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Poštovane Tuhljanke i Tuhljani!
Iza nas je još jedna godina puna
izazova, teškoća ali i uspjeha. Rad
naše općine kao i život svih žitelja
i ove 2021. godine obilježila je i u
znatnoj mjeri otežala epidemija
uzrokovana koronavirusom.
Zbog pridržavanja svih epidemioloških mjera propisanih od strane
Stožera Civilne zaštite Republike
Hrvatske najviše restrikcija bilo je
u društvenom životu naše zajednice. Mnoge manifestacije i priredbe nije bilo moguće održati ili su
održane u znatno manjem obimu.
Svima nama ova situacija koja već
dugo traje uskraćuje normalne
životne aktivnosti kao što su koncerti, zabave, druženja, rad i aktivnosti u udrugama.
Stožer civilne zaštite Republike
Hrvatske donosio je i donosi velik
broj mjera u cilju očuvanja života
i zdravlja ljudi a koje smo mi na
lokalnoj razini dužni provoditi i
pridržavati ih se. Svjestan sam da
je donošenje odluka o otkazivanju
nekih manifestacija izazvalo
nezadovoljstvo kod dijela naših
mještana. Unatoč tome mislim da
je briga za zdravlje ljudi najvažnija i
da nitko ne želi da nam sumještani
umiru od koronavirusa što se na
žalost svih nas, u protekloj godini
događalo.
Ostaje nam vjera da će ova epidemija uskoro završiti, a po njenom završetku nadoknaditi ćemo
sve propuštene zabave, koncerte i
ostala društvena događanja.

Ovu godinu obilježili su lokalni
izbori održani u svibnju. Zahvaljujem se na povjerenju koje ste
ukazali mom timu i meni da i u
naredne četiri godine upravljamo
našom općinom. Biti Vašim načelnikom za mene je velika čast ali
i odgovornost. Sve svoje znanje,
sposobnosti, ali i srce moj tim i
ja uložit ćemo za boljitak svakog
našeg mještana kao i napredak
Općine u cjelini, nastojat ćemo
ispuniti sva Vaša očekivanja.
Protekla godina s poslovne strane
bila je uspješna, završili smo sve
planirane projekte i započeli nove
projekte koji će poboljšati uvjete
za naš život ali i našem Tuhlju dati
jednu primjerenu modernu vizuru.
Naš kapitalni projekt izgradnje i
opremanja dječjeg vrtića je
završen i od mjeseca svibnja vrtić
radi punim kapacitetom i naši
najmlađi su u sigurnim stručnim
rukama djelatnika vrtića. Taj
projekt je ponos, ali i velika sreća
za cijeli naš tim, a mogu slobodno
reći i za sve mlade obitelji s
djecom.
Želim našem Potočiću Tuheljskom
sretan i uspješan rad, a našim
mališanima puno radosti, smijeha i
uspješno usvajanje odgojno-obrazovnih sadržaja primjerenih njihovoj dobi. Još jednom ovim
putem zahvaljujem se svima koji
su sudjelovali u realizaciji ovog
projekta. U ovo korona vrijeme
želim se posebno zahvaliti svima
koji aktivno sudjeluju u društveno
političkom životu naše zajednice i
pozivam sve da se uključe.
Općinska uprava je tu za Vas i vrata su svima širom otvorena.
Želim Vam da ostanete zdravi te
Vam uz obilje obiteljske i svake
druge sreće želim čestit i
blagoslovljen Božić te sretnu i
uspješnu novu 2022.godinu.
Načelnik
Mladen Hercigonja
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Dragi moji župljani!
Radostan sam da ću ove godine po prvi puta
slaviti Božić zajedno s vama kao vaš duhovni
pastir. Vrhovni Pastir naših duša je Isus, a ja kao
Njegov svećenik pozvan sam da budem samo
Njegova produžena ruka. On želi doći do svih
vas posredstvom nas svećenika. On me poslao
k vama. Hvala vam svima što ste me tako lijepo
i otvorena srca primili u svoju sredinu, u ovu
tako lijepu i drevnu Župu. I ja svima vama želim
reći da su vam vrata crkve i moje kuće uvijek
otvorena. Pozivam vas kao što prijatelji prijatelje pozivaju da dođete ne samo na ljudsko
druženje, nego dođite u Dom Gospodnji jer
tamo vas čeka Spasitelj i Majka Njegova i anđeli
i svi sveci. Na svakoj Svetoj Misi čekaju vas s
velikom ljubavlju. Svatko od vas je jako važan.
Sjedinimo se. Budimo jedna velika obitelj i
tako zajedno dođimo do sakramenata jer Bog
nas čeka u svom Sinu na oltaru, u svom Sinu u
ispovjedaonici.
Tu istinu nam je Isus potvrdio i preko, meni
tako drage svetice, sestre Faustine Kowalske.

Svetoj sestri Faustini Isus je rekao: “I znaj da
te u Ispovijedi Ja sam čekam u ispovjedaonici;
svećenikom se služim samo kao zaklonom, a
Ja sam djelujem u duši. (...) Kada dolazim u
Svetoj Pričesti u ljudsko srce, imam pune ruke
svekolikih milosti i želim ih darovati dušama.”
(Dnevnik, br. 1602, 1385)
Dragi moji župljani, pred nama je velika i radosna svetkovina Božića. U Betlehemu je rođen
Spasitelj cijeloga svijeta. Tko je Spasitelj cijeloga svijeta? Djetešce rođeno u noći, Djetešce
koje je rođenjem došlo da spasi svakog čovjeka.
Nitko i ništa drugo ne može nas spasiti jer
ništa drugo nije spasiteljske naravi. Spasitelj je
Dijete položeno u jasle. Spasitelj je Dijete koje
je ostavilo Nebesa i sišlo na zemlju. Spasitelj je
Dijete u krilu Majke svoje koja želi da se cijeli
svijet, svi ljudi na ovoj zemlji obrate i dođu po
Srcu Majke u Srce Sina Božjega. Molimo i radujmo se! Bogu je sve moguće. Svi zajedno još više
približimo se Bogu koji je Ljubav. Tražimo Milost
da dođe i takne naša srca kako bismo po toj
Milosti došli do Vrela Milosrdne Ljubavi koja želi
i čezne da se svi ljudi spase. Mir vam i
blagoslov!
Vaš župnik Božo Belinić

Autor fotograﬁje: Davor Žažar
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U političkom životu naše zajednice najvažniji događaj
u 2021. godini bili su lokalni izbori za načelnika Općine
i Općinsko vijeće koji su održani 16.05.2021.godine.
Zahvaljujem se svim biračicama i biračima koji su u
velikom broju izašli na izbore.
Svoje biračko pravo toga dana iskoristilo je 1025
mještana naše općine ili 58,74% od ukupnog broja birača upisanih u birački popis. Povjerenje za upravljanje
našom Općinom naredne četiri godine dobio je Mladen
Hercigonja (SDP) sa 604 glasa ili 58,92%, kandidat
HDZ-a Martin Turčin dobio je 336 glasova ili 32,78%, a
nezavisni kandidat Rudolf Žlender osvojio je 61 glas ili
5,95%. Zahvaljujem se svima na ukazanom povjerenju.
Vaše povjerenje velika mi je čast, ali i obveza te
odgovornost, svojim radom i djelovanjem nastojat ću
opravdati ukazano povjerenje. Obveze i odgovornosti
s ponosom prihvaćam i znat ću se u ovim izazovnim

vremenima nositi sa njima. Ovim putem čestitam
mojim protukandidatima na ostvarenom rezultatu
te ih pozivam na suradnju i zajednički rad za razvoj
i napredak naše zajednice.
Posebno im hvala na korektnoj predizbornoj kampanji koja je protekla bez neprimjerenih obraćanja
javnosti u bilo kojem pogledu, kako s moje tako i s
njihove strane. Želim da to postane pravilo i standard u nekim budućim političkim kampanjama.
U tako maloj sredini kao što je naša ne treba biti
mjesta za podjele, uvrede i mržnju, samo zbog
toga što imamo drugačija politička uvjerenja i
poglede na svijet. Svima nam mora biti na prvom
mjestu rad za opće dobro naše zajednice.
Vaš načelnik
Mladen Hercigonja
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Načelnik Općine Tuhelj ujedno je i načelnik Stožera
civilne zaštite Općine Tuhelj. Odgovoran je za rad na
svim zadaćama vezanim uz pojavu COVID-19 epidemije
praćenjem odluka i preporuka HZJZ-a i Nacionalnog
stožera civilne zaštite, postupanjem po preporukama
i donošenjem odluka. Sve odluke koje je naš Stožer
civilne zaštite donosio za naše područje temelje se na
odlukama Nacionalnog stožera civilne zaštite i preporuka HZJZ-a. 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. Svima hvala na tome, ali Vas još jednom molimo
za razumijevanje, solidarnost i poštivanje mjera socijalne distanciranosti i izbjegavanja bliskog osobnog
kontakta kako bi zajedničkim snagama minimalizirali
6

Stožer cilivne zaštite Općine Tuhelj

mogućnosti širenja epidemije koronavirusa.
Epidemiološka situacija u čitavoj zemlji nije
dobra, a nije najbolja ni na području naše
Općine, stoga vas još jednom molimo da se
pridržavate 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 epidemije. Hvala djelatnicima GDCK
Klanjec koji su također dali svoj doprinos.
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Iza nas je još jedna izborna godina. Općinsko vijeće
održalo je u starom sastavu, a prije lokalnih izbora
posljednju sjednicu sa 26. točaka dnevnog reda.
Sukladno zakonskim izmjenama, na toj sjednici
donijeli smo statutarnu odluku o izmjenama našeg
Statuta. Glavna svrha izmjena Statuta bilo je smanjenje broja općinskih vijećnika. Tako u novom sazivu
naše Općinsko vijeće broji 9 vijećnika.
Nakon provedenih izbora 16. svibnja 2021. godine
konstituirano je novo općinsko vijeće u sastavu:
Bišćan Rudolf, Fekeža Dubravko, Iveković Ljubica,
Kolman Veronika, Marić Katarina, Matečić Nikola,
Romić Robert, Šurina Ivan i Turčin Martin. Za predsjednika Općinskog vijeća izabran je Robert Romić, a
za potpredsjednike Rudolf Bišćan i Martin Turčin.
Hvala svim vijećnicima starog saziva Općinskog
vijeća koji su ulagali svoje slobodno vrijeme i
sposobnosti za boljitak naše općine.

Nadamo se da će i novi sastav Općinskog vijeća nastaviti s aktivnim radom kako bi donosili što kvalitetnije odluke važne za našu sredinu. Ove godine do
sada, zaključno s mjesecom studenim održali smo
3 sjednice, jer je u vrijeme izbora Općinsko vijeće
bilo raspušteno. Na te tri sjednice doneseno je 57
raznih akata. Pred nama je još jedna sjednica u ovoj
godini na kojoj će se donositi proračun za 2022.
godinu, a koji možete pogledati na mrežnoj stranici
naše općine. Još jedna zahtjevna godina za sve nas
zbog epidemije COVID-a bliži se kraju. Uz poštivanje
epidemioloških mjera, ovogodišnje sjednice uspjeli smo održati u živo, jer je to najkvalitetniji način
rada. Za posljednju sjednicu još ne znamo. Prema
posljednjim epidemiološkim uputama svi vijećnici
i zaposlenici koji bi prisustvovali sjednici trebali bi
imati COVID potvrde. Kao i uvijek do sada, prilagodit
ćemo se trenutnoj situaciji.
Sve građane pozivamo da se javljaju svojim izabranim vijećnicima sa svojim problemima, ali i
prijedlozima kako bi život u našoj sredini bio bolji i
kvalitetniji.

Prva sjednica Općinskog vijeća

"Sve građane pozivamo
da se javljaju svojim izabranim
vijećnicima sa svojim problemima,
ali i prijedlozima kako bi život u
našoj sredini bio bolji i kvalitetniji."
Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća
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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 2022. 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.

