagrađene nagradnim izletom. Aktivnost je financirana iz
podrške projektima Općine Tuhelj.
SUSRET ŽUPANA S DJEČJIM (GRADO)NAČELNICIMA
U srijedu, 4. ožujka 2020. godine u Osnovnoj školi Lijepa naša
održan je 5. susret župana Željka Kolara s dječjim načelnicama/
načelnicima i gradonačelnicama/gradonačelnicima na području
Krapinsko-zagorske županije. Sastanak je uz župana Željka Kolara
i zamjenicu župana Jasnu Petek vodio Mihael Ban, dječji načelnik
općine Tuhelj.

Druženje na Dječjem fašniku

Bila je to prilika da se djeca upoznaju kako Općina Tuhelj brine
o svojim najmlađim sugrađanima. Učenice Lorena Kolman, Ivana Gašparić i Martina Tušak predstavile su rad Društva Naša
djeca Tuhelj, Dječjeg vijeća, Dječjeg foruma i Vijeća učenika koji
su izvrstan primjer realizacije dječje participacije, ne samo na
županijskoj razini već i šire.
Dječji (grado)načelnici sa županom
Željkom Kolarom
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MAJČIN DAN I DAN OBITELJI
Ove godine Majčin dan i dan obitelji proveli smo kod svojih kuća
u krugu obitelji zbog pridržavanja epidemioloških mjera.
AKTIVNA PARTICIPACIJA DJECE U ZAJEDNICI
U okviru projekta „Aktiviraj promjenu u svojoj zajednici“ provodi
se kampanja „Dječja prava na prvom mjestu“. Vijećnici Dječjeg
vijeća Tuhelj zajedno s članicom NEF-a Mihaelom Medvedec dali
su nekoliko prijedloga za logo kampanje te osmislili poruke na
temu “Zašto bi dječja prava trebala biti na prvom mjestu?”. U
suradnji s donositeljima odluka u lokalnoj zajednici – načelnikom
Općine Tuhelj Mladenom Hercigonja izradili su početkom svibnja
kratki video u kojemu su pozvali djecu i odrasle na uključivanje u
kampanju.
Povodom dana Općine Tuhelj na našoj oglasnoj ploči u mjestu
i prostorima održavanja svečane sjednice Općinskog vijeća
postavljen je izložbeni pano s porukama odraslima, posebno onima koji sudjeluju donošenju odluka na lokalnoj razini. Načelniku
općine postavljena su pitanja važna za život djece u općine te je
na njih pisano odgovorio budući da se nismo sastati u živo zbog
pridržavanja epidemioloških preporuka.

Pano s porukama odraslima

Početkom 2021. godine objavit će se Strategija Europske unije
o pravima djeteta - o tome kako EU i zemlje članice EU najbolje mogu zaštiti dječja prava. U raspravi i prijedlozima za izradu
strategije govoreći o potrebama djece razgovarano je s dvije
fokus grupe djece Tuhlja. Dječja prava nikad ne smiju biti zanemarena i svim donositeljima odluka moraju biti na prvom mjestu!
DJEČJI TJEDAN – 5. – 11.10.2020.
„Ljubav djeci prije svega“ moto je pod kojim se organiziraju
aktivnosti za djecu i s djecom tijekom Dječjeg tjedna. U novim
epidemiološkim uvjetima prilagodili smo aktivnosti pisanjem
poruka djece tijekom satova u razredima u suradnji s OŠ Lijepa
naša te uključivanjem u online natjecanje u stvaralaštvu i online
izložbu Saveza DND Hrvatske. 6. listopada 2020. organiziran je
virtualnim sastanak dječjih gradonačelnika/gradonačelnica KZŽ
na kojem su sudjelovali naš dječji načelnik Mihael Ban i članica
NEF Hrvatske Mihaela Medvedec.
Povodom obilježavanja Dječjeg tjedna Krapinsko-zagorska
županija poklonila je online gledanje predstave Pale sam na svijetu u izvedbi kazališta Mala scena, a niz animiranih filmova odgledano je sudjelovanjem na Kiki film festivalu u online okruženju.
Pridružili smo se proslavi 70 godina društva „Naša djeca“
Hrvatske te poslali fotografije iz arhive DND Tuhelj.
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Dječji vijećnici s načelnikom
Mladenom Hercigonom
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NE DAJ SE UPECATI
Projekt prevencije ovisnosti djece i mladih pod nazivom
„Ne daj se upecati“ provodi Savez DND Hrvatske u trogodišnjem
razdoblju zajedno s 9 lokalnih zajednica. Tuhelj, Karlovac i Osijek
sudjeluju u prvoj godini projekta. Valentina Posavec i Antonela
Horvatin sudjelovale su na edukativnim radionicama forum kazališta. Njihov je daljnji zadatak provesti s učenicima sedmog
razreda radionice na kojima će koristeći formu forum kazališta
progovoriti o problemu ovisnosti o društvenim mrežama te prekomjernim boravkom pred raznim ekranima.
VOLONTERSKA AKCIJA
Dječje vijeće i Dječji forum “Tuheljko” organizirali su volontersku akciju „Zid i stepenice poruke nose“. Djeca su na radionici
izražavala svoje ideje za rad i odabirala kombinacije boja, zatim
je u prvoj akciji vedrim bojama osvježen unutrašnji zapadni zid
škole uz učionicu informatike, a u drugoj akciji i tribine/gledalište
uz vanjsko igralište škole. Uspostavili smo partnerstvo s OŠ Lijepa naša: u akciju su bili uključeni osmaši u okviru izvannastavne i
izvanškolske aktivnosti GOO.
Volonterske akcije u zajednici provode se kao nastavak projekta "VolontirAJMO - jačanje kapaciteta lokalnih zajednica za
volontiranje" kojeg je tijekom 2017. i 2018. godine sufinancirala
Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. U 2020. godini
akcije se financiraju iz vlastitih sredstava Lokalne akcijske grupe
Zagorje-Sutla.

Sudjelovanje na edukativnim radionicama
u sklopu projekta "Ne daj se upecati"