Struktura proračuna
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U planu proračuna naše Općine za 2022. godinu planirani su ukupni
prihodi i primici s prenesenim viškom iz prethodnih godina u iznosu
od 16.084.277 kn te rashodi i izdaci u iznosu od 16.084.277 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 planirana su sredstva u
ukupnom iznosu od 1.195.100 kn. Troškovi proračunskog korisnika
procijenjeni su realno, s izuzećem da će lakše planiranje biti 2022.
godine kada će nam biti poznata ostvarenja proračuna tekuće godine. Udio općinskih sredstava u troškovima dječjeg vrtića planiran
je u iznosu od 757.000 kn ili 63% ukupnih troškova. Valja istaknuti
da je Općina Tuhelj do ove godine suﬁnancirala ekonomsku cijenu
vrtića s 50% zakonskog minimuma (za 22 djece) prosječnog troška 250.000 kn po godini, dok je ove godine postotak povećan na
60% uz puni kapacitet vrtića (42). Razvidno je 100%-tno povećanje
broja djece te povećanje troška predškolske djelatnosti za dva puta
više! Ostale troškove poslovanja, dječji vrtić će namiriti od prihoda
ostvarenih od učešća roditelja u ekonomskoj cijeni vrtića (408.000
kn), od prihoda od ostalih općina i gradova za djecu čije je prebivalište izvan Općine Tuhelj (30.000 kn) te planiranih 100 kn vlastitih prihoda koji su samo prihodi od kamata na novčana sredstva
po viđenju na žiro-računu.
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 (8.785.527 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 37% pomoći čini udio isplate
drugog dijela pomoći od APPRRR-a za kapitalni projekt “Izgradnja
i opremanje dječjeg vrtića u Tuhlju” (3.303.527 kn) za koji nismo
sigurni da li ćemo prihodovati tekuće ili iduće godine. U suradnji s
Lokalnom akcijskom grupom Zagorje-Sutla planira se prijaviti spreman projekt „Izgradnja i opremanje parka s fontanom u Tuheljskim
Toplicama“ te se očekuje pomoć Agencije za izgradnju predmetne
investicije u iznosu od 375.000 kn. Kapitalne pomoći iz državnog
proračuna (200.000 kn) planiraju se ostvariti na temelju prijava na
natječaje Ministarstava, a utrošiti u svrhu razvoja, izgradnje i modernizacije komunalne infrastrukture (asfaltiranje cesta). Iz državnog proračuna planiraju se tekuće pomoći u iznosu od 250.000
kn namijenjene za suﬁnanciranje predškolske djelatnosti. U obliku
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kompenzacijske mjere i ﬁskalnog izravnanja planiraju se pomoći iz
državnog proračuna u ukupnom iznosu od 620.000 kn za nenamjensko trošenje. Općina Tuhelj tekuće je godine izradila projektnu dokumentaciju za projekt „Rekonstrukcija i opremanje prostora Općine
Tuhelj u Društveni dom u Tuhlju“ te se 16. srpnja prijavila na natječaj
Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za
provedbu Podmjere 7.4. Ako će projekt biti odobren, planira se stavljanje slobodnog prostora na zgradi DVD-a u funkciju kao društvenog
doma za tuheljske udruge. Projekt bi trebao biti ﬁnanciran u 100%tnom iznosu pomoći tako da se planira 3.400.000 kn u 2022. godini
te identičan iznos u projekciji za 2023. godinu. Ostale pomoći čine:
pomoći iz državnog i županijskog proračuna (42.500 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 (64.500 kn) planirane za korištenje mjere „Javni rad“.

Drugi po veličini su opći prihodi i primici (3.370.000 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 (77%) čini naš
najznačajniji prihod - prihod od poreza na dohodak (2.608.000 kn).
Slijedeći u nizu su prihodi za posebne namjene (1.798.750 kn) čije
je korištenje i namjena utvrđena posebnim zakonima i propisima.
Među njima, najveći udio čini prihod komunalne naknade (750.000
kn), zatim prihod od turističke pristojbe (200.000 kn), grobljanske naknade (294.000 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) koje planira proračunski korisnik,
te prihod od prodaje ili zamjene neﬁnancijske imovine i naknade
s naslova osiguranja (150.000 kn) – najam poslovnog prostora
u zgradi Općine i u zgradi „Stare škole“ te planirana prodaja naslijeđene imovine - nekretnina u Svetom Križu.

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.
Tko su korisnici lokalnih proračuna?
Korisnici lokalnih proračuna su institucije koje je osnovala lokalna jedinica
te koje se većim dijelom ﬁnanciraju
iz lokalnog proračuna. Njihovi proračunski prihodi i rashodi sastavni su
dio lokalnog proračuna. Na 23. sjednici
održanoj 22. travnja 2020. godine,
Općinsko vijeće Općine Tuhelj donijelo
je Odluku o osnivanju dječjeg vrtića
Potočić Tuheljski.
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PRORAČUNSKI RASHODI I IZDACI
Ukupni rashodi planirani su u iznosu od 12.281.750 kn, od čega rashodi
poslovanja iznose 5.526.750 kn, a rashodi za nabavu neﬁnancijske imovine
6.755.000 kn. Izdaci za ﬁnancijsku imovinu i otplatu zajmova planirani su u
iznosu od 3.802.527 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 2022. godinu provodi se kroz 12 programa, odnosno
42 aktivnosti, 26 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 67% 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. Značajnije ulaganje očituje se stavljanjem postojeće
imovine u funkciju, a to je prostor iznad vatrogasnog doma koji se planira pretvoriti u društveni dom za udruge.

10

Tuheljski list | Imate

pravo znati

ZNAČAJNE TEKUĆE AKTIVNOSTI I PROJEKTI
NAZIV

IZNOS

Održavanje i energija za javnu rasvjetu

245.000 kn

Održavanje nerazvrstanih cesta i ulica

313.500 kn

Izvršna uprava i aktivnost upravnog odjela

915.300 kn

Troškovi vlastitog komunalnog pogona i njegove opreme

76.000 kn

Postavljanje prometne signalizacije (planirana kupnja jedne kamere za nadzor brzine)

75.000 kn

Osnovnoškolsko obrazovanje

15.000 kn

Organizacija i sustav zaštite i spašavanja

240.000 kn

Otplata ostalih glavnica i kamata kredita

542.000 kn

Socijalna skrb (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, škole plivanja)

369.000 kn

Donacija Crvenom Križu Klanjec

25.000 kn

Obilježavanje Dana Općine

43.500 kn

Su/ﬁnanciranje programskog rada udruga

155.000 kn

Donacije: Župa Tuhelj, Gradska knjižnica i čitaonica u Klanjcu, TZP Biser Zagorja,
LAG Zagorje-Sutla, poticanje razvoja poduzetnika

28.000 kn

Potpora poljoprivrednicima

80.000 kn

Poticanje razvoja OPG-a

20.000 kn

Suﬁnanciranje skloništa za napuštene životinje i kastracija istih

41.000 kn

Izrada Izvješća o stanju u prostoru, provođenje aktivnosti iz
Lokalnog programa za mlade

62.200 kn

Participativno budžetiranje, program informiranja koji obuhvaća troškove za
Zagorski list, Radio Stubicu, Tuheljski list te održavanje web stranice. U suradnji
s Krapinsko-zagorskom županijom planiraju se osigurati besplatne higijenske
potrepštine za djevojčice u tuheljskoj osnovnoj školi.

62.200 kn

Detaljnije Obrazloženje Proračuna za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu
možete pronaći na našoj web stranici https://tuhelj.hr/proracun-2022/.
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Početkom srpnja objavljeni su
godišnji rezultati istraživanja
Instituta za javne ﬁnancije o transparentnosti proračuna. Općina
Tuhelj objavila je pravovremeno
svih 5 dokumenata na temelju
kojih se izračunava proračunska
transparentnost te je samim time
postigla najviše moguće ocjene.
Transparentnost lokalnih proračuna za potrebe ovog istraživanja
mjerila se na temelju pet pravovremeno objavljenih proračunskih
dokumenata: prijedloga
proračuna, izglasanog proračuna,

polugodišnjeg i godišnjeg
izvještaja o izvršenju proračuna te
proračunskog vodiča za građane.
Transparentnost podrazumijeva
potpune, točne, pravovremene
i razumljive informacije o proračunu i omogućuje kontrolu prikupljanja i trošenja javnog novca.
Objavljivanjem rezultata ukazuje
se na važnost proračunske transparentnosti kojom se poboljšava
komunikacija i povjerenje građana
u lokalne vlasti, ali i potiče odgovornost lokalnih vlasti.

Priznanje Općini Tuhelj za
transparentnost općinskog proračuna

á
8&,1.29,72835$9/-$1-(.2081$/120
,1)5$6758.785207(0(/-=$1-(=,12
2'5æ$9$1-(,,=*5$'1-8
Održavanje i modernizacija-izgradnja komunalne infrastrukture stalna nam je briga i zadaća. Svjesni
smo i upoznati do detalja sa stanjem komunalne infrastrukture na
terenu, kao i potreba za njezinom
izgradnjom i modernizacijom.
Dinamika izgradnje i modernizacije naše komunalne infrastrukture
zavisi od naših ﬁskalnih kapaciteta
koji nisu dovoljni da se napravi sve
u rokovima kojim bi svi mi željeli.
Svake smo godine sve bliže našem
zadanom cilju da javnu rasvjetu
imaju sva naša naselja i da svako
naše domaćinstvo ima asfaltiranu
cestu do svog doma. Upravljanje
12

komunalnom infrastrukturom vrši
se temeljem Zakona i propisa koji
reguliraju tu djelatnost tako da
ponekad od planiranja do realizacije prođe dosta vremena te i to
kod donošenja zaključka o našoj
eﬁkasnosti treba uzeti u obzir.
Kako upravljamo našom komunalnom infrastrukturom inspekciju je
obavila i državna revizija.
U vremenu od 8. srpnja 2020. godine do 5. studenog 2021. godine
obavljena je revizija učinkovitosti
upravljanja komunalnom infrastrukturom u našoj općini. Državni
ured za reviziju je na temelju
utvrđenih činjenica, uzimajući u

obzir postavljenje ciljeve revizije
i kriterije za ocjenu učinkovitosti,
ocijenio je da je upravljanje komunalnom infrastrukturom u Općini
Tuhelj UČINKOVITO pri čemu su
potrebna određena poboljšanja.
Izuzetno smo zadovoljni ocjenom,
date nam preporuke ugraditi ćemo
u naše dokumente i pravilnike
kako bi bili još eﬁkasniji. Dobivena
ocjena govori da smo na dobrom
putu, tako da ćemo i ubuduće kao
i do sada nastojati da se sukladno
raspoloživim novčanim sredstvima
i tehničkim mogućnostima napravi
najviše moguće.
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Područje Sisačko-moslavačke
županije 29.prosinca 2020.
godine pogodio je snažan potres s
epicentrom 3 km jugozapadno od
grada Petrinje jačine 6,4 po Richterovoj ljestvici. Potres se osjetio
na području općine Tuhelj te je
nanio štete na više stambenih,
gospodarskih, društvenih i sakralnih objekta. Procijenjena šteta
iznosila je više od 20% od izvornih
prihoda naše općine odnosno cca
4.000.000,00 kuna. Temeljem
toga župan Krapinsko-zagorske
županije donio je 18. siječnja
2021.g. Odluku o proglašenju
prirodne nepogode-potres za
područje naše općine.
Do sada su oštećene objekte obišli
statičari i obavili prvu procjenu
oštećenja. Očekuje se cjelovito
rješenje od strane nadležnih
Ministarstava Republike Hrvatske
kako bi se mogli provesti postupci

13

"Procijenjena šteta
iznosila je više od
20% od izvornih
prihoda naše
općine odnosno
cca 4.000.000,00
kuna."
i sve potrebito za eventualno dobivanje pomoći u sanaciji oštećenja.
Poznato je da je još na početku obnova objekata oštećenih u
Zagrebačkom potresu, a obnova u
Sisačko-moslavačkoj županiji spora
i nedostatna. Prema tome je teško
procijeniti kad će se početi rješavati
problematika na našem području,
ako se još nije riješila problematika
na područjima koja su znatno teže
stradala od nas.

Oštećenja na crkvi u Tuhlju

Oštećen zid u Osnovnoj školi
Lijepa naša

Oštećenja u kapelici Sv. Margareta u Lenišću

13
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Općina Tuhelj prijavila se 20. svibnja 2021. godine
na Javni poziv za ﬁnancijsku potporu za održavanje
i razvoj predškolske djelatnosti u 2021. godini.
Središnji ured za demograﬁju i mlade donio je
1. srpnja 2021.g. odluku o raspodjeli ﬁnancijskih
sredstava općinama Republike Hrvatske za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2021. godini.
Ovom Odlukom našoj Općini dodijeljena su sredstva
u iznosu od 181.500,00 kuna. Radi se o demografskoj mjeri kojom se osigurava ﬁnancijska potpora
za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u
općinama Republike Hrvatske koje su svrstane od
I.-IV. skupine prema indeksu razvijenosti.
Na temelju dodijeljenih sredstva Općinski načelnik
je donio Odluku kojom su roditelji djece polaznika
Dječjeg vrtića Potočić Tuheljski oslobođeni plaćanja
usluga korištenja dječjeg vrtića za mjesec srpanj
2021. godine. Ovaj projekt nas posebno veseli jer
smo uspjeli ostvariti potporu za naš vrtić koji je tek
počeo s radom.

Odlukom Središnjeg ureda za
demograﬁju i mlade Općini su
dodijeljena sredstva kojim se
omogućilo oslobođenje plaćanja
za srpanj.
Zahvaljujemo se Središnjem uredu za demograﬁju i
mlade na dodijeljenim sredstvima.
Veselimo se budućoj suradnji te otvaranju novih
javnih poziva za dodjelu ﬁnancijske potpore.
Mi smo spremni i vjerujemo u nove ﬁnancijske
potpore za rad našeg vrtića, a sve u cilju osiguranja
kvalitetnog predškolskog odgoja i obrazovanja
u našoj sredini, na dobrobit djece i zadovoljstvo
roditelja.
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Dugo očekivani dječji vrtić Potočić Tuheljski otvorio je svoja
vrata za naše mališane 10. svibnja ove godine.
Osmjesi, sreća i radost naših mališana i zadovoljstvo njihovih roditelja najveća su nam nagrada za sav trud i rad
koji smo uložili u ostvarenje ovog projekta. Ukupna investicija za izgradnju i opremanje iznosila je 8,6 milijuna kuna.
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom
razvoju ﬁnancirala je projekt u iznosu od 6.607.055,33 kune,
a ostatak iznosa Općina je ﬁnancirala vlastitim sredstvima.
Iznos od 6.607.055,33 kune suﬁnanciran je sredstvima
Europske unije, u okviru Europskog poljoprivrednog fonda
za ruralni razvoj, program ruralnog razvoja 2014-2020.g.,
udio u suﬁnanciranom dijelu 85% Europska unija i 15%
Republika Hrvatska.

16

Vrtić iznutra
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ZaposlenicI vrtića

"Ukupna investicija za
izgradnju i opremanje
iznosila je 8,6 milijuna kuna."
Paralelno s izgradnjom i opremanjem dječjeg vrtića
poduzeli smo sve mjere i radnje na osnivanju
ustanove dječji vrtić. Administrativnu zadaću
uspješno smo završili zapošljavanjem mladog,
ambicioznog, stručnog i karakternog osoblja koje
će uspješno provoditi predškolski odgojno
obrazovni program. U njihovim rukama naši su
mališani sigurni.
Još jednom hvala svima koji su sudjelovali u
realizaciji ovog projekta koji je omogućio da naše
male Tuhljanke i Tuhljani imaju iste uvjete
odrastanja kao i njihovi vršnjaci širom Lijepe Naše.
Potočić Tuheljski projekt je koji je obilježio našu
sadašnjost, a obilježiti će i budućnost.
Želimo mu sretan, uspješan i dugotrajan rad.

Načelnik Mladen Hercigonja i
ravnateljica vrtića Ana Ricijaš
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U godini koja je pred nama počet
ćemo s realizacijom projekta koje
smo si zacrtali u ovom mandatu.
Neki projekti nadilaze naše
ﬁnancijske mogućnosti i vezani su
uz dodjelu potpora iz fondova
Europske unije, dobro su pripremljeni i od šireg su interesa za našu
zajednicu tako da vjerujemo da
ćemo uz ostvarenu ﬁnancijsku
potporu izvršiti njihovu realizaciju.
Najvažniji i po ulaganju najveći
kapitalni projekt je rekonstrukcija i
opremanje prostora Općine Tuhelj
u Društveni dom u Tuhlju (prostor
iznad vatrogasnog doma).
Sljedeći po važnosti, ali i ne manje
važan koji planiramo realizirati uz
pomoć fondova Europske unije je
uređenje Trga u centru Tuhlja,
za koji imamo svu potrebnu
dokumentaciju s pravomoćnom
građevinskom dozvolom te smo
spremni za prijavu na natječaj.
Uređenje parka u Tuheljskim Topli-

cama je projekt koji već duže najavljujemo i vjerujem da će njegovu
realizaciju započeti 2022. godine.
Rušenje objekata u centru Tuhlja
i izrada projektne dokumentacije
za izgradnju parkirališta u planu je
za 2022. godinu, a izgradnja parkirališta planirana je u 2023.godini.
Nastojat ćemo i dalje asfaltirati
naše nerazvrstane ceste. U planu
za 2022. godinu je asfaltiranje nerazvrstane ceste u naselju Lenišće,
odvojak Herceg-Kolarec u dužini
od 620 m', u naselju Lipnica
Zagorska odvojak Arsovski-Zanoški
u dužini od 200 m' i odvojak
Bednjanec u dužini od 170 m' te
uređenje makadamskog dijela
ceste Bednjanec u dužini od 350
m'. Planirana je izgradnja makadamske ceste u Tuhlju odvojak
Petrinjak u dužini od 536 m'.
Projekt proširenja javne rasvjete
planiran je u Tuheljskim Toplicama, III. Mihanovićev odvojak, u

PLANIRANI PROJEKTI
•

rekonstrukcija i opremanje prostora Općine Tuhelj u Društveni dom u Tuhlju

•

uređenje Trga u centru Tuhlja

•

uređenje parka u Tuheljskim Toplicama

•

izgradnju parkirališta u centru Tuhlja

•

asfaltirati naše nerazvrstane ceste

•

proširenje javne rasvjete

•

izgradnju nogostupa u Tuheljskim Toplicama u Bolničkoj ulici

•

produženje centralne staze na novom groblju

•

izgradnja šetnice uz potok Horvatsku
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naselju Lenišće, odvojak
Iveković-Žlender i u naselju
Črešnjevec, odvojak od
Monaca-Tušaki-Bednjanec.
Na novom groblju izgraditi će se
odnosno produžiti centralna staza
do vrha kako bi pristup do grobnih
mjesta bio lakši i primjereniji za
korištenje. Kako bi neke projekte
u cijelosti mogli realizirati u 2023.
i 2024. godini naredne godine
započet ćemo njihovu realizaciju
i to na način da za njih izradimo
projektnu dokumentaciju i ishodujemo potrebne dozvole. Planiramo
napraviti projektnu dokumentaciju
za izgradnju nogostupa u Tuheljskim Toplicama u Bolničkoj ulici
i projektnu dokumentaciju za
izgradnju šetnice uz potok Horvatsku od mosta u Tuheljskim Toplicama do mosta za Trsteno. Svi ti
projekti usmjereni su na ljude,
zato i dalje posebnu brigu i pažnju
kroz projekte i programe udruga
civilnog društva, socijalne programe i lokalnog programa za
mlade planiramo u narednoj godini posvetiti ljudima, jer ljudi su
najveće bogatstvo svake sredine,
bez ljudi nema razvoja i života. Da
bi sve to realizirali nastojat ćemo
što racionalnije i eﬁkasnije trošiti
općinska sredstva, što više novca
povući iz Europske unije i putem
natječaja Ministarstava te se truditi maksimalno biti na usluzi, jer
proračunski novac je Vaš novac.
Vaš načelnik
Mladen Hercigonja
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Udruge naše općine su bogatstvo
i ponos naše zajednice. Kako bi im
se omogućili još bolji uvjeti rada i
potaknuli ih na još veći angažman i
stvaralaštvo postoji velika potreba
za osiguranje kvalitetnog i funkcionalnog prostora za njihov rad.
Iznad vatrogasnog doma postoji
nedovršeni, neuređeni prostor u
vlasništvu općine koji godinama
nije namijenjen nikakvoj svrsi.
U cilju osiguranja takvog adekvatnog
prostora Općina Tuhelj je prvog dana
otvaranja natječaja 16.07.2021.
godine Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
na Mjeru 07, Podmjeru 7.4.,
Tip operacije 7.4.1. „Ulaganje u
pokretanje, poboljšanje ili proširenje
lokalnih temeljnih usluga za ruralno
stanovništvo, uključujući slobodno
vrijeme i kulturne aktivnosti te
povezanu infrastrukturu prijavila
projekt „Rekonstrukcija i opremanje
prostora općine Tuhelj u Društveni
dom u Tuhlju. Projekt ima ishođenu
pravomoćnu građevinsku dozvolu,
kao i svu potrebnu dokumentaciju za
prijavu na natječaj te sukladno
kriteriju odabira ostvaruje najveći
mogući ostvariv broj bodova.
Vrijednost projekta iznosi
7.234.775,00 kuna s PDV-om, od
toga neprihvatljivi troškovi za suﬁnanciranje iznose 431.650,00 kuna s

PDV-om. Projektom će se rekonstruirati postojeći prostori Općine Tuhelj
u Društeni dom u Tuhlju te će naše
stanovništvo i druge zainteresirane
skupine, a posebno naše udruge
imati mogućnost korištenja prostora besplatno. U rekonstruiranim
i opremljenim prostorijama nalazit
će se uredske prostorije za udruge i
druge organizacije civilnog društva,
prostorije za društvena događanja,
radionice i edukacije namijenjene
kulturnom i društvenom boljitku stanovništva. Trenutni status naše prijave je da se administrativno obrađuje te uskoro očekujemo rezultat.
Očekujemo da će ovaj naš projekt
biti odabran za ﬁnanciranje jer je
kvalitetan i ima svu potrebnu natječajnu dokumentaciju. Odmah po
donošenju odluke o ﬁnanciranju
krećemo u njegovu realizaciju.

Trenutni prostor treba urediti
kako bi bio za korištenje

"Vrijednost projekta
iznosi 7.234.775,00
kuna s PDV-om"
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Kao i svake godine do sada naš komunalni pogon i
ugovoreni izvođač radova vršili su čišćenje odvodnih jaraka uz nerazvrstane ceste, izradu i popravak
propusta te košnju bankina i pokosa uz nerazvrstane ceste. Redovito smo održavali sve naše zelene
površine i groblja te okoliš oko naše župne crkve i
kapelica. S obzirom da je prošla zima bila blaga i
nije bilo padalina u obliku ledne kiše i snijega nije
bilo potrebe 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. Na proljeće smo u cijelosti navoženjem
i ugradnjom većih količina kamenog materijala
sanirali makadamske ceste u Pristavi, odvojak
Fiket-Medvedec, Tuhlju, odvojak Petrinjak i odvojak
Ljubić, Svetom Križu, odvojak vodosprema-kapelica
i odvojak Vodopivec. Izvršili smo i popravak asfaltiranih nerazvrstanih cesta krpanjem udarnih rupa i
asfaltiranjem dijelova cesta i to:
Nerazvrstane ceste u Svetom Križu, odvojak
Monaco-D205, odvojak Fekeža-prema kapelici,
Glogovec Zagorski, odvojak Jelačić, Banska Gorica i
Trsteno, odvojak Gerek-Tkalec-Haramina, Lipnica
Zagorska odvojak Šivak. Asfaltirali smo i uredili
ceste u Lipnici Zagorskoj, odvojak Šivak-Arsovski u

Cesta Vodopivec
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Asﬂatiranje ceste Lenišće,
III.etapa

Košnja uz cestu

dulji od 198 metara i u Lenišću odvojak KrizmanićKreševac dužine 290 metara. Svi radovi ﬁnancirani
su vlastitim sredstvima, a za odvojak KrizmanićKreševac ostvarili smo suﬁnanciranje od 100.000,00
kuna od strane Ministarstva regionalnog razvoja i
fondova EU.
U protekloj godini izgradili smo i proširili javnu rasvjetu u Svetom Križu, odvojak Cvetko-Štrok, odvojak
Pulek, od pekare do odvojka Pavlinić-Posavec, u
naselju Pristava, odvojak Karlo, u naselju Tuhelj,
odvojak Petrinjak, u naselju Tuheljske Toplice Tuheljska ulica, a u ulici Ljudevita Gaja ispod dvorca Mihanović postavljeni su kandelaberi uz šetnicu.

Pročišćavanje grabe u
Banskoj Gorici

Radovi u Svetom Križu
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Čišćenje odvodnih kanala

Za projekt proširenja javne rasvjete ugrađeno je 40 svjetiljki, a
postojeću javnu rasvjetu redovito
održavamo. Nakon dužeg planiranja konačno smo realizirali i projekt
asfaltiranja parkirališta kod Starog
groblja što je bila velika potreba.
Izgrađen je produžetak vodovodne
mreže u naselju Tuheljske Toplice,
Bolnička ulica do kućnog broja 48
čime je omogućen priključak na
vodovodnu mrežu domaćinstava
na tom području. Pored svih gore
navedenih radova odradili smo
niz manjih komunalnih akcija na
čišćenju prometnica, od sipine i
lišća kao i ugradnjom kanalica za
odvodnju uz nerazvrstane ceste
i na nerazvrstanim cestama te
čišćenje odvodnih kanala koji nisu
u nadležnosti Hrvatskih voda.
Svi ti radovi izvedeni su s ciljem da
se poboljša kvaliteta svakodnevnog života i rada naših mještana.