Volonterska akcija bojanja zida
ispred informatičke učionice

Volonterska akcija bojanja tribine
kod školskog igrališta
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´
DANI OPCINE
TUHELJ
2020.
S obzirom na pojavu virusa, donesene epidemiološke mjere i jer nam je zdravlje i život naših
mještana najvažnije, ove godine povodom Dana
Općine nismo organizirali događanja kao dosadašnjih godina. Tradicija vjerskih okupljanja uoči blagdana Velike Gospe i Dana Župe Uznesenja Blažene
Djevice Marije organizirana je u skladu s epidemiološkim mjerama, a 13. kolovoza nakon mise KUD
Naša Lipa održao je koncert na otvorenom.
U srijedu 12. kolovoza održana je Svečana sjednica
Općinskog vijeća Općine Tuhelj. Bila je to prilika da
se osvrnemo na sve projekte realizirane u periodu unatrag godinu dana. Također, dodijeljena su i
Dodjela javnih priznanja
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općinska priznanja koja se od ove godine dodjeljuju
u novim vizualima i na temelju novog Pravilnika o
dodjelu javnih priznanja kojeg do sada nismo imali,
a kojim se definiraju uvjeti za dodjelu, izgled i oblik,
te način dodjeljivanja i uručivanja javnih priznanja.
Za doprinos na području gospodarstva i društveno političkog života Grb Općine Tuhelj primio je
Robert Romić. Dodijeljene su dvije plakete: Josipu
Matečiću, posthumno, za doprinos na području
gospodarstva i društveno političkog života Općine
Tuhelj, te Milki Vincetić, za dugogodišnji rad i doprinos na području osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja.
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Priznanja su primili: Jean Claude Dumont
za dugogodišnju potporu i doprinos u
radu DVD-a Tuhelj, Miljenko Mužek za
20. godišnji doprinos u radu Kuburaške
udruge Munja Tuhelj i Sanja Petrinec za
dugogodišnji doprinos u radu KUD-a Naša
lipa Tuhelj u području kulture.
Dodijeljene su i nagrade najboljim
učenicima. Ivana Fekeža primila je nagradu kao najbolja učenica u osnovnoškolskom obrazovanju, Marko Švigir
kao najbolji učenik u trogodišnjem srednjoškolskom obrazovanju, a David Koletić u
četverogodišnjem srednjoškolskom obrazovanju. Nagrada je uručena i najboljim
studentima nakon završenog diplomskog
studija –magistru ekonomije Dariju Mustaču i doktorici medicine Barbari Iveković.

Svečana sjednica

OBILJEŽILI SMO NAJVAŽNIJE
POVIJESNE DATUME
MEĐUNARODNI DAN ŽENA 8.3.2020.

DAN DRŽAVNOSTI 30.5.2020.

Načelnik Mladen Hercigonja i predsjednik
Općinskog vijeća Robert Romić povodom
Međunarodnog dana žena podijelili su ruže
ženama koje su susreli u trgovinama i koje
rade u drugim poslovnim subjektima u Tuhlju.

Dan državnosti obilježen je polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća ispred spomenika
poginulim braniteljima na Novom groblju u
Tuhlju, odajući počast svima koji su doprinijeli ostvarenju Hrvatske kao samostalne i
suverene države. Načelnik i njegova zamjenica
uoči Dana državnosti prisustvovali su središnjem Županijskom obilježavanju Dana državnosti u Zelenjaku te upalili svijeće ispred spomenika Lijepoj našoj.

Međunarodni dan žena

Obilježavanje Dana državnosti
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DAN ANTIFAŠISTIČKE BORBE 22.6.2020.
Predstavnici Općine Tuhelj položili su vijenac
i upalili svijeće ispred spomenika žrtvama
fašizma u Tuhlju u parku kraj Osnovne škole
Lijepa naša.

DAN POBJEDE I DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI
TE DAN HRVATSKIH BRANITELJA 5.8.2020.
Branitelji s područja općine Tuhelj, načelnik
Mladen Hercigonja i njegova zamjenica Veronika
Kolman okupili su se na Novom groblju u Tuhlju
kako bi svečano obilježili ovaj važan dan za
Republiku Hrvatsku.
Nakon hrvatske himne i održane minute šutnje
za stradale hrvatske branitelje, načelnik
Mladen Hercigonja pozdravio je prisutne
branitelje i zahvalio im na doprinosu u stvaranju
samostalne Republike Hrvatske. Kao jedan od
učesnika Domovinskog rata, načelnik se prisjetio tih povijesnih trenutaka, te iskazao važnost
zajedništva, solidarnosti, jednakopravnosti i
poštivanja ljudskih prava u razvitku hrvatskog
društva u današnjim vremenima.

Dan antifašističke borbe

DAN SJEĆANJA NA ŽRTVE DOMOVINSKOG
RATA I DAN SJEĆANJA NA ŽRTVU
VUKOVARA I ŠKABRNJE 18.11.2020.
Uoči Dana sjećanja na žrtve Domovinskog
rata i Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i
Škabrnje, 17. studenog na trgu u Tuhlju
upaljeni su lampioni u obliku Vukovarskog
vodotornja.

U ime branitelja s područja Općine Tuhelj prisutnima se obratio Petar Herceg, pozvao sve branitelje na zajedništvo, te zahvalio načelniku što je
na Novom groblju podignut spomenik hrvatskim
braniteljima ispred kojeg im sada možemo
izraziti pijetet i zahvalnost za sve što su učinili
za domovinu. Potom su predstavnici branitelja i
Općine upalili svijeće i položili cvijeće poginulim
suborcima ispred spomenika braniteljima na
Novom groblju.

Obilježavanje Dana pobjede i
domovinske zahvalnosti
Tuhelj za Vukovar
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JAHANJE I DRUŽENJE
ˇ KONJA
UZGAJIVACA
Uzgajivači konja s područja Tuhlja, Huma na Sutli
i Desinića okupili su se u subotu 20. lipnja u Tuhlju, u kući obitelji Zdravka i Ivančice Karlo, kako bi
krenuli na zajedničko jahanje tuheljskim krajem.
„Inače je postala tradicija unazad nekoliko godina da se povremeno družimo kod jednog od nas
uzgajivača konja“, započela je razgovor domaćica
Ivančica, koja je dočekala goste s platom zagorskih
suhomesnatih narezaka i sireva, bučnicom i gibanicom. Ubrzo su joj se pridružile i druge žene koje
su kod svojih kuća pripremile i druge razne kolače.
Za to vrijeme domaćin Zdravko pomogao je gostima da osvježe i pripreme konje za jahanje. Nakon
kratke zakuske desetak jahača krenulo je u jahanje
tuheljskim krajem. Na njihovom putu dočekala su
ih kratka osvježenja u kleti Srećka Dvoršaka, kod
Damira Ptujca i caffe bara Monaco, a po povratku u
kući domaćina dočekali su ih gulaš kuhan pod budnim okom Božidara Vragovića, žganci od pšeničnog
brašna i vruća bučnica.

brončani pehar u utrci konja jahača. Uzgojem konja obitelj se bavi iz hobija te se rado odazivaju raznim događanjima i okupljanjima uzgajivača konja.
„Konj je životinja kojoj je potrebno mnogo pažnje,
no oni to svojom plemenitošću i dobrotom vraćaju
višestruko. Njihova ljepota, snaga, elegancija i
ponos čine ovu životinju posebnom i veličanstvenom, a istovremeno uče nas odgovornosti, prijateljstvu i poštovanju“, objasnila nam je Mateja
njihovu ljubav prema konjima. Druženje uzgajivača
konja nastavilo se do večeri, jer kako to biva, u
dobrom društvu vrijeme brzo prođe.