Sanacija udarnih rupa

Bojanje ograde mosta
Asfaltiranje parkirališta na Starom groblju
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Zbrinjavanje otpada je tema koja je stalno aktualna i
izaziva razumljiv interes svih mještana. Česta promjena Zakona o zbrinjavanju otpada i promjena Pravilnika
i Propisa koji reguliraju tu problematiku predstavlja
veliki izazov kako posjednicima otpada (pravna ili
ﬁzička osoba koja posjeduje otpad), tako i pravnim
osobama koje zbrinjavaju otpad, a isto tako i jedinicama lokalne samouprave koje svojim odlukama moraju
regulirati tu problematiku. Novi Zakon o zbrinjavanju
otpada na snazi je od srpnja mjeseca ove godine i
donosi neke novosti u odnosu na prethodni. Temeljem
novog zakona više na području Jedinica lokalne
samouprave nisu obvezni „zeleni otoci“, ali ono što
je najbitnije regulira drugačiji način formiranja cijene
zbrinjavanja otpada. Stavke zakona koje reguliraju
formiranje cijene zbrinjavanja otpada su nelogične i
neprihvatljive. Sada kada konačno imamo spremnike
za odvojeno prikupljanje otpada, koristimo ih
namjenski i u svrhu za koju su nabavljeni. Općina
Tuhelj kao i sve ostale Jedinice lokalne samouprave u
procesu javnog savjetovanja iznosila je svoje primjedbe na novi Zakon o zbrinjavanju otpada koje zakonodavac nije uvažio. Temeljem toga do kraja mjeseca
travnja 2022.godine sigurno će doći do promjene cijena zbrinjavanja otpada i o kojoj će svi korisnici usluge
biti na vrijeme obaviješteni. Pravilno gospodarenje otpadom imperativ je današnjice kako bi generacijama
iza nas ostavili prostor za život. Upravo iz tog razloga
apeliram na sve stanovnike Tuhlja da ne odlažu bilo
kakav otpad na bilo koje nepredviđeno mjesto jer

kanta za miješani
komunalni otpad
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"žuta" kanta
za plastiku

Dostava kanti za zbrinjavanje otpada

time devastiramo okoliš i prirodu te time umanjujemo šanse za kvalitetan život generacijama poslije
nas. Općina Tuhelj je u cilju što eﬁkasnijeg odvajanja
otpada osigurala „žute“ i „plave“ kante za odvojeno prikupljanje plastike i papira stoga molimo sve
da pravilno odvajaju otpad. Ukoliko niste sigurni
kamo odložiti koju vrstu otpada, pomoću internetske
stranice www.razvrstaj.me.hr možete u bilo kojem
trenutku provjeriti kamo odložiti koju vrtu otpada.
Sve vrste otpada koje se ne mogu razvrstati i predati
na „kućnom pragu“ mogu se bez naknade predati na
zbrinjavanje u reciklažno dvorište „Medvedov jarek“,
Florijan 6, Klanjec. Ugovor za nabavku kanti za odvojeno prikupljanje otpada sa Fondom za zaštiti okoliša potpisan je još u srpnju 2018. godine. Fond je
nabavio i isporučio nam kante u ožujku i travnju ove
godine, ali ih sukladno odredbama ugovora nismo
mogli podijeliti korisnicima dok se knjigovodstveno
ne prenese vlasništvo spremnika (kanti) u općinsku
imovinu. Fond je nakon višekratnih naših zamolbi
i apela uspio to napraviti u rujnu mjesecu, tako da
nam je konačno omogućeno da kante podijelimo
krajnjim korisnicima što smo i napravili. Ova priča je
dugo i predugo trajala, ali nismo imali nikakve
mehanizme da je ubrzamo.

"plava" kanta
za papir
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Veseli nas činjenica da u ovo teško vrijeme
opterećeno epidemijom koronavirusa na području
naše općine i dalje otvaraju novi obrti. Posebno
veseli što obrte otvaraju mladi ljudi i na taj način
osiguravaju egzistenciju za sebe i svoje obitelji, a
doprinose i razvoju čitave naše zajednice. Općina
Tuhelj sukladno Programu poticanja poduzetništva
za 2021. godinu subvencionirala je otvaranje novih

obrta sa bespovratnim novčanim sredstvima u
iznosu od 7.000,00 kuna. Subvencije u 2021.
godini ostvarili su Tehnozanoški j.d.o.o., vlasnik
Mladen Zanoški iz Lipnice Zagorske, EL-RO-MONT,
vlasnik Tomislav Ilić iz Pristave i Obrt za usluge
Šoštar, vlasnik Karlo Šoštar iz Trstena. Čestitamo
Mladenu, Tomislavu i Karlu na otvaranju tvrtki i
obrta te im želimo mnogo poslovnog uspjeha.

Radovi obrt za usluge Šoštar

Radovi Tehnozanoški

Radovi obrt EL-RO-MONT

Tehnozanoški j.d.o.o.
Izrada namještaja i uvođenje
instalacija
Mob: Mladen Zanoški, vlasnik
+385 99 587 7779
e-mail: info@tehnozanoški.hr
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obrt EL-RO-MONT,
obrt za instalacije
Mob: Tomislav Ilić, vlasnik
+385 98 176 5534

obrt za usluge Šoštar
Uslužne djelatnosti uređenja i
održavanja krajolika
Mob: Karlo Šoštar, vlasnik
+385 99 640 9707
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Autorica: Tatjana Petranović Capar,
direktorica TZ Biser Zagorja
TZ Biser Zagorja nastavila je sa vrlo aktivnim poslovanjem i u 2021. godinu u odnosu na rad ranijih
godina, koja je i dalje bilježila velike zaokrete u
poslovanju, a uzrokovane pandemijom Corona virusa. No, uspjeli smo u skladu sa osnovnom zadaćom
turističke zajednice i programom rada za 2021. godinu, pomalo uobličiti turistički proizvod i obilježiti
značajnije turističke atrakcije te sam turistički proizvod kojeg nudimo kao i samu destinaciju približiti
posjetiteljima našeg područja. U prvih 10 mjeseci na
cjelokupnom području Tuhlja, Klanjca i Velikog Trgovišća ostvareno je ukupno 48.571 dolazak te 116784
noćenja što je u usporedbi sa prvih 10 mjeseci 2020.
godine porast od 55,32% u dolascima te 52,42% u
noćenjima. Domaći gost je i ove godine bio najvažniji
gost sa 71,21% udjela u ukupnoj strukturi dolazaka
ili 63,22% udjela u ukupnom broju noćenja. Domaći
gost je ostvario 34.587 dolazaka i 73.833 noćenja što
je ukupno 51,89% više u odnosu na godinu ranije.
Strani gosti ostvarili su 13.984 dolazaka te 42.951
noćenja što je ukupno porast od 53,34% u odnosu
na 2020. godinu. Navedeni podatci pokazuju da su
nam strani gosti boravili nešto dulje u odnosu na
domaćeg gosta iz čega pretpostavljamo da istražuju
okolicu i upoznaju sadržaje koji se nude. Ako pogledamo tržišta, najvažnije je susjedna Slovenija sa
5.637 dolazaka i 16.377 noćenja sa povećanjem od
21,49% u noćenjima u odnosu na lani; zatim Poljs-

ka sa ostvarenih 1.682 dolazaka i 4.974 noćenja što
je porast za 102,28% u odnosu na 2020. godinu,
Njemačka sa 1.661 dolaskom i 1.163 noćenja ili povećanjem od 25,69% u odnosu na godinu radnije.
Zanimljivo je spomenuti da su nas posjetili i gosti iz
Danske, Češke, Belgije, Rusije, Nizozemske… koji bilježe, svaki pojedinačno, više od 1.000 noćenja u ovoj
godinu i u usporedbi sa 2020. godinom to su sve porasti za više od 150% u noćenjima. Hoteli kao predvodnice u broju ležajeva ostvarili su 88,91% noćenja,
od čega daleko najveći udio ima hotel Well, no tu
su i Hotel Se-Mi u Velikom Trgovišću i Pansion Stara
Vodenica koji svi bilježe bolje rezultate u odnosu
na 2020. godinu. Struktura objekta Kampovi bilježe
porast udjela u ukupnom broju noćenja sa 4,76% u
2020.g. na 8,76% noćenja u 2021.g. Veseli nas i sama
činjenica što na našem području ukupno bilježimo 49
vlasnika registriranih privatnih smještajnih kapaciteta
sa 247 ležajeva u 67 objekata, dok smo u 2018.godini
imali svega 26 objekata ukupno što je porast za više
od dvostruko. Sa ciljem i daljnjeg jačanja svijesti kod
domaćeg stanovništva o značaju turizma i mogućnosti aktivnog uključivanja u isto, već treću godinu
uzastopno organizirali smo i edukaciju za privatne
iznajmljivače. Struktura dnevnih posjetitelja područja
Biser Zagorja i bilježe poraste od 49,18% u Vodenom
planetu Terma Tuhelj ili 47,38% u Galeriji Antuna Augustinčića u Klanjcu.

Oslikavanje zida u Tuheljskim Toplicama- Likovna udruga Oton Iveković
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Aktivnosti i sam rad turističke zajednice je tijekom godine
bio usmjeren na značajnije projekte koji su pokrenuti, neki
od njih su i dovršeni no za dio njih se nastavak očekuje i u
2022. godini. To su:
• Obilježavanje kulturnih znamenitosti područja – u
dogovoru sa župnicima pojedinih crkvi krenuli smo u
obilježavanje župnih crkvi – obilježena je crkva u Tuhlju
sa informacijama na tri jezika dok se do kraja godine
planiraju obilježiti i ostale tri – u Klanjcu, na Velikoj
Erpenji i u Velikom Trgovišću.
• Krenuli smo sa projektom Hrvatski velikani Zagorja
gdje je u neposrednoj blizini rodne kuće prvog
hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana postavljena
i klupa koja govori – prva od takvih klupa u Hrvatskoj.
Pored priče o Zagorju i Velikom Trgovišću, posjetitelji
mogu čuti i informacije o dr. Franji Tuđmanu i o ostalim
velikanima Zagorja. Slijedeća takva klupa koja govori
planira se postaviti pored Spomen – škole dr. Franje
Tuđmana u Velikom Trgovišću, a u slijedećoj godini i u
Tuheljskim Toplicama, u Dubrovčanu i na Velikoj
Erpenji. Klupe su dio projekta koji kao najznačajniji
segment ima uređenje tematskog parka Aleje hrvatskih
velikana Zagorja u Dubrovčanu za koju je Općina Veliko
Trgovišće krenula u izradu glavnog projekta, a nadamo
se početcima radova u proljeće 2022. godine.
• Turistička zajednica Biser zagorja je u suradnji sa
susjednom Turističkom zajednicom Srce Zagorja
završila proces izrade aplikacije kroz digitalizaciju
ponude i sadržaja na našim područjima. Putem
aplikacije www.zagorje.travel/hr i QR codova koje
možete naći u smještajnim i ugostiteljskim
kapacitetima našeg područja, gostima smo prezentirali
sadržaje i ponudu ugostitelja, kulturnih znamenitosti,
prijedloge za aktivni odmor i opuštanje. Poveznicu za
isto možete pronaći i na našoj web stranici
www.biserzagorja.hr koju smo još dodatno nadopunili
i sa snimkama prostora kroz 360° (popularno nazvano
street view) gdje se snimilo ukupno 36 najznačajnijih
lokacija našeg prostora – od ugostiteljskih objekata,
muzeja, kapelica, trgova…
• Postavljen je još jedan manji totem projekta Putevima
Lijepe naše pored Dvorca Antuna Mihanović u
Tuheljskim Toplicama gdje možete pročitati
najznačajnije informacije o samom Dvorcu i Antunu
Mihanoviću koji je bio čest njegov gost. To je treći u
nizu totem koji obilježava točke od značaja za Antuna
Mihanovića i obitelj Erdödy koji su ostavili značaj
utjecaj na sam razvoj našeg područja, ali i šire. Prva
dva su postavljena u Klanjcu - na Trgu Antuna
Mihanovića i na Spomen području znamenitih
Klanjčana pored groba stvaraoca hrvatske himne. U
samom završetku izrade su još druga dva totema – na
Cesarskoj gori te na Velikoj Erpenji, a u toku slijedeće
godine i u Novim Dvorima Klanječkim i Kumrovcu kao
dijela navedenog projekta.
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Novo postavljena tabla ispred naše crkve

Karte

Brošure
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• U suradnji sa Općinom Tuhelj uredili smo biciklističko
odmorište sa samostojećim servisnim stupom za
bicikle u Tuhlju, a po završetku izrade interaktivne
karte sa obilježenim pješačkim i biciklističkim rutama,
krenuli smo u izradu elaborata za obilježavanje kružne
biciklističke rute Biser Zagorja koja povezuje Tuhelj,
Klanjec i Trgovišće, u skladu sa novim vizualima za
outdoor aktivnosti čija je vizualizacija dogovorena u
suradnji sa Turističkom zajednicom županije kao
krovnom organizacijom te ostalim turističkim
zajednicama cjelokupne Županije.
• Ugostili smo i proveli po našoj destinaciji jednu od
najboljih licenciranih vodički za prirodna područja –
Jelenu Holenko poznatiju kao Lynx and Fox koja je kroz
svoje objave promovirala sva naša poznata i skrivena
blaga, a u listopadu je i imala organiziranu pješačku
grupu na Cesarsku goru koji su uživali u pričama o
Cesargradu, Klanjcu, Zagorju, a imali su prilike i kušati
nešto od domaćih proizvoda od ruža i kupina. U naš kraj
pozvali smo i direktora agencije Ricerca Mercato sa
ciljem uspostavljanja kontakata i pokretanja edukacije i
promocije cjelokupnog Zagorja u vidu etno i gastro
destinacije.
U skladu sa epidemiološkim mjerama i preporukama,
značajnija događanja u organizaciji Turističke zajednice
Biser Zagorja nisu održana, izuzev Dana Antuna Mihanović
i Tržnice domaćih proizvoda u ljetnim mjesecima u
Tuheljskim Toplicama; no podržali smo više događanja na
našem području, a to su: Malonogometni turnir u Novim
Dvorima u Klanjcu, Međunarodno prvenstvo u streličarstvu u Velikom Trgovišću, dodjela pjesničke nagrade Antuna
Mihanović u Klanjcu, Svjetsko prvenstvo u reliju, Tuheljska
noć koja se održala u manjem obimu u Termama Tuhelj,
Koncert pod zvijezdama i Zahvala jeseni u Klanjcu,
Međunarodno natjecanje Zlatna lipa Tuhlja, 10. Ina rally
Kumrovec – Zagorska Sela…

Totem pored Dvorca Mihanović
u Tuheljskim Toplicama

Odmorište za bicikliste s samostojećim servisom

U skladu sa zadatcima i programom rada, kraj godine je
predviđen za izradu planova za 2022. godinu te bih ponovo pozvala sve koji imaju planova i želje da nam se jave, a
sa ciljem jačanja zajedničke suradnje. Naglasak je stavljen kako na vlasnike objekata koji su neiskorišteni tako i
na sve „male“ proizvođače i ponuđače domaćih proizvoda
da zajedno krenemo još jači te svim čitateljima i
stanovnicima Općine Tuhelj i šire želim čestit Božić i
uspješnu 2022. godinu!
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Autor: Marko Brozović,
stručni suradnik LAG-a Zagorje-Sutla

Kao i svi ostali, i Lokalna akcijska grupa Zagorje-Sutla
se u 2021. godini suočila s izazovima koje je postavila
pandemija koronavirusa, no većinu predviđenih
aktivnosti smo uspjeli odraditi onako kako smo i
zamislili – uživo – doduše u manjim brojevima nego
što bi to bilo inače. Naravno, i Općina Tuhelj, kao
jedna od 11 jedinica lokalne samouprave koje čine
naš LAG, bila je važan čimbenik mnogih naših
aktivnosti i događanja, čak i onih međunarodnih.
NATJEČAJ ZA POTPORU MALIH POLJOPRIVREDNIKA

Na natječajima koje smo provodili, uspješni su bili i
tuheljski poljoprivrednici. Sredinom travnja je
Upravni odbor Lokalne akcijske grupe Zagorje-Sutla
usvojio konačnu rang listu 2. LAG Natječaja za tip
operacije 1.3.2. Potpora razvoju malih poljoprivrednih
gospodarstava (20/1.3.2.) te donio Odluke o odabiru
projekata. Među 20 odabranih projekata našla su se
čak 4 OPG-a s područja Tuhlja (što je uz Zabok
najviše od svih jedinica lokalne samouprave). To su
OPG Grgec Tomislava Ivekovića iz Pristave, koji je bio
ukupno prvi na rang listi svih prijavljenih, OPG ZKD
Kristijana Kroﬂina također iz Pristave, OPG Šurina
Ivan iz Svetog Križa te OPG Barlović Ivan iz Trstena.
Korisnici su podnijeli zahtjev za isplatu prve rate, to
jest prvih 50% sredstava te su trenutno u postupku
nabave, odnosno ispunjenja svojih poslovnih planova. Kada to učine, podnose zahtjev za konačnu isplatu, nakon kojeg im se isplaćuje drugi dio od ukupnog iznosa potpore koja iznosi 15.000 € po korisniku.

u ruralnim područjima“, na koji nam je stigla svega
jedna prijava. Također, trenutno traje rok za prijave
na 3. natječaj 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" na kojem očekujemo i prijavu Općine
Tuhelj. Dva su OPG-a s područja Općine Tuhelj u ovoj
godini uspješno završili svoje projekte prijavljene na
prethodnim LAG natječajima. Tako je OPG Škreblin
Darko iz Pristave uspješno završio projekt odabran
na prvom LAG natječaju za TO 1.3.2. „Potpora razvoju
malih poljoprivrednih gospodarstava (18/1.3.2.) Kroz
projekt je provedena modernizacija OPG-a nabavom
traktora, traktorske prikolice, traktorske kose,
okretača sijena i solarnog pastira za ovce, a Nositelj
je prošao osposobljavanje za ekološku poljoprivrednu proizvodnju. Ukupna potpora projektu putem
LAG natječaja iznosila je 111.678,00 HRK. S druge
strane, OPG Matečić Zvonimir uspješno je završio
projekt odabran na LAG natječaju za TO 1.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (19/1.1.1.)“. Kroz
projekt je provedena modernizacija OPG-a nabavom
traktora, pluga, malčera i GPS navigacije. Potpora

"Trenutno traje prijava na 3. natječaj
provedbe Ulaganja u pokretanje,
poboljšanje ili proširenje lokalnih
temeljnih usluga za ruralno
stanovništvo"
U ovoj smo godini raspisali i Natječaj za provedbu
tipa operacije 2.1.2. "Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima" iz Lokalne razvojne
strategije LAG-a Zagorje-Sutla, a koji je sukladan tipu
operacije 6.4.1. „Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti
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OPG Darko Škreblin (lijevo) i OPG Matečić Zvonimir (desno)
uspješno su završili projekt odabran na 1. LAG natječaju
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projektu putem LAG natječaja iznosila je 222.375,00
HRK. Čestitamo korisnicima na dovršetku projekata
i želimo im sreću i daljnji razvitak njihovih obiteljskih
poljoprivrednih gospodarstava.
SUDJELOVANJE U VOLOTERSKIM PROJEKTIMA

Kontinuirano radimo na razvoju volonterstva u lokalnim zajednicama, zbog čega smo još jednom provodili naš #ajmoLAG program i uključili se u Volonterski
centar VolontirAJMO. Sada već tradicionalni #ajmoLAG program koji je ove godine uz vlastita LAG-ova
sredstva i donacije suﬁnanciran sredstvima Krapinsko-zagorske županije i tako postao #ajmoLAG – volontiranjem do društvene pravednosti. Prijavilo se čak
12 udruga voljnih provoditi volonterske akcije, među
njima, kao i obično, i Društvo „Naša djeca“ iz Tuhlja,
koje je provelo volontersku akciju „Dječja mašta, boje
i kist“, obojivši zid kod Dječjeg vrtića Potočić
Tuheljski.

Obojan zida kod Dječjeg vrtića Potočić Tuheljski

U okviru Volonterskog centra VolontirAJMO, koji ovog
puta funkcionira kao dvogodišnji program, LAG-a Zagorje-Sutla i Mreža udruga Zagor održali su radionicu
pod nazivom „Menadžment volontera“ u Tuhlju, u
prostorijama DVD-a Tuhelj. Sudionici su na ovoj radionici kroz interaktivne zadatke imali priliku upoznati
se sa Zakonom o volonterstvu, načelima volontiranja i pravima i obvezama volontera i organizatora
volontiranja, a na kraju je dogovorena i konkretna
volonterska akcija uređenja zapuštenih stepenica
u Tuheljskim Toplicama. Nedugo nakon radionice,
provedena je i akcija kojom su vrijedni volonteri stepenicama u dužini od tridesetak metara dali novi
izgled, a čijim se ponovnim stavljanjem u funkciju
znatno skraćuje put lokalnom stanovništvu, ali i turistima i izletnicima kako ne bi morali pješačiti glavnom, prometnom cestom. I u 2022. godini očekuje
nas radionica te potom volonterska akcija u Tuhlju,

stoga svi željni volontiranja u svojoj lokalnoj zajednici
mogu već unaprijed razmišljati na što bi htjeli utrošiti
3.000,00 kuna.
PROVEDBA OSTALIH PROJEKATA

U provedbi nam je i više projekata. Ove smo godine
odradili velik dio aktivnosti u okviru međuteritorijalnog projekta suradnje „Skrivena blaga ruralnog
turizma“ u kojem je naš LAG glavni partner, a čiji je
opći cilj poticanje inovacija u ruralnom turizmu kroz
umrežavanje, prijenos znanja i međusektorsku suradnju u ruralnom području sjeverozapadne Hrvatske.
Trenutno smo u postupku javne nabave za photospotove odnosno mjesta za slikanje, a takvo jedno mjesto dobit će i Općina Tuhelj, koje će funkcionirati kao
mobilni photospot koji će se moći prenositi na razne
lokacije ovisno o događanjima na području općine.
Početkom iduće godine kreću i aktivnosti gastronomskog projekta „Okusi tradicije“, u kojem smo
partneri zajedno s LAG-ovima s područja Međimurja
i Slavonije. U srpnju je u okviru projekta AGARE, na
kojem sudjelujemo s partnerima iz Italije, Mađarske,
Bugarske, Njemačke, Španjolske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Slovenije, u Termama Tuhelj održan prvi
međunarodni događaj u hibridnom obliku – dio sudionika je bio prisutan uživo, a dio putem platforme
Zoom. Bila nam je čast uživo ugostiti glavne partnere
projekta iz Italije te partnere iz Njemačke i Bugarske,
koji su bili oduševljeni kako prirodnim ljepotama
našeg Zagorja, tako i gostoprimstvom koje ih je
dočekalo. Cilj ovog projekta, koji se provodi u okviru
programa Europa za građane, je ojačati uključenost
ruralnih građana u Europsku uniju u oblikovanju
politika i poduzimanju akcija za dobrobit ruralnih
zajednica. Nakon događaja u Tuheljskim Toplicama,
mi smo se zaputili put sjevera Bugarske, u grad Svishtov kako bismo sudjelovali na lokalnom događaju
projekta, a osim zaposlenika LAG-a Zagorje-Sutla, u
Bugarskoj su priliku da čuju više o održivosti ruralnih
zajednica i Europskom zelenom planu, kao i priliku da
vide kako Bugari iskorištavaju sredstva iz EU fondova,
imali predstavnici Općine Kumrovec i Općine Tuhelj
te Turističke zajednice Biser Zagorja.
Još jedan projekt koji je obilježio 2021. godinu je
projekt „Uzmi pare i napravi nešto za mlade“, koji
se provodi u suradnji s Mrežom udruga Zagor. Cilj
projekta je implementacija projekata za mlade kroz
metodologiju participativnog proračuna u općinama i
gradovima s područja LAG-a Zagorje-Sutla. Sukladno
tome, u svim našim jedinicama lokalne samouprave
održane su radionice na kojima su mladi predlag29
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ali svoje ideje. U Tuhlju su bile predložene dvije izgradnja street workout parka kojim bi se mladima
omogućila besplatna ﬁzička aktivnost i rekreacija
uz rješavanje problema poput nedovoljne aktivnosti
ljudi i pretilosti općenito te večer stand up komedije
u Tuhlju, koja bi ugostila ponajbolje hrvatske stand
up komičare. Dva tjedna nakon predstavljanja ideja,
održani su i izbori na kojima su mladi od 14 do 30
godina mogli glasati za ideju koja im se više sviđa i za
koju smatraju da im je potrebnija. Naposljetku je pobjednička ideja bila izgradnja street workout parka,
a čija je implementacija privedena kraju s dolaskom
jeseni, čime je Tuhelj postao prva jedinica lokalne
samouprave na području LAG-a Zagorje-Sutla koja
je završila svoj projekt u okviru našeg projekta „Uzmi
pare i napravi nešto za mlade“. Važno je napomenuti
da je 15.000,00 kuna osigurao LAG Zagorje-Sutla,
dok je ostatak sredstava osigurala općina Tuhelj, na
čemu se zahvaljujemo u ime svih korisnika sprava za
vježbanje na otvorenom. Podsjećanja radi, projekt
„Uzmi pare i napravi nešto za mlade“ je bio jedna od
20 pobjedničkih ideja među čak 841 prijavljene na
natječaj Civic Europe-a.
RADIONICA U TERMAMA TUHELJ

Od 2. do 4.11. ove godine, LAG Zagorje-Sutla je bio
domaćin radionice "Stanje provedbe Mjere 19 i izrada LRS za novo programsko razdoblje“ u Termama
Tuhelj, čiji su organizatori bili Ministarstvo poljoprivrede i Nacionalna ruralna mreža u suradnji s LEADER mrežom Hrvatske, Hrvatskom mrežom za ruralni
razvoj i Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Radionica se održala povodom obilježavanja 30 godina LEADER-a, a na istoj
su sudjelovali LAG-ovi iz čitave Hrvatske. Jedna od
glavnih tema je bila upravo izrada nove Lokalne razvojne strategije za razdoblje 2023. do 2027. godine.
Lokalna razvojna strategija je inače temeljni