„Ruta kojom smo jahali bila je duljine
oko 25 km te koncipirana tako da se više
krećemo kroz livade i prirodu, a što manje uz prometnice. Ovakva događanja su
prilika da razmijenimo iskustva u uzgoju
konja i podružimo se. Hvala svima koji su
se odazvali na druženje, te svima koji su
nas dočekali na našem putu uz osvježenje
i razgovor“, poručio je domaćin Zdravko
Karlo. Druženju uzgajivača konja prisustvovali su i načelnik Mladen Hercigonja i
njegova zamjenica Veronika Kolman, koji
su im pružili punu podršku u radu i zahvalili obitelji Karlo na domaćinstvu.
Obitelj Karlo bavi se uzgojem konja iz hobija desetak godina, a trenutno imaju kobilu Astu, pasmine američki kasač, i kobilu Suzi, pasmine hrvatski hladnokrvnjak.
Kćer Mateja redovito sudjeluje u utrkama
konja jahača na Sajmenom danu u Tuhlju, gdje je 2017. i 2018. godine osvojila

Druženje uzgajivača konja
kod obitelji Karlo
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EPRUVETICA
ZA LUCIJU
U Tuhlju je 4. lipnja 2020. godine organizirana
akcija davanja krvi za upis u Hrvatski registar
dobrovoljnih darivatelja krvotvornih matičnih
stanica pod nazivom „Epruvetica za Luciju“
kako bi svi zajedno pokušali pomoći osmogodišnjoj djevojčici Luciji koja je oboljela od
limfoblastične leukemije.
Mladi u dobi od 18 do 40 godina iz cijelog
Hrvatskog zagorja, a i šire strpljivo su stajali
više od dva sata čekajući svoj red za davanje uzoraka. Njih 586 upisano je u Hrvatski
registar dobrovoljnih darivatelja krvotvornih
matičnih stanica kako bi pomogli našoj Luciji,
ali i ostalima kojima je nužna transplantacija
krvotvornih matičnih stanica.
Zahvaljujemo svima uključenima u akciju:
Zakladi Ana Rukavina, OŠ Lijepa naša, DND
Tuhelj, DVD Tuhelj na pomoći u organizaciji,
Savjetu mladih Općine Tuhelj, doktorici Jasni
Gmajnički, medicinskim sestrama na velikoj
pomoći pri uzimanju uzoraka, divnim volonterima koji su bili na raspolaganju za sve,
za vizualni izgled plakata hvala Distributeru
d.o.o., Mladenu Lončariću na organizaciji
tiskanja i postavljanja plakata, hvala svima
onima koji su dijeleći plakate i obavijesti na
društvenim mrežama dali svoj doprinos velikom odazivu. Hvala i medijima koji su svojim
prilozima pratili akciju.
Pozivamo sve koji se još nisu upisali u registar,
a imaju do 40 godina da to učine u jednom
od transfuzijskih centara (najbliži nam je u
Zagrebu, Petrova 3), a svima koji su se upisali u registar od srca zahvaljujemo. Ukoliko u
budućnosti budete pozvani da donirate koštanu srž nekome iz Hrvatske ili svijeta, poziva-
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mo Vas da ne oklijevate i da se svakako odazovete
pozivu da spasite nekome život.
Donor za Luciju je pronađen iz europskog registra,
a sama transplantacija odrađena je sredinom studenog ove godine.
Svi zajedno divimo se Lucijinoj hrabrosti u borbi s
ovom teškom bolešću te joj želimo da transplantacija bude put ka brzom ozdravljenju.
Lucija, želimo da se brzo vratiš svojoj obitelji i
prijateljima iz škole te da nastaviš svoje
djetinjstvo kao vesela i bezbrižna djevojčica!

INTERVJU S KREŠIMIROM ŽAŽAROM

OBRAZOVATI I ZADRŽATI
MLADE APSOLUTNI JE
RAZVOJNI PRIORITET TUHLJA
Dr. sc. Krešimir Žažar znanstvenik je iz Tuhlja,
zaposlen kao docent na Filozofskom fakultetu
Sveučilišta u Zagrebu na Odsjeku za sociologiju.
Osnovnu školu završio je u Tuhlju, nakon koje je
upisao Gimnaziju A.G. Matoša u Zaboku. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirao je studij
filozofije i sociologije, a 2014. godine završio je poslijediplomski doktorski studij sociologije.
Autor je brojnih znanstvenih i stručnih radova,
nekoliko suuredničkih knjiga, izlagao je na mnoštvu
znanstvenih skupova, voditelj je Sekcije za teorijsku
sociologiju pri Hrvatskom sociološkom društvu te
je član nekoliko međunarodnih strukovnih organizacija.
Krenimo od početka… kakva sjećanja vežeš uz
odrastanje u Tuhlju, odnosno Pristavi?
Emocije su u tom pravcu prije svega isključivo tople, a sjećanja lijepa: mirno okruženje, prekrasni
prirodni ambijent zagorskih brega, pitomo i pitoreskno, puuuuno igre ali i dosta posla u marljivoj i
radišnoj familiji, nogomet poslije škole na igralištu,
super klapa u školi, kupanje u Tuheljskima, čitanje
hrpe crtanih romana, brojne igre koji smo buraz
Davor i ja sami smišljali (smijeh), sušenje krme na
traniku, vršenje pšenice na mlatilici kod stričeka
Emila – samo su neke od prvih asocijacija koje mi
se javljaju kao uspomene na bezbrižno i zaigrano
djetinjstvo. Možda tad nismo imali kompjuterske
igrice, ali nam nikad nije bilo dosadno (smijeh).
Uglavnom, sve slike iz tih mlađih dana savršeno se
uklapaju u sve stereotipe o idealiziranom i romantiziranom odrastanju na selu.

nom 90-ih) predavala Biologiju, Kemiju i Tjelesni;
razrednice Marijane koje nas je tjerala učiti ćirilicu
uz napomenu da će nam jednog dana ipak možda
koristiti sjetil sam se prilikom posjete Ukrajini kad
sam, slovkajući natpise po Kijevu, ustanovil da je
bila itekako u pravu (smijeh); također i Nevenke
(pardon, gđe. Tomljenović – ljutila bi se kad bi
čula da je zovemo samo imenom) puno put sam
se sjetil kad sam godinama kasnije plaćal tečajeve
za učenje njemačkog… Ukratko, o svima sve NAJ!
Veseli me da sam i danas u kontaktu sa tuheljskom
školom: kak' mi brat Davor radi u školi, a i inače je
vrlo prisutan u mjestu i šire, on je poveznica prek'
koje sam u dva navrata imal prilike i zadovoljstvo
održati predavanje za nastavnike/ce odnosno imati
razgovor s učenicama/ama.