LEADER radionica u Termama Tuhelj
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VolontirAJMO-uređenje stepenica u
Tuheljskim Toplicama

dokument za utvrđivanje i provedbu gospodarskog i društvenog razvoja kroz objavu LAG-natječaja.
Polazeći od razvojnih potreba, ali i mogućnosti LAG
područja, strategijom se utvrđuju vizija, strateški
ciljevi i mjere, što predstavlja okvir i neophodnu osnovu za pripremu, ﬁnanciranje i provedbu razvojnih
projekata, koji su ključni pokretač promjena u gospodarstvu i društvu u cjelini. Ista se mora izraditi do
kraja iduće godine, a od velike pomoći pri izradi bit
će nam i tematske radne skupine (društvena i poljoprivredna), zbog čega će nam biti od iznimne važnosti
čuti svačije prijedloge, mišljenja i potrebe.
Za kraj, valja se osvrnuti i na Skupštinu LAG-a održanu 1. srpnja 2021. godine. S tim je datumom istekao
dvogodišnji mandat predsjednici LAG-a Valentini
Đurek, zbog čega je na Skupštini novim predsjednikom imenovan načelnik Općine Desinić Zvonko
Škreblin, a njegovom zamjenicom načelnica Općine
Zagorska Sela Ksenija Krivec-Jurak. Izabrani su i članovi i članice Upravnog odbora LAG-a Zagorje-Sutla,
članovi i članice Nadzornog odbora te likvidator.
Također, u LAG-u je došlo i do određenih kadrovskih
promjena. U ovakvim uvjetima, svaki dan predstavlja
izazov, no, kao što se može iščitati, LAG Zagorje-Sutla
na svu sreću uspijeva odolijevati potencijalnim preprekama i kontinuirano raditi na dobrobiti svih stanovnika s područja našeg LAG-a, pa tako i stanovnika
općine Tuhelj, bilo kroz projekte bilo kroz natječaje iz
Mjere 19 ruralnog razvoja. Veselimo se svemu onome
što donosi 2022. godina, u kojoj zasigurno nastavljamo jednakim tempom i s jednakom posvećenošću.
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Ove godine prijem i darivanje novorođene djece bio je
u novootvorenim prostorijama dječjeg vrtića Potočić
Tuheljski. U utorak, 29.06.2021. godine. U razdoblju
od 6 mjeseci rođeno je 13-ero djece, 7 djevojčica i 6
dječaka. Tom prilikom načelnik Mladen Hercigonja
uputio je čestitku roditeljima te im podijelio poklon
paket odjeće za bebe s dizajnom “I ƆTuhelj” .
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. Posebno nas raduje što je ovo
prvi prijem u dugo očekivanom dječjem vrtiću koji je
svoja vrata za najmlađe otvorio u mjesecu svibnju.

"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 Osnovne škole Lijepa naša u Tuhlju
i predsjednica Društva Naša djeca Tuhelj Snježana Romić, a dobrodošlicu mališanima poželjela je
i ravnateljica dječjeg vrtića Potočić Tuheljski Ana
Ricijaš.

Nagrađeni najbolji učenici i studenti 2020.
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Autorica: Ana Ricijaš,
ravnateljica vrtića
Dvije godine od početka izgradnje dječjeg vrtića,
mještanima i mještankama općine Tuhelj ostvarila se
dugogodišnja želja, otvorenje dječjeg vrtića Potočić
Tuheljski. Dječji vrtić Potočić Tuheljski predstavlja
iskorak ulaganja u infrastrukturu ranog i predškolskog odgoja u općini Tuhelj. Ovim projektom zadovoljila
se iznimna potreba mještana općine Tuhelj za izgradnjom novog i adekvatnog vrtića koji će udovoljavati
potrebama djece mješovite dobi. Dan otvorenih
vrata vrtića održan je dana 30. travnja 2021. godine
uz poštivanje svih epidemioloških mjera. Taj su dan
mještani i mještanke, osobito oni najmlađi imali priliku razgledati novi prostor i istodobno se upoznati
sa dugo očekivanim „tuheljskim snom.“ U dječjem
vrtiću Potočić Tuheljski prvi zvuci dječjeg smijeha
mogli su se čuti 10. svibnja 2021. kada je vrtić službeno započeo sa radom. Djeca su ulaskom u novi vrtić
dobila priliku za stjecanjem novih vještina, novog
znanja, ostvarivanjem među vršnjačkih odnosa te
razvijanjem empatije prema drugoj djeci i ljudima
oplemenjujući našu zajednicu. Sredinom ljeta vanjski
prostor dječjeg vrtića oplemenjen je novom spravom.
Obogaćivanjem vanjskog prostora novim sadržajima
djeci se nastojao omogućiti poticaj za suradničku
igru, više raznovrsnih oblika kretanja te razvoj samostalnog promišljanja u planiranju igara tijekom
provođenja vremena na svježem zraku. Uoči svečane
sjednice Općinskog vijeća Općine Tuhelj, dana 30.
kolovoza 2021. svečano je otvoren Dječji vrtić Potočić
Tuheljski. Vrtić su rezanjem vrpce zajednički službeno
otvorili načelnik Mladen Hercigonja, župan
Željko Kolar i dvoje mališana iz vrtića.
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Dan kruha

Sjećanje na Vukovar

Trenutno se nalazimo u nizu projekata. Starija odgojna skupina započela je sa radom na projektu
„Promet“, dok se mlađa odgojna skupina bavi projektom „Boje“. Kao odgojno – obrazovna ustanova
uključujemo se u raznolike aktivnosti kroz partnerstvo sa osnovnom školom Lijepa naša Tuhelj. Između
ostaloga, provođenje programa predškole od ove se
godine odvija u prostorijama dječjeg vrtića. U tijeku
je i nacionalni projekt „Posadi drvo, ne budi panj“
čija realizacija pridonosi razvoju potrebe osobnog,
društvenog i ekološkog doprinosa u kojem potičemo
jedni druge na održiviji koncept ophođenja prema
okolišu. Uključivanjem u ovom projektu nastojimo
djecu senzibilizirati na probleme u okolišu i kako oni
kao individue mogu doprinijeti očuvanju prirode oko
nas. U novom prostoru očekuje nas puno predanosti i
timskog rada kako bi vrtić i dalje sjajio punim sjajem.
Sretni smo jer smo dobili objekt napravljen prema
visokim pedagoškim standardima kojeg će naša djeca oplemeniti osmijehom, zadovoljstvom i veseljem.
Ovo je tek početak priče čiji se nastavak očekuje kroz
cijelu pedagošku godinu uključivanjem u niz različitih
projekata, edukacija i radionica koji će pomoći svima
nama da postanemo što bolji i kompetentniji u svojoj profesiji kako bi djeci mogli pružiti vrtić iz kojega
će se oriti puno dječje zabave, recitacije te graditi
budućnost.
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predsjednica DND Tuhelj
VEČER ZA DJECU POVODOM DANA OPĆINE
Povodom Dana Općine Tuhelj, Društvo "Naša Djeca" Tuhelj
organiziralo je Večer za djecu. Svi smo bili tužni i razočarani što je
predstava "Doktor smijeha" uz najavljene sadržaje: yoga smijeha,
dječji disko, crtanje veselih i sretnih situacija iz života, facepainting, poklon ﬁgure od balona, dogovoreni s Obrtom „Klaun“, otkazani pola sata prije početka programa. No i u ovoj situaciji mi smo
se snašli. Hvala dječjim vijećnicama, forumašicama, volonterkama
DND-a, tetama iz novootvorenog vrtića i roditeljima koji su s nama
spremno krenuli u organizaciju aktivnosti za djecu. Na kraju smo
se svi poigrali, družili i malo okrijepili. Iako s dozom tuge što su
izostali najavljeni sadržaji, smijeh i dječja igra, razgovori, bodrenje
i druženje djece i roditelja obilježili su ovogodišnju Večer za djecu.
DJEČJI TJEDAN U ZNAKU ZDRAVIH NAVIKA I PORUKA
DND TUHELJ organizirao je u suradnji s Dječjim vrtićem Potočić
Tuheljski i Osnovnom školom „Lijepa Naša“ mnogobrojne aktivnosti. Ova tradicionalna akcija s nizom aktivnosti posvećena je
djeci u prvom tjednu listopada. Cilj Dječjeg tjedna je usmjeriti
pozornost javnosti prema ostvarivanju prava, potreba i aktivnosti
s djecom i za djecu. Već tradicionalno u dječjem tjednu djeca su
gosti načelnika općine. Gospodin Mladen Hercigonja primio je
delegaciju djece Tuhlja u kojoj su bili članovi Vijeća učenika OŠ Lijepa naša, Dječjeg vijeća Tuhlja u pratnji predsjednice DND Tuhelj
Snježane Romić, tajnice DND Tuhelj Vlatke Kordej i članice IO
DND Tuhelj Natalije Knezić Medvedec. U druženju uz kakao razgovaralo se o inicijativama i radu djece u Tuhlju, novim idejama, a
načelnik je djeci govorio što se sve u općini poduzima da bi djeci
djetinjstvo bilo sretno i veselo i koje su sve njihove ideje i prijedlozi u proteklim godinama ostvareni. Tema kojom smo obilježili
ovaj Dječji tjedan bazirala se na zdravoj prehrani, voću i povrću
te na pravilnoj higijeni i razgovoru o zdravim navikama. U dječjem vrtiću je patronažna sestra Vlatka održala radionicu na temu
pravilnog pranja ruku. Izrađivali su se smoothiji od raznog voća i
povrća, napravila piramidu zdrave prehrane, posadila se voćku u
vrtićkom dvorištu i pogledala predstavu „Cvrčak i mravi“ zajedno
s učenicima od 1. do 5. razreda u izvedbi Kazališne družine Pinklec
iz Čakovca. Proveli smo i aktivnost Poruke djece odraslima. U Osnovnoj školi Lijepa naša sakupljali su se recepti pripremanja voća
i povrća, svakodnevno se jelo voće, izrađena je zbirka prikupljenih
recepata jela od voća i povrća koja djeca vole jesti. Spomenutoj
se predstavi prisustvovalo u živo, posebno smo veseli što su nam
se pridružili i naši prijatelji iz Dječjeg vrtića Potočić Tuheljski! Pomalo drugačija interpretacija tradicionalne basne o cvrčku i mravu
uz veselu glazbu odlično se uklopila u kišni petak. Hvala svima na
suradnji i ugodnom druženju tijekom Dječjeg tjedna.
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DANI HRVATSKOG JEZIKA U OŠ LIJEPA NAŠA
Autorica: Učiteljica Hrvatskog jezika Marija Dijaković
Učenici šestog i osmog razreda Osnovne škole Lijepa naša na poseban
su način obilježili Dane hrvatskog jezika koji se održavaju u spomen na
neke od najvažnijih datuma u hrvatskoj jezičnoj povijesti. Učenici osmog
razreda istraživali su najvažnije spomenike i dokumente te jezikoslovce,
tako su, primjerice, imali priliku saznati više o najstarijim jezičnim
spomenicima, ali i o suvremenim autorima jezičnih priručnika. Svoja
istraživanja oblikovali su u jedinstvenu lentu vremena u digitalnom alatu
Padlet gdje je svaki učenik svoje pojmove smjestio na točno mjesto u
hrvatskoj povijest, ali i u kartice koje će poslužiti i učenicima sedmoga
razreda u svladavanju ovog dijela nastavnog gradiva. Kartice se sastoje
od fotograﬁje te od najvažnijih činjenica vezanih uz pojedini pojam.
Ove važne datume obilježili su i učenici šestoga razreda koji su na satu
Hrvatskoga jezika igrali različite igre te preko njih ponovili pojmove s
početaka hrvatske pismenosti, okušali se u prevođenju glagoljice, ali se
uživjeli i u uloge lektora i ispravljali tekstove s pogreškama. Zaključili su
da je hrvatski jezik težak, ali vrijedan truda jer je on najvažniji čimbenik
po kojemu se razlikujemo od ostalih naroda i po kojemu smo posebni i
jedinstveni.
FAŠNIK U ŠKOLI
Autorica: Ravnateljica OŠ Lijepa naša Snježana Romić
Fašnik je bio veseli maskirani nastavni dan u našoj školi. Svaki razred
imao je svoju temu, a i ostali djelatnici pridružili su se organiziranim
maskama u okviru svojih tema. Škola je odzvanjala veselim smijehom,
uzajamnim pohvalama i divljenjima koji su dijeljeni u prolazu školskim
hodnicima.Komisije djece izvršile su odabir u svakom razredu, a zatim
je 136 od 144 učenika škole putem MForms-a dalo svoj glas za izbor 3
NAJ-MASKE u kategoriji razredne i predmetne nastave. Dobili smo pobjednike, čestitali im i podijelili nagrade. Hvala Općini Tuhelj koja nas kao
i uvijek prati u našim aktivnostima, a ovoga je puta osigurala sredstva za
kupnju nagrada.
DAN ŠKOLE I 185 GODINA ŠKOLSTVA
Autorica: Ravnateljica OŠ Lijepa naša Snježana Romić
Proslavili smo Dan škole i 185 godina u školstvu uz kraći program učenika, prisjećanje na rad ove školske godine te uz promociju monograﬁje.
Posebno nas raduje dolazak na našu svečanost učitelja i radnika škole
koji su nekada ovdje radili. Čestitke knjižničaru škole Davoru Žažaru, autoru promovirane monograﬁje Tuheljske školske kronike koja ostaje kao
trajni dokaz povijesti školstva, ali i mjesta. Hvala gospođi Vlasti Horvatić
Gmaz, glavnoj urednici časopisa Hrvatsko zagorje na lijepim riječima o
monograﬁji. Lijepe riječi i čestitke uputili su nam načelnik Općine Tuhelj
gospodin Mladen Hercigonja i zamjenica župana gospođa Jasna Petek
koja je uručila zahvalnicu KZŽ za predani odgojno-obrazovni rad.
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UČENICA GENERACIJE – MARTINA TUŠAK
Autorica: Ravnateljica OŠ Lijepa naša Snježana Romić
Povodom Dana škole tradicionalno proglašavamo učenik/ca generacije.
U ovoj školskoj godini 2020./2021. Učiteljsko vijeće donijelo je odluku
da je učenica generacije Martina Tušak. Martina se cijelo osmogodišnje
školovanje isticala uzornim ponašanjem i marljivošću. Sudjelovala je na
brojnim izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima. Osim sudjelovanja
na školskim, županijskim, međužupanijskim i državnim natjecanjima,
aktivna je bila i u sportu. U razredu je pružala konstantnu pomoć svakome kome je pomoć bila potrebna.
DAN UČITELJA
Autorica: Ravnateljica OŠ Lijepa naša Snježana Romić