Kako si se opredijelio za sociologiju?
Mislim da nitko kao klinac ne sanja o tome da
postane sociolog (smijeh) naprosto iz razloga jer
ljudi općenito ne znaju kaj je to. Do sociologije
me zapravo dovel studij filozofije za kojeg sam se
odlučil potkraj gimnazije. Valjda je stvar u tome da
smo Zagorci općenito skloni „filozofiranju“ (smijeh)
i filozofija me izuzetno privukla pa sam upisal studij
filozofije, a uz to paralelno i studij sociologije. S
vremenom se interes od velikih filozofskih pitanja
poput „što čini bit svih stvari“ i „pod kojim je pretpostavkama spoznaja uopće moguća“ pomaknul
prema sociologiji koja je, najjednostavnije govoreći,
znanost o društvu, društvenih odnosima (suradnji i
sukobima), nejednakostima, društvenim grupama
i pokretima te brojnim srodnim temama. S obzirom
da smo svi pripadnici društva, teme kojima se bavi
Je li netko od tuheljskih učitelja i učiteljica
sociologija svih nas se na neki način tiču. Nevjeroposebno utjecao na tebe, možda te usmjerio u
jatno je do koliko se vrijednih spoznaja može doći
znanost?
ukoliko se društvo izučava na sustavan, znanstveni
Pa ne bih baš rekal da me neko posebno bil usmjer- način, spoznaja koje se mogu itekako praktično
il u nekom striktnom pravcu, no svih se učiteljica i
upotrijebiti u pravcu stvaranja pravednijeg i svima
učitelja rado sjetim i zahvalan sam im za sva preni- ugodnijeg društvenog okruženja. Ti se moćni pojeta znanja: učiteljice Bibe koja me naučila čitati
tencijali sociologije, nažalost, ni izbliza dostatno ne
i pisati; moje sestre Marijane koje je tad (srediprepoznaju.
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O čega se konkretno sastoji tvoj posao na
Fakultetu? Na kakvim si projektima angažiran?
Moje akademske zadaće uključuju nastavnu i znanstveno-istraživačku komponentu. Što se nastavne
komponente tiče, nositelj sam i izvođač više kolegija od preddiplomske do poslijediplomske razine
studija uglavnom iz područja socioloških teorija
od kojih neke izvodim na engleskom jeziku. Taj dio
uključuje i mentoriranje izrade diplomskih radova i
disertacija. Od recentnijih znanstveno-istraživačkih
projekata izdvojio bih sudjelovanje u istraživanju
koje se bavilo problematikom funkcioniranja zadruga, zatim jedan kraći projekt koji je propitivao
društvene posljedice sve intenzivnije robotizacije i
razvitka umjetne inteligencije, a trenutno sam dio
istraživačkog tima koji se bavi problematikom razvoja ruralnih sredina u Hrvatskoj. Znanstveno-istraživačka komponenta mog rada uključuje i izradu
članaka te srodnih publikacija, također i predstavljanje radova na znanstvenim skupovima.
U svom doktorskom radu bavio si se problematikom Krapinsko–zagorske županije, naglašavajući važnost obrazovanja i ulaganja u ljude kao
glavni preduvjet napretka. Smatraš li da se po
tom pitanju s vremenom stanje poboljšava?
Odgovor na ovo pitanje iziskuje podrobnije dodatne
analize kojima u ovome trenutku ne raspolažem
tako da ne mogu ništa decidirano tvrditi. Ljudi,
odnosno njihov „intelektualni kapital“ i kreativne
ideje, definitivno jesu najveće bogatstvo i izuzetno
važan razvojni resurs koji se nedovoljno koristi.
Nipošto ne osporavam važnost turizma i ekološki
orijentirane poljoprivrede za koje Zagorje ima velike potencijale i dio razvojne priče treba zasnivati
na tim polugama. No, ako u 21. stoljeću u globaliziranom svijetu želite ostvariti neki iskorak, biti
konkurentniji i generirati veću dobit, trebate se
okrenuti gospodarstvu koje se temelji na znanju i
inovativnosti te stvarati proizvode sa dodanom vrijednošću. Za to je potrebno imati educirane ljude,
sa znanjem, idejama, s poduzetničkim ambicijama,
adekvatnu tehnološku infrastrukturu, ali i poticajno
društveno okruženje koji će prikladnim mjerama
stimulirati takve gospodarske aktivnosti.
Kako bi ocijenio mogućnosti za obrazovanje i
napredak u manjim sredinama, pogotovo u
Tuhlju?
Unatoč svim kontroverzama koje prate naš obrazovni sustav koji bi doista mogao biti bolji, mišljenja sam da je on ipak solidan te da pruža solidnu
izobrazbu na svim nivoima obrazovanja. U tom kon54

tekstu, obrazovne perspektive na razini osnovnog
i srednjoškolskog obrazovanja u Zagorju su sasvim
u redu. Poteškoće se intenziviraju s prelaskom na
fakultetski nivo koji iziskuje izdašnije financiranje,
ponajprije u vidu plaćanja troškova prijevoza i stanovanja, a što si svi nažalost ne mogu priuštiti. U
nejednakim mogućnostima pristupa obrazovanja
ogleda se jedan vid društvenih nejednakosti. No,
kad netko i stekne određen akademski stupanj,
odnosno završi fakultet, nerijedak je slučaj da u Zagorju ne može pronaći posao jer je prekvalificiran/a
zbog strukture gospodarstva koja u stvari nema ili
ima tek male potrebe za visokoobrazovanim profilima. Stoga se često događa nažalost efekt tzv.
„brain drain-a“ odnosno „odljeva mozgova“ što
predstavlja jednu od ključnih razvojnih zapreka. U
tom smislu, primarni je razvojni prioritet investirati
u obrazovanje mladih te zadržati ih u tuheljskom
kraju, uključujući osiguravanje potrebne socijalne
servise, uvođenje svih mogućih olakšica i poticaja
na regionalnom i lokalnom nivou te stvaranje uvjeta za čim efektivniju gospodarsku aktivnost sve
naglašenije usmjerenu u pravcu restrukturiranja
gospodarstva svojstvenog naprednijim ekonomijama 21. stoljeća.
S obzirom da je od proljeća nastava na fakultetu
online, kako ocjenjuješ takvo provođenje nastave te što bi po tvom mišljenju trebalo napraviti da nastava bude bolja?
Dakako da nastava na daljinu teško u svim segmentima u potpunosti može zamijeniti kontaktnu
nastavu, posebice u dijelu koji se odnosi na grupnu
diskusiju ali i na isto tako vrlo važan socijalizacijski element, odnosno druženje s drugim učenicima/studentima/kolegama. Prilikom prelaska na
„on-line“ režim rada u početku je bilo dosta improvizacije ali s vremenom su stvari postale funkcionalne. Ovaj semestar svu nastavu održavam preko Interneta i stvari se dobro odvijaju. Recimo, baš
jutros smo na nastavi imali gostujuće predavanje
profesora iz Australije: kolega se javio iz Sydneya,
ja sam sjedio doma u Tuheljskima a studenti su se
priključili iz različitih krajeva Hrvatske i sve je bilo
vrlo u redu. Važan aspekt izvođenja „on-line“ nastave, ali općenito rada od kuće jest nužnost osiguranja adekvatne informatičke opreme te stabilnost
i pouzdanost internetske veze. U tim segmentima
nisu svi u jednakoj poziciji te je potrebno posvetiti
dužnu pažnju sustavnom unapređenju informacijske i komunikacijske infrastrukture što je također
jedan od preduvjeta ranije prizivanog pomaka prema drugačijoj strukturi gospodarstva.
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Trenutno se nalazimo u krizi izazvanoj pandemijom s čime se još u našim životima nismo susreli… imaš li koji savjet kako je prebroditi, odnosno kako će utjecati na naše društvo?
Uf, situacija sa COVID-19 pandemijom izuzetno je
složena, te se može analizirati na nekoliko razina
i s raznovrsnih aspekata. S obzirom da nas mediji
konstantno bombardiraju uglavnom negativnim
vijestima o pandemiji, pokušat ću stvari sagledati i s druge strane. Mislim da smo, uz sve nevolje
koje nam je pandemija donijela, tijekom proteklih
mjeseci podosta toga i naučili. Primjerice, naučili
smo da se računala mogu koristiti i za brojne praktične i korisne svrhe, a ne samo za „uploadanje“
fotki na „fejs“, protiv čega naravno ništa nemam
(smijeh). Nadam se da je to pravac koji ćemo slijediti u perspektivi i da više nećemo biti toliko inertni kad je usvajanje nekih tehnoloških tekovina
posrijedi. Primjerice, doista nema potrebe čekati u
redovima za plaćanje računa ili podnošenja zahtjeva u nizu administrativnih potreba, ili primjerice
za kupnju voznih karti, kad se sve to vrlo brzo i jednostavno može realizirati preko Interneta. Katkad
mi je teško shvatljivo zašto netko radije 10-minuta
stoji u redu za blagajnu kad na automatskoj blagajni nema nikoga? Generalno smo kao društvo suviše tromi, inertni i teško prihvaćamo promjene i u
stvari smo nedovoljno spremni učiti. „Cjeloživotno
učenje“ koliko god zvučalo kao otrcana fraza doista je vrlo važno jer si na taj način znatno možemo
pojednostaviti niz stvari a i dinamika inovacija je
sve brža tako da smo primorani pratiti tehnološke
novotarije. Ako nas je „corona“ barem malo trgnula u tom smjeru, tada je to pozitivna implikacija
ove situacije. Nadalje, pandemija nas je itekako
nanovo podsjetila na (nadam se) davno usvojenu lekciju o važnosti održavanja higijene ali i
poštivanja osobnog prostora. K tomu se nadam i
vjerujem da će nas potaknuti da na razini društva
promijenimo stav o bolesti odnosno ponajprije
o zdravlju. Nažalost nismo dovoljno osviješteni o
važnosti zdravog načina življenja, zdrave prehrane,
važnosti bavljenja sportom i tjelesnom aktivnošću.
Kad samo malo bolje promislite, zapravo je apsurdno piti tablete protiv bolova radije nego li da
vježbamo, apsurdno je stalno ići kod liječnika kad
se određen dio tegoba može prevenirati zdravim
navikama. No, da ne odem predaleko: aktualna
pandemija može se smatrati i stanovitim izazovom
iz kojeg možemo izvući važne pouke, naučiti dosta
toga, inovirati i u krajnjoj liniji u brojnim segmentima unaprijediti društvo.

Provođenje slobodnog vremena

Kakvi su ti dugoročni planovi? Jesu li vezani uz
Tuhelj ili…?
Ako sam u i kojem trenutku imao određene dileme
oko toga gdje se trajno skrasiti, situacija proljetne
karantene definitivno je potvrdila da tuheljski kraj i
općenito Zagorje pruža solidnu kvalitetu života tako
da definitivno namjeravam ostati ovdje. Unatrag
desetak godina proputovao sam čitavu Europu: od
Švedske na sjeveru, Grčke na jugu, Irske na zapadu,
Ukrajine na istoku. Putovanja su poput svojevrsnog
ogledala jer ne samo o drugima, nego naučite puno
i o sebi, o drugim sredinama, ali i o onoj iz koje
dolazite. Kad sve skupa oduzmete i zbrojite, čim
više putujem to se s većim guštom vratim doma.
Dakako, prostora za pozitivne pomake uvijek ima i
na svima nama je da ih činimo. U tom se kontekstu
nadam da će Tuhelj znati prepoznati, obrazovati,
zadržati i vješto koristiti svoje najveće bogatstvo –
a to su pametni, talentirani i vrijedni (mladi) ljudi.
Za kraj, čime se baviš u slobodno vrijeme, tj.
koji su ti interesi izvan akademskih okvira?
U današnje vrijeme, tzv. fleksibilizacije u kojem
nema striktnog radnog vremena, granica između
slobodnog i radnog vremena je vrlo fluidna tako
kad u kafiću sjedim za računalom zapravo „nisam
u bircu“ nego radim (smijeh). No dakle, volim se
otisnuti na put, no putovanja su primarno vezana
uz radne misije. Proteklih sam godina kontinuirano
pohađao tečajeve jezika, primjerice švedskog, no
sad sam se više okrenuo prema održavanju fizičke
kondicije u vidu povratka malom nogometu, pokojoj planinarskoj ruti, te unatrag nekoliko mjeseci
počeo s redovitim vježbanjem. Uz to sam pasionirani ljubitelj muzike, posebice teškometalnog zvuka,
pa se s ekipom rado otisnem na koncerte. Uslijed
„corone“ odlučil sam početi raditi vlastiti vrt. Prva
vrtlarska sezona nije bila loša, a u sljedećoj očekujem da bu mi konačno uspela zrasti šalata (smijeh).
I mislim da je to u glavnim crtama to – uslijed vrlo
zgusnutog i dinamičnog rasporeda nisam se još
oženil, no vele da za „prave stvari“ nikad nije kasno
(smijeh)…
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DVD TUHELJ
Autor: Tomislav Tramišak,
tajnik DVD-a Tuhelj
GODIŠNJA SKUPŠTINA
Iako je običajeno za kraj ožujka, redovna godišnja
skupština ove je godine održana sredinom lipnja s
obzirom na epidemiološke uvjete koji su tada bili
povoljniji. Na sjednici su podneseni izvještaji o radu
predsjednika, zapovjednika, blagajnika i nadzornog
odbora za 2019. godinu te su jednoglasno prihvaćeni. Osim članova društva, sjednici su prisustvovali:
načelnik Općine Tuhelj, predsjednik VZ KZŽ Stjepan
Skuliber i predsjednik susjedne VZ Klanjec Željko
Zajec.
AKTIVNOSTI VEZANE UZ COVID-19
U ovoj izvanrednoj situaciji koja nas je zadesila, operativni članovi DVD-a Tuhelj odigrali su važnu ulogu
uz redovite ophodnje naselja naše općine, a bili su
i angažirani na dežurstvu u centru za karantenu za
vozače teretnih vozila u Tuheljskim Toplicama. Od
21. ožujka do 10. svibnja, DVD Tuhelj bio je aktivan
s 14 vatrogasaca i 3 vozila, te je angažmanom svo-