Učenica generacije Martina Tušak

Zajedničkim druženjem i istraživanjem skrivenih bisera naše okolice
obilježen je Dan učitelja! Po završetku nastave djelatnici naše osnovne
škole krenuli su do Klanjca koji se još bljeskao na suncu, bojama tek nedavno završenih dana Klanječke jeseni. Posjetili su Franjevački samostan
i Studio Galerije Antuna Augustinčića. Saznali su puno o životu i radu
poznatog kipara, razgledali muzejski depo i postojeću izložbu. Druženje
su zaokružili zajedničkim ručkom svih zaposlenika škole. Bila je to prilika da se prisjetimo svih učitelja koji jesu ili su bili dio naših života kao i
prijašnjih zaposlenika naše škole.
HRVATSKI OLIMPIJSKI DAN
Autorica: Ravnateljica OŠ Lijepa naša Snježana Romić

Dan učitelja

Kao i svake godine, i ovog smo rujna obilježili Olimpijski dan. U petak,
10. rujna krenuli smo pješice prema Zelenjaku. Vrijeme je bilo kao
stvoreno za šetnju u kasnu jesen. U Zelenjaku smo slobodno vrijeme
proveli druženjem u parku i šetnjom među krošnjama. Sunce, zelenilo,
žuborenje vode… bio je to odlično proveden dan u prirodi. Potrebno
nam je sve više kretanja i boravka na svježem zraku. Zato, kad god je to
moguće, odlazimo u šetnje. ČUVAMO SVOJE ZDRAVLJE I ZDRAVLJE
DRUGIH!
PAKETIĆI PRIJATELJSTVA PREDANI OŠ JABUKOVAC
Autorica: Ravnateljica OŠ Lijepa naša Snježana Romić
Predstavnici Dječjeg vijeća općine Tuhelj i Vijeća učenika OŠ Lijepa naša
posjetili su na Svjetski dan mira 21. rujna OŠ Jabukovac pokraj Petrinje.
Krajem prošle školske godine, a povodom 185 godina školstva u tuheljskom kraju učenici su odlučili pokrenuti akciju Paketić prijateljstva
„Mislimo na vas“ i za svoju obljetnicu darivati druge. Prikupili su gotovo
100 paketića koje su predali ravnateljici Jadranki Novak i učenicima.
U Jabukovcu su proveli veselo vrijeme upoznajući školu i družeći se s
novim poznanicima. U pratnji djece bila je ravnateljica OŠ Lijepa naša
koja je predsjednica DND Tuhelj, Snježana Romić, vozač općinskog vozila
koje je prevozilo paketiće Mario Cvrtila i član DND Tuhelj i predsjednik
Općinskog vijeća Općine Tuhelj Robert Romić. Svima su poželjeli mirno
tlo i dogovorili buduću suradnju.

Olimpijski dan

Učenici ispred OŠ Jabukovac
pokraj Petrinje
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UČENICI 3. I 8. RAZREDA SVOJIM PREZENTACIJAMA OBILJEŽILI SU
SVJETSKI DAN IZUMITELJA
Autorica: Pedagoginja Natalija Knezić-Medvedec
Prezentacijom o Slavoljubu Penkali te otkrićima Ronalda Amudsena obilježen je Svjetski dan izumitelja 2021. Svjetski dan izumitelja prigoda je
kojom su se učenici OŠ Lijepa naša upoznali sa znamenitim izumiteljima,
njihovim načinom života i rada te dostignućima koja su nam ostavili za
budućnost. Temu su istraživali kroz prezentacije i prigodne plakate članovi izvannastavne aktivnosti Mali znanstvenici, učenici 3. r. sa svojom
učiteljicom Anom Šuper, članovi DTM grupe (daroviti, talentirani i motivirani učenici) s pedagoginjom te učenici 8. razreda s učiteljima Nikicom
Oračem i Zvonimirom Šeremetom. Svi zajedno naučili smo da život
izumitelja nije jednostavan ni lagan. Svakog izumitelja odlikuju osobine
znatiželje i upornosti, ali i kvalitetne organizacije i pripreme što je svima
nama putokaz za realizaciju nekih naših budućih ideja i ciljeva.

Dan izumitelja

PROJEKT DJEČJEG VIJEĆA MRAVČEV KUTAK
Autorica: Ravnateljica OŠ Lijepa naša Snježana Romić
Dječje vijeće osmislilo je projekt kojim se izrađuje učionice u prirodi
(dvorištu škole) na travnatoj površini. Nazvan je Mravčev kutak jer je
Mravac maskota/logo škole. Postavljena je konstrukcija s bambusovim
pokrovom kao zaštitom od sunca/kiše. U kutku ćemo početkom proljeća
postaviti izrađeni stol, klupe te prema potrebi donositi dodatne stolice i
ploču za pisanje. DND će tako moći organizirati aktivno provođenje slobodnog vremena djece dodatnim okupljanjem u prirodi uz mogućnosti
rada i učenja na otvorenom. Sama škola dobit će dodatnu učionicu za
rad na otvorenom kad god to dopuštaju vremenske prilike. Dva razreda
moći će istovremeno raditi na otvornom te tako olakšati učenje, motivaciju i koncentraciju djece boravkom na zraku, a ujedno im i omogućiti
rad bez korištenja zaštitnih maski na otvorenom.

Mravčev kutak

PROJEKTI
PROJEKTNI DAN – DAN KRUHA
Autorica: Ravnateljica OŠ Lijepa naša Snježana Romić
U petak, 15. listopada, obilježili smo Dan kruha i Dan zahvalnosti za
plodove zemlje. Učenici su marljivo sa svojim mamama i bakama ispekli
kruhove i različite kolače koje su donijeli u školu u predivno ukrašenim
košaricama. Hvala mami Gordani Žnidarec na mirisnom kruhu i vjeroučiteljici Mirjani Mišković koja je zajedno s učenicima pripremila
molitve i košaru s plodovima jeseni. Zajednički smo se uputili u Župnu
crkvu gdje je velečasni Božo Belinić održao sv. misu i blagoslovio sve
kruhove, kolače i plodove jeseni. Nakon blagoslova otišli smo svojim
kućama podijeliti blagoslovljeni kruh u svoje obitelji.
Zahvalni smo na svakom kruhu, svakom plodu jeseni, ali i na svakom
predivnom danu koji možemo provesti u zajedništvu, makar i u novim
uvjetima uz pridržavanje propisanih mjera.

Vanjska učionica

Dan kruha
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VUKOVAR U SRCU – GRAD HEROJ
Autorica: Ravnateljica OŠ Lijepa naša Snježana Romić
Dan sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. godine i u mom gradu Vukovar
svijetli obilježen je 17. studenoga u OŠ Lijepa naša u Tuhlju tematskim
satovima. Po završetku nastave učenici i učitelji zapalili su lampione i
ostavili ih da svijetle u počast svim stradalima, nestalima, žrtvama i
gradu Heroju.
PUTUJEMO AMERIKOM!
Autorica: Učiteljica Engleskog jezika Ljiljana Žegrec
Osmi razred ove godine kreće na jedinstveno putovanje SAD-om. Ne,
nije riječ o novom dokumentarcu poznatog televizijskog novinara, riječ
je o seriji radionica koje će voditi predavačice Američkog Instituta iz
Zagreba! Tako će naši osmaši imati priliku upoznati američku kulturu i
civilizaciju kroz niz zabavnih aktivnosti koje je Američki institut objedinio
pod nazivom Travelling Through America. Alexandra i Sabina prošli su
nas petak povele na Havaje, a to je tek samo početak ovog divne putopisne pustolovine! Bit će to prilika za novim i drugačijim načinima učenja, komunikacije s izvornim govornicima i upoznavanjem jedne druge
kulture! S veseljem iščekujemo iduće susrete!

Dan sjećanja na žrtvu Vukovara

PROJEKT PREUZMI AKTIVIZAM U 8. RAZREDU
Autorica: Ravnateljica OŠ Lijepa naša Snježana Romić
Tema aktivnog građanstva u sklopu projekta PReuzmi AkTIvizam
provlači se kroz 3 radionice, susrete i aktivizam učenika. Do sada su
održane 3 radionice koje su vodili Nikolina i Bojan iz Mreže udruga Zagor koja je nositelj projekta. Kroz rad u grupi, interakciju kroz radionice i
edukativne kvizove učenici/ce su se pobliže upoznali s temom aktivizma,
dječje participacije, lokalnom zajednicom, volonterstvom te mogućnostima uključenja u aktivnosti u svojoj lokalnoj zajednici. Aktivnost je
održana u sklopu projekta PReuzmi AkTIvizam kojeg provodi Mreža udruga Zagor u partnersvu s Osnovnom školom Lijepa naša iz Tuhlja i Osnovnom školom Josipa Broza iz Kumrovca. Projekt je ﬁnancijski podržan kroz
Fond za aktivno građanstvo u Hrvatskoj.

Putujemo Amerikom

S NATJECANJA U ŠKOLSKOJ GODINI 2019./2020.
ŠKOLSKA I ŽUPANIJSKA NATJECANJA 2021. godine
Autorica: Ravnateljica OŠ Lijepa naša Snježana Romić
Naši učenici sudjelovali su na školskim natjecanjima iz Hrvatskog jezika,
Matematike, Povijesti, i Engleskog jezika. Na županijsko natjecanje iz Povijesti pozvan je Saša Šivak, 7.r. s učiteljem Augustinom Knežićem i Hana
Šurina, 6.r. s učiteljicom Ančicom Slaviček.
Ove godine sudjelovali smo na županijskim natjecanjima iz Matematike
i Povijesti. Hana Šurina (6.r., mentorica Ančica Slaviček) u Kraljevcu na
Sutli zauzela je sedmo mjesto u kategoriji šestih razreda na Županijskom natjecanju iz Matematike. Učenik Saša Šivak (7.r., mentor Augustin
Knežić) osvojio je treće mjesto na Županijskom natjecanju iz Povijesti u
Maču u kategoriji sedmih razreda.
Ovogodišnje županijsko natjecanje iz Vjeronauka - Vjeronaučna olimpijada odvijalo se na način da su učenici rješavali testove u svojim školama,
povjerenstvo škole odmah ih je ispravilo i poslalo županijskom pov37