jih članova utrošio cca 230 sati dobrovoljnog rada
postupajući po odlukama stožera civilne zaštite
Općine Tuhelj, Uputi za postupanje po mjeri strogog
ograničavanja na ulicama i drugim javnim mjestima
zapovjednika DVD-a Tuhelj te zapovjedi zapovjednika
Vatrogasne zajednice KZŽ. Na blagdan Velike Gospe
naši su članovi na tri pristupna punkta prema župnoj
crkvi dezinficirali ruke hodočasnicima, kao i posjetiteljima mjesnih groblja na blagdan Svih Svetih.
OSTALE AKTIVNOSTI TIJEKOM GODINE
Početkom godine ugostili smo kolege iz DVD-a
Općine Fažana te kolege vatrogasce iz Srbije (DVD
Petrovaradin) s kojima smo uz prigodno druženje,
izmijenili svoja iskustva te pokazali vozila i opremu s
kojom raspolažemo. Nakon dužeg razdoblja vezanog
uz aktivnosti provođenja mjera civilne zaštite, 23.
svibnja okupili smo se na radnoj akciji te uljepšali
prostorije vatrogasnog doma i okoliš. Tijekom godine, u manjem obujmu održane su vježbe djece i
mladeži. Sredinom srpnja odrađena još jedna radna
Aktivnosti DVD-a vezane uz COVID-19
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akcija: uređenje unutrašnjosti vatrogasnog doma,
pospremanje skladišta, provjera ispravnosti vatrogasnih vozila i opreme te dodavanje opreme u iste,
bojanje oznaka za zabranu zaustavljanja i parkiranja te lijepljenje naljepnice na ulazna vrata, bojanje
oznaka za poligon vježbališta djece i ažuriranje podataka u bazi podataka aplikacije HVZ-a. Povodom
dana Općine Tuhelj, Općinsko vijeće Općine Tuhelj
dodijelilo je priznanje našem prijatelju Jean-Claude
Dumontu za dugogodišnju potporu i doprinos u radu
DVD-a Tuhelj. S obzirom da je g. Dumont u Francuskoj, priznanje je u njegovo ime primio predsjednik Društva hrvatsko-francuskog prijateljstva Coucy
le Chateau - Croatie, gospodin Nikola Capar.
Ove godine, nažalost, izostao je naš najveći događaj
za kojeg se s radošću pripremamo, dakako radi se
o tradicionalnoj vatrogasnoj zabavi povodom blagdana Velike Gospe. Natjecanje koje svake godine
okuplja sve veći broj ekipa također je izostalo tako
da nije održano IV. terensko natjecanje, koje inače,
okuplja operativne vatrogasce iz 15-ak dobrovoljnih
vatrogasnih društava iz Hrvatske i Slovenije. Nadamo
se da će iduća godina biti povoljnija za realizaciju
spomenutih aktivnosti. Od operativnih aktivnosti,
kojih srećom nije bilo puno, valja izdvojiti tri tehničke
intervencije: uklanjanje stabla sa prometnice i električnog voda u Svetom Križu (2. travnja) i Črešnjevcu
(23. lipnja) te ispumpavanje vode iz kotlovnice Terma
Tuhelj d.o.o. (3. srpnja). Od ostalih aktivnosti izdvajamo: odvoz pitke vode (4x) mještanima u Svetom
Križu i Tuheljskim Toplicama, ispumpavanje bunara
(5x), kontrolirano paljenje korova (5x) u Pristavi,
Proseniku i Glogovcu Zagorskom. Još jedna radna
akcija (uređenje prostora iza zgrade DVD-a) održana
je 1. listopada, dok članovi zapovjedništva redovito
provjeravaju vatrogasna vozila i opremu.
Tijekom godine nabavljali smo potrebitu opremu i
to: vatrogasne cijevi (B,C i D), interventne rukavice,
razdjelnice, mlaznice, prijelaznice, agregat, dišne
aparate te odijela za šumske požare. Zbog učestale
propustljivosti vode u skladišni prostor zgrade,
zamijenjena su dotrajala drvena vrata, novim aluminijskim.
ULAŽEMO U OBRAZOVANJE
Početkom ožujka, a u organizaciji Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije naš zapovjednik,
zamjenik zapovjednika i tajnik sudjelovali su na seminaru o zakonskim novinama u vatrogastvu u DVD-u
Petrovsko. Početkom lipnja u Humu na Sutli, uspješno su položile tečaj za zvanje „Vatrogasac I. klase“:
Kristina Tušak, Antonela Horvatin i Dora Matečić.

KAMP VATROGASNE MLADEŽI U FAŽANI
U razdoblju od 31. kolovoza do 6. rujna naši članovi
mladeži boravili su u Kampu vatrogasne mladeži Hrvatske vatrogasne zajednice u Fažani koji je ujedno
i 25. po redu. U tih 7 dana boravka u zadnjoj smjeni
svakog jutra poslije sastanka voditeljstva kampa i
doručka djece, slijedio je program obuke i osposobljavanja te vježbe i sportske igre. Ove godine boravili su slijedeći članovi: Tušak Nikolina, Marić Petar,
Tušak Lucija, Matečić Lovro, Lepej Antonio, Šurina
Antun, Tušak Jurica, Tušak Martina, Harcet Matija,
Sušec Karlo i Sušec Luka uz voditelje: Petra Poljanec,
Kristina Tušak, Antonela Horvatin i Dora Matečić.
UKLJUČI SE U RAD DRUŠTVA
Početkom lipnja naše članice Dora, Petra, Kristina i
Nikolina u suradnji s Osnovnom školom Lijepa naša,
prezentirale su učenicima 1., 2., 3. i 4. razreda aktivnosti vatrogasaca (što sve rade, što može uzrokovati
požar, kako se može spriječiti i kako postupaju vatrogasci u njegovom gašenju). Nakon teorijskog dijela
održan je i kviz u kojem su sudjelovali i sami učenici.
Inače, ovu aktivnost provodimo i u sklopu Lokalnog
programa za mlade Općine Tuhelj koju u svom programu planira i Savjet mladih. Uobičajeno je da se
ova aktivnost provodi u svibnju (mjesecu zaštite od
požara), no, s obzirom na situaciju izazvanu koronavirusom, aktivnost je odrađena u lipnju. Nadamo se

Roditelji zainteresirane djece
koja imaju od 6 do 12 godina,
slobodno kontaktirajte našu
voditeljicu podmlatka
Petru Poljanec (0996858677)
koja će vam dati sve informacije
o uključenju djece u društvo
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Trening s djecom na školskom igralištu

SAVJETI VATROGASACA
Što napraviti kada primijetite požar?
1) Odmah nazovite vatrogasce na broj
193 ili Centar 112
2) Počnite razgovor govoreći polako i
razgovijetno, navodeći što se dogodilo
3) Navedite točnu adresu mjesta požara

da je naša prezentacija prije svega bila korisna djeci i
da će se u pojedincima pobuditi želja da se uključe u
naše društvo i aktivnosti koje provodimo.
Djeco, očekuje vas dobro društvo, vježbe s brentačama te natjecanja. Prelaskom iz dječjeg uzrasta
u vatrogasnu mladež, nakon navršenih 12 godina,
očekuju vas nove vježbe, zadaci, prepreke i natjecanja te mogućnost boravka u Kampu vatrogasne
mladeži u Fažani. Boravak obuhvaća program obuke
i osposobljavanja te vježbe vatrogasne olimpijade
i sportske igre. Dio tog programa odvija se i poslije podne, a uvečer se organizira zabavni program.
Djeci je na raspolaganju i sportski teren za košarku i
mali nogomet te igralište za odbojku. Svaka godina
u Fažani novo je iskustvo, upoznaju se nova društva,
stječu poznanstva i prijateljstva. "Za mladež je kamp
u Fažani izvrsna oaza učenja i odmora koja sa sobom
nosi lijepa sjećanja i uspomene za cijeli život" - rekle
bi sve generacije našeg društva koje su tamo boravile.

"Za mladež je kamp u Fažani
izvrsna oaza učenja i odmora koja
sa sobom nosi lijepa sjećanja i
uspomene za cijeli život"
- rekle bi sve generacije našeg
društva koje su tamo boravile.

58

S početkom sezone grijanja povećava se
broj požara na stambenim objektima.
Paziti gdje, kada i kako odlažete vrući pepeo sa žarom. Naime, žar iz pepela i do 24
sata nakon odlaganja predstavlja potencijalni izvor zapaljenja.
Preporučljivo je vrući žar iz peći ohladiti
prije odlaganja.
Požari dimnjaka vrlo su česti i nastaju
uglavnom zbog neredovitog održavanja,
stoga obratite pažnju na preventivne
mjere:
- dimnjak mora biti izveden sukladno zakonskim propisima i tehničkim normama i
smije se upotrebljavati samo za gorivo za
koje je predviđen
-️ ne smije se rabiti isti dimnjak za ložišta
na kruta i plinska trošila, niti se na dimnjak predviđen za ložišta jedne vrste goriva
(npr. plin) naknadno smiju priključivati
ložišta na kruta goriva
- treba skloniti sav zapaljivi materijal u
neposrednoj blizini dimnjaka
-️ potrebno je redovito čišćenje dimnjaka
od strane ovlaštene pravne ili fizičke osobe
koja obavlja dimnjačarske poslove na
temelju ugovora o koncesiji, a za područje
općine Tuhelj to je:
„Dimnjačar“ uslužni obrt, vl. Ivica
i Marko Pogačić, Kraljevec na Sutli:
0981745276
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11. ZLATNA LIPA TUHLJA:
PJESMOM CONTRA CORONE
Autor: Danijel Herceg, tajnik, i
Armando Slaviček, predsjednik udruge
Pobjednik 11. međunarodnog natjecanja pjevačkih
zborova Zlatna lipa Tuhlja koje se 14. studenog 2020.
po prvi put održalo virtualnim putem u Termama
Tuhelj i osvajač zlatne plakete za najbolji zbor je
Akademski muški zbor Fakulteta elektrotehnike i
računarstva iz Zagreba, pod vodstvom dirigenta
Josipa degl' Ivellija. Uz njega, zlatnu plaketu kao
najbolji vokalni sastav osvojila je Ženska vokalna skupina Pučpuljike iz Čakovca s dirigenticom Stellom
Cimerman. Natjecalo se 11 zborova iz Hrvatske i Slovenije, a zbor domaćin KUD Naša lipa Tuhelj nastupio je izvan konkurencije.
U ovim izazovnim vremenima, osim što je pandemija
koronavirusa, neprijatelja nejasnog lica, opustošila
ulice i okupljališta, zavladala je pustinja i u umjetničkim dvoranama. Ipak, tradicija međunarodnog
natjecanja pjevačkih zborova Zlatna lipa Tuhlja se
održala, ne kao što je bilo uobičajeno proteklih godina, u vrućini proljetnog sunca, u potpuno ispunjenom amfiteatru hotela Well s nekoliko stotina pjevača
i uz pljesak mnogobrojne publike, već skromnije,
uz 12 zborova iz Hrvatske i Slovenije koji su ustupili
video i audio zapise svojih nastupa kako bi se natjecanje moglo održati virtualno. Prijenos uživo bio je
putem zoom platforme te facebook stranice KUD-a
Naša lipa Tuhelj. U 11 godina održavanja na natjecanju Zlatne lipe Tuhlja nastupilo je 95 različitih zborova
i vokalnih sastava, a ovogodišnji stručni ocjenjivački
odbor činili su uvaženi glazbeni stručnjaci: Goran

Jerković, Marija Ramljak i Robert Homen, uz
Armanda Slavičeka u proširenom sastavu.
Organizator natjecanja je KUD Naša lipa Tuhelj uz
Turističku zajednicu Biser Zagorja, a pokrovitelji su:
Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske,
Krapinsko-zagorska županija i Općina Tuhelj, te suorganizatori: Terme Tuhelj i Turistička zajednica Biser
Zagorja.
Načelnik općine Tuhelj Mladen Hercigonja uputio
je poruku sudionicima: „Posebno se zahvaljujem
KUD-u Naša lipa Tuhelj što je organizacijom ove
manifestacije na virtualni način nastavljena desetogodišnja tradicija Zlatne lipe Tuhlja. Ovom iznimnom
amaterskom glazbenom manifestacijom, Općina
Tuhelj želi ostati dostojna svoje bogate amaterske
glazbene prošlosti. U vremenu pandemije važno je
zajedništvo i međusobna povezanost, a vi to
pokazujete svojom pjesmom.“
Održavanje Zlatne lipe Tuhlja
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Župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar veliki je podržavatelj ove manifestacije: „Jedna posebna atmosfera i
opuštenost unatoč natjecanju, značajke su Zlatne lipe Tuhlja.
Vjerujem da ćete i danas iz našeg Hrvatskog zagorja – Bajke
na dlanu, odaslati poruke zajedništva i unijeti radost u mnoge
domove, odakle vas prate gledatelji virtualnim putem. Čestitam Vam na odvažnosti u organizaciji festivala, koji je u skladu
s aktualnim mjerama zaštite. Svim natjecateljima želim da
prvom prilikom posjete naše Zagorje.“ Predsjednik organizacijskog odbora Zlatne lipe Tuhlja Armando Slaviček je istaknuo:
„Kao što smo nekad rekli „Pesem briše meje“ – pjesmom smo
se izdigli iznad granica, ali i iznad korone. Veliko hvala svim
vašim voditeljima, svima vama koji ste poslali video/audio
zapise vaših nastupa i omogućili da se ovo natjecanje održi u
virtualnom okruženju.“ Pozdravne riječi učesnicima Natjecanja uputile su i direktorica TZ-a Biser Zagorja Tatjana Petranović
Capar i predstavnica Termi Tuhelj Nikolina Pavlek Greblički.

"Kao što smo nekad rekli
„Pesem briše meje“ –
pjesmom smo se izdigli iznad
granica, ali i iznad korone."

ˇ ORKESTAR
PUHACKI
LIPA TUHELJ
Autorica: Maja Vahtarić
Puhački orkestar „Lipa“ Tuhelj osnovan je 1927. pod
imenom Limeno glazbeno društvo Lipa-Tuhelj.
U malenom se društvu ljudi rodila ideja o osnivanju
vlastitog orkestra koja je uskoro krenula u realizaciju te je uz mnogo truda i odricanja, već na Tijelovo
sljedeće godine „Lipa“ imala svoj prvi javni nastup.
Društvo je imalo uspone i padove, a za Drugog svjetskog rata čak je prestalo s radom. Svojim je vlastitim sredstvima obnavljalo stare i kupovalo nove instrumente, a sav se njihov trud isplatio 1981. godine
kada su imali čak 129 nastupa diljem Hrvatske i susjedne Slovenije. Sljedećih se godina orkestar uvelike
pomladio, najviše zahvaljujući glazbenoj školi koja je
djelovala unutar orkestra.
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
zauzevši 2. mjesto u B kategoriji koncertnog pro60

grama 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.
2019. godine orkestar potvrđuje kvalitetu i u najjačoj
A kategoriji te osvaja Zlatnu plaketu s pohvalom te
visoko 2. mjesto.
Novcima dobivenima od Ministarstva kulture putem
natječaja namijenjenog udrugama, 2020. godine kupili smo novi intrument-flautu za članicu orkestra.

S obzirom na lošu epidemiološku situaciju
orkestar nije imao puno nastupa, a sve veće
manifestacije i natjecanja bila su nažalost
otkazana. Unatoč tome, glazba daje život i
zbog toga orkestar živi. Uvijek ima uspona
i padova, no nikad se ne smije odustati.
Ljubav prema glazbi možete osjetiti na svakom koncertu na kojem se orkestar pojavi.
Nadamo se da će orkestar i u budućnosti, u
neka bolja vremena, imati priliku predstavljati naš lijepi Tuhelj diljem Hrvatske, ali i
Europe jer se ima čime pohvaliti.

UDRUGA TRS TUHELJ
Vincekovo 25. 1. 2020.
Udruga je 25. siječnja organizirala proslavu
Vincekova u kleti i vinogradu obitelji Petra
Mužeka iz Male Erpenje. Proslavi su nazočili
načelnik Općine Tuhelj Mladen Hercigonja,
njegova zamjenica Veronika Kolman i tuheljski
župnik Dragutin Šengula. Uz pratnju glazbenog
tria s harmonikom, trubom i gitarom više od
50-ak nazočnih gostiju otišlo je do vinograda
na središnje slavlje. Nakon molitve vlč.
Šengula je blagoslovio vinograd domaćina i
svih drugih vinara sa željom da ova godina
bude plodonosna grožđem i proizvodnjom
kvalitetnih vina. Domaćin Petar Mužek obrezao
je prvih nekoliko trseva okićenog suhim mesom i polio vinom te time simbolično otvorio
novu vinogradarsku godinu. Druženje uz roštilj,
domaće kolače i vino, te neizostavno zvuke
domaćih pjesama nastavilo se kasno u noć.
Proslava Vincekova organizirana je uz financijsku potporu Općine Tuhelj.
Vincekovo
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Novo vodstvo udruge
U subotu 7. ožujka u kleti Srećka Dvoršaka održana je
Izborna skupština Udruge vinogradara, vinara i prijatelja
dobrog vina Trs Tuhelj. Dosadašnje vodstvo podnijelo
je izvještaj o radu udruge u proteklih godinu dana. Također, četrdesetak prisutnih članova izglasalo je program rada udruge u narednom periodu i izabralo novo
vodstvo. Za predsjednicu je izabrana Ema Tarandek
Sabri, novi potpredsjednik je Renato Šurina, a tajnik Stjepan Barlović.
Skupštini su prisustvovali i načelnik Općine Tuhelj Mladen Hercigonja i njegova zamjenica Veronika Kolman.
Načelnik je tom prilikom zahvalio dosadašnjem predsjedniku Srećku Dvoršaku i dosadašnjem tajniku Božidaru
Vragoviću na 20 godina vođenja udruge, čestitao im na
brojnim i kvalitetnim aktivnostima u promicanju vinogradarstva na području Općine Tuhelj, a novoj predsjednici zaželio mnogo uspjeha u radu, gdje može i nadalje
računati na potporu Općine Tuhelj.
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UDRUGA UMIROVLJENIKA
´
OPCINE
TUHELJ
Autorica: Ivanka Tisanić,
predsjednica udruge
Ova veoma neizvjesna godina popraćena pandemijom Covid 19 za našu populaciju osoba treće životne
dobi osobito je teška. Uskraćena su nam druženja i
socijalni kontakt koji nam je izuzetno važan i koji nam
nedostaje. Udruga danas ima 198 redovnih članova
i 26 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. Zahvaljujemo na potpori i razumijevanju naših
potreba Općini Tuhelj, načelniku Mladenu Hercigonji, zamjenici Veroniki Kolman i Općinskom Vijeću na
podržavanju našeg rada i financijskim potporama za
naše projekte. I dalje se nadamo da nam velika želja
da dobijemo na korištenje adekvatan prostor za naše
aktivnosti bude ostvarena.
Pregled realiziranih projekata
U veljači proslavili smo Valentinovo u restauraciji
Noć i Dan u Tuheljskim Toplicama uz finu večeru i
glazbu. Nisu nas boljela ni koljena ni leda, pjevalo
se i plesalo dugo u noć. Darovali smo i naše članove
koji su u 2019 godini proslavili okrugli rođendan i to
poklon bonom od 100,00 kuna i malim cvjetićem
u znak pažnje. 6. ožujka 2020. godine u vijećnici
Općine Tuhelj održana je primopredaja dva računala
s programima dobivena iz donacija koja je Udruga
dragovoljaca i veterana Domovinskog rata KrapinsIzlet na Krk
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Skupština

ko-zagorske županije donirala Udruzi umirovljenika
Općine Tuhelj. U nazočnosti članova UDVDR, načelnika Mladena Hercigonje, članova Udruge umirovljenika Općine Tuhelj te hrvatskih branitelja s područja
Općine Tuhelj, donaciju osobnih računala preuzela
je predsjednica Udruge umirovljenika Općine Tuhelj
Ivanka Tisanić. Obratili smo se s molbom Upravi Hrvatskih Šuma te zainteresiram članovima omogućili
povoljniju nabavku ogrjevnog drva za zimu. U srpnju
smo održali redovnu godišnju skupštinu na Žlendrovom bregu. Okupili smo se u velikom broju i družili
se uz poštivanje epidemioloških mjera na otvorenom prostoru kojeg su nam ustupili članovi udruge
Kolovrat kojima se ovim putem zahvaljujemo. U kolovozu i rujnu organizirali smo kupanje na otoku Krku,
prvi put smo sami financirali prijevoz, a drugi put
troškove puta financirala je Općina Tuhelj. Odazvali
smo se na poziv Turističke zajednice za sudjelovanje na Tržnici domaćih proizvoda koja se organizirala
ispred bazena u Tuheljskim Toplicama. Izložili smo
domaće proizvode, pekmeze, đemove kisele krastavce
i dr. Proizvodi su bili donirani od članova udruge, a
ostvareni prihod od prodaje uplaćen je na žiro račun
udruge. Udruga umirovljenika Općine Tuhelj prijavila
se na projekt Europskog socijalnog programa i svoj
edukativni izlet iz Senior aktiv programa organizirali smo u Nacionalni park Plitvička jezera i Rastoke,
doživjeli smo i upoznali čarobne ljepote Like te se
upoznali sa tajnama naših čistih voda i posebnostima.
Izletu je prisustvovalo 56 članova i u cijelosti je financiran iz sredstava EFS.
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20.11. MEÐUNARODNI DAN
ˇ
DJECJIH
PRAVA
Društvo Naša Djeca porukama je obilježilo Međunarodni dan
dječjih prava. Pogledajte što nam poručuju.

“Iako su mala, djeca bi
odlučivat znala.“

“Djeci trebaju prijatelji kako
bi se osjećali sigurno.“

“Volim se s tobom družiti i
igrati na visilicama.“

“Pravi prijatelji su tu uvijek
jedan za drugoga.“

“Ljubav obitelji čini toplinu
oko srca.“

“Prijateljstvo je velika sreća.“

“Budimo sretni što
imamo prijatelje.“

“Jedan odrasli osmijeh izmamit
će puno dječjih osmijeha!“
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NAROUDIL SE ISUSEK

POLNOĆKA

Joužef i Marija
dogu so hodili,
kralu Heroudešu
da be se skrili.

Oko Župne crkve Uznesenja
Blažene Djevice Marije
studeni sjeverac vije i brije.

Zveizda Repača
pout jim je kauzala,
graudu Betlehemu
jih je dopelala.
Joužef je Mariju
nastaunil f štalici,
naroudul se Jezušek
na zlautni slamici.
Prvu so se pastiri
Jezušu poklonili,
a sveiti tri krauli
daure mu donesli.
Mira Škvorc

Adventske svijeće palacanjem
snježne pahuljice tope.
Tuhljane zvona s tornja
na ponoćnu misu zovu
uz rođenje i slavu Isusovu.
Ivo Šućur