Preuzmi aktivizam u 8. razredu
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jerenstvu. Natjecali su se ekipno učenici 8. razreda: Martina Tušak, Ivan
Gašparić, Lorena Kolman i Petar Marić. Za natjecanje ih je pripremala
vjeroučiteljica Mirjana Mišković. Čestitke svima na sudjelovanju.
ČITANJEM DO ZVIJEZDA također se odvijalo u virtualnom okruženju.
Zadane knjige pročitale su učenice 8. razreda te sudjelovale na županijskom natjecanju u znanju Martina Tušak, Nika Horvat i Lorena Kolman,
a Marija Žnidarec izradila je plakat kojim je predstavila dojmove o pročitanim knjigama. Njihova mentorica je učiteljica Hrvatskog jezika Marija
Dijaković.
PROJEKT GRAĐANIN - RUKAMA DO ZNANJA
Autorica: Ravnateljica OŠ Lijepa naša Snježana Romić
Projekt Rukama do znanja predstavili su učenici 8. razreda s učiteljicom
matematike Ančicom Slaviček na županijskoj i državnoj smotri projekta
iz Građanskog odgoja i obrazovanja u povezanosti s drugim međupredmetnim temama koji je održan virtualnim putem.
U našoj školi već dugi niz godine učenici zajedno sa svojim učiteljima sudjeluju u projektima iz Građanskog odgoja i obrazovanja. Tako
su ove godine učenici 8. razreda Lorena Mihalić, Martina Tušak, Petar
Marić i Sandra Bednjanec zajedno s učiteljicom iz matematike Ančicom
Slaviček sudjelovali u projektu u kojem su povezali gradivo matematike
te međupredmetne teme Građanski odgoj i obrazovanje i Učiti kako
učiti. Projekt je sadržavao izradu materijala vezanih uz gradivo iz nastave matematike. Izradili su puno malih didaktičkih predmeta te dobili
pohvale članova povjerenstava za prosudbu projekata.
SMOTRA UČENIČKIH ZADRUGA
Autorica: Ravnateljica OŠ Lijepa naša Snježana Romić

Lokalni program za mlade

Županijska smotra učeničkih zadruga održana je virtualnim putem.
Saša Šivak, Lana Supina i Mihaela Večereć članovi UZ „Kotaček“
prikazali su izradu suvenira naše maskote Mravca.
Čestitamo svim učenicima na uloženom trudu i pokazanom znanju, a
učiteljima na uspješnom vođenju učenika.
NAGRAĐENI SU NATJECATELJI NA NATJECANJU
„KLOKAN BEZ GRANICA“
Autorica: učiteljica matematike Ančica Slaviček
Pod pokroviteljstvom Hrvatskog matematičkog društva 10. lipnja 2021.
godine u 12 sati i 30 minuta u našoj školi po 13. puta održano je Međunarodno matematičko natjecanje "Klokan bez granica“. Natjecali su se
učenici od 2. do 8. razreda po kategorijama kako propisuje natjecanje,
ukupno 22 učenika. Nagrađen su: Marin Ilijaš (mentorica učiteljica Ana
Šuper) i Sara Koprivnjak (mentorica učiteljica Ančica Slaviček).Prema
propozicijama natjecanja, nagrađeni su oni učenici koji ulaze u 10 %
najboljih natjecatelja po kategorijama. Nagrade za nagrađene učenike
stigle su u ovoj školskoj godini. Zanimljivi zadaci, kreativne dosjetke i
mozgalice siguran su put koji učenike privlači matematici. Čestitke svim
natjecateljima, njihovim mentorima, a posebno nagrađenim učenicima.
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SPORT - KROS
Autorica: Ravnateljica OŠ Lijepa naša Snježana Romić
Sudjelovali smo na ovogodišnjem županijskom natjecanju u krosu koje je održano 26. listopada u Donjoj
Šemnici. Čestitke djevojkama i dječacima i učiteljici
Mariji Kožinec na sudjelovanju na kojem su se plasirali
u zlatnu sredinu.

LIKOVNI RADOVI NAŠIH UČENIKA U KRAPINI I
ZLATARU
Autorica: Ravnateljica OŠ Lijepa naša Snježana Romić

Na dječjim likovnim izložbama u Krapini i Zlataru početkom školske godine izloženi su radovi učenika naše
škole iz prošle školske godine. U Krapini na izložbi
"Kaj u pjesmi, riječi i slici" bili su radovi Mihaele Medvedec, učiteljica Sonja Labaš, Karla Krole, učiteljica
LOPTE I MREŽE IZ LOKALNOG PROGRAMA ZA
Tanja Šurina, Gabrijela Slovenca, učiteljica Silvija Ilić
MLADE OPĆINE TUHELJ
Autorica: Ravnateljica OŠ Lijepa naša Snježana Romić te Dominika Martinića i Sare Iveković, učiteljica Ana
Šuper.
Na izložbi "Čovjek čovjeku" u Zlataru bili su radovi
Načelnik Općine Tuhelj Mladen Hercigonja razveselio
Patricije Horvatek i Laure Žnidarec, učiteljice Tanje
je naše učenike novim loptama i mrežama u sklopu
Lokalnog programa za mlade. Istaknuo je kako je po- Šurina.
Čestitke našim malim umjetnicama i njihovim učiteltrebno da se djeca bave sportskim aktivnostima i da
jicama te im želimo puno kreativnih likovnih radova
im treba pružiti što više izbora i mogućnosti da što
školske godine 2021./2022..
kvalitetnije provedu slobodno vrijeme na otvorenom
Nagradni izlet za uspješne učenike koji su sudjelovali
i u igri. Djeca su inicirala nabavu mreža i lopti jer su
na natjecanjima te aktivnom radu u Vijeću učenika i
uočili dotrajalost mreža i nedostatak lopti. Mreže ćemo dječjem vijeću organiziran je 30. lipnja. Topli dan, miru dogovoru s djecom postaviti na golove u proljeće.
no i toplo more iskoristili su za kupanje, igru i veselo
druženje u Puntu na otoku Krku.
LIKOVNA KREATIVNOST I USPJEŠNOST NA
NAPREDOVANJA I NAGRADE UČITELJIMA/
NATJEČAJIMA
STRUČNIM SURADNICIMA
NOĆ MUZEJA 2021.
Autorica: Ravnateljica OŠ Lijepa naša Snježana Romić Autorica: Ravnateljica OŠ Lijepa naša Snježana Romić
Slanjem likovnih radova učenica 7. razreda Erike Pie
Besednik i Leonarde Lončarić pod mentorstvom učiteljice Sonje Labaš, sudjelovali smo u ovogodišnjem projektu - izložbi Noć muzeja - LET u likovnom
stvaralaštvu djece i mladih.
MELITINO PROLJEĆE
Autorica: Ravnateljica OŠ Lijepa naša Snježana Romić

Iako teška, zahtjevna, često nepredvidiva 2021. godina, bila je uspješna za naše učitelje. Za uspješan rad i
rezultate rada napredovali su zvanjima.
Snježana Romić, ravnateljica
- zvanje mentor
Pavica Iveković, učiteljica razredne nastave
- zvanje izvrsnog savjetnika

Ančica Slaviček, učiteljica matematike
Učenici naše škole sudjelovali su na likovno-literarnom - zvanje savjetnik
natječaju Melitino proljeće. Natječaj je u sjećanje na
Davor Žažar, stručni suradnik knjižničar
kolegicu učiteljicu Melitu Peternel organizirala Osnov- - zvanje savjetnik
na škola Oroslavje. Na natječaj su pristigla 332 likovna i Davor Žažar ujedno je dobitnik Nagrade „Višnja Šeta“
84 literarna rada. Viktoria Glogoški, učenica 2. razreda za iznimne rezultate postignute u školskom
osvojila je 1. nagradu svojim literarnim radom Proljetna knjižničarstvu i u ostvarivanju ciljeva i djelatnosti
svađa. Svoju pjesmu Viktoria je recitirala na završnoj
Hrvatske udruge školskih knjižničara za 2021. godinu.
svečanosti u Oroslavju. Pohvaljena je i pjesma MladIskrene čestitke!
enke koju je napisala Lea Lončarek, 2. r. te likovni rad
Franke Ilić, 2.r.

Napredovanje u zvanju
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dosadašnji predsjednik Savjeta mladih Općine Tuhelj
Odluku o osnivanju Savjeta mladih Općina Tuhelj
donijela je 2010. godine. U tekućoj godini Savjet
mladih održao je 3 sjednice. Jednu sjednicu održao
je (4. saziv), sredinom kolovoza održana je konstituirajuća sjednica na kojoj su izabrani članovi 5. saziva, a isti su održali 1 sjednicu na kojoj je donesen
Program rada za 2022. godinu.
NAJZNAČAJNIJE AKTIVNOSTI NA NAŠU
INICIJATIVU U 2021. GODINI
• Otvoren Instagram proﬁl Općine
• Volonterska akcija: prikupljanje i podjela raznih
potrepština u potresom stradalim područjima
Banovine
• Radna akcija u Trstenom - očišćeno zgarište kuće
• Radionica pod nazivom „Menadžment volontera“
• Pečenje kolača za najpotrebitije uoči Uskrsa
• Volonterska akcija unutar programa Volonterski
centar VolontirAJMO! - uređenje zapuštenih
stepenica
• Volonterska akcija - “Smeće pokupi, Zemlji se
iskupi”
OD INICIJATIVE DO KAPITALNIH ULAGANJA
• Projekt: Uzmi pare i napravi nešto za mlade
– pobjednička ideja Savjeta mladih: Izgradnja i
opremanje Street workout parka
• Kupovanje i druga vrsta nabave suvremenih
pomagala za provedbu nastavnog programa u OŠ
Lijepa naša – Općina nabavila mreže za golove na
vanjskom školskom igralištu i lopte

Članovi novog saziva Savjeta mladih

KONSTITUIRAN NOVI (5.) SAZIV
SAVJETA MLADIH OPĆINE TUHELJ
Na konstituirajućoj sjednici Savjeta mladih Općine
Tuhelj koja se održala 26. kolovoza 2021. godine, za
predsjednika je izabran Marko Brozović, a za zamjenika predsjednika David Koletić. Za novi, trogodišnji
mandat izabrano je 7 članova i isto toliko zamjenika:
David Koletić (zamjenik Erik Hercigonja), Marko Brozović (zamjenica Lana Herceg), Filip Majerić (zamjenik Antonio Majerić), Filip Haramina (zamjenik Kristijan Juranić), Filip Stjepan Hanžek (zamjenik Andrija
Slaviček), Filip Horvatin (zamjenica Kristina Tušak) i
Petra Poljanec (zamjenica Antonela Horvatin).
Riječi novoizabranog predsjednika: „Hvala vam na
povjerenju i izboru. Nadam se da ćemo produktivno
surađivati i zadržati tuheljski Savjet mladih na visokoj
razini na kojoj je bio i do sada te da će nam okolnosti dopustiti da prionemo na organizaciju raznih
događanja, kojih nažalost uslijed pandemije nije bilo
dovoljno ili uopće“ – rekao je Marko Brozović.

PLANOVI ZA 2022. GODINU
Sastavni dio Prijedloga Proračuna Općine Tuhelj za
2022. godinu su aktivnosti iz Lokalnog programa za
mlade planirane u iznosu od 62.000 kn, a odnose
se na: organiziranje edukacija i radionica, organiziranje koncerta za mlade, nabava suvremenih
pomagala za provedbu nastavnog programa u OŠ,
provođenje volonterskih akcija te organiziranje projekcije ﬁlma na otvorenom prostoru povodom Dana
Općine.
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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 2021. 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 i Programa rada.

Tuheljski list | ."% )44&%
INICIJATIVE i AKTIVNOSTI SAVJETA MLADIH U
POSLJEDNJA DVA SAZIVA
2015.

• Izrađen logo Savjeta mladih Općine Tuhelj
– autor Paula Petrinec
• Sudjelovanje oko organizacije Božićnog koncerta

2016.

• Dani otvorenih vrata u DVD-u
• Prijedlog za organizaciju besplatnog prijevoza na
darivanje krvi u Klanjec

2017.

• Sudjelovanje u kreiranju važnog dokumenta za
učenike i studente: „Javna tribina o izradi novog
pravilnika o kriterijima i postupku dodjele pomoći
učenicima srednjih škola i studenata“
• Prvo sudjelovanje na tribini u OŠ: „Profesionalna
orijentacija u Osnovnoj školi Lijepa naša u Tuhlju“

2018.

• Aktivno sudjelovanje u projektu „Tuhelj ZA mlade!“
na temelju kojeg je donesen Lokalni program za
mlade Općine Tuhelj (prva Općina u KZŽ)
• Otvorena Facebook stranica Savjeta mladih
• Izrađen novi logo Savjeta mladih Općine Tuhelj
– autor Paula Petrinec

2019.

• Pokretanje Fitness programa
• Ostvarena inicijativa kupanja za mještane u
Termama Tuhelj uz 30% popusta
• Otvorena je službena adresa Savjeta mladih
Općine Tuhelj: savjetmladih.tuhelj19@gmail.com
• Sudjelovanje u volonterskoj akciji Općine Tuhelj
– očišćen šumski put koji vodi od kućnog broja
Tuhelj 3, kroz Pristavu do Svetog Križa
• Predsjednik Savjeta mladih Tomislav Tramišak
sudjelovao je kao član Radne skupine u procesu
donošenja Pravilnika za dodjelu priznanja Općine
Tuhelj

2020. • Pokrenuta organizacija „pub kviza“
• Održan prvi turnir u Playstation igri „FIFA2020“
• Putem Facebook grupe dali smo naše prijedloge i
primjere dobre prakse vezane uz epidemiju
COVID-19 koji su 5. svibnja poslani Savjetu za mlade
Vlade Republike Hrvatske. Isti su objavljeni na web
stranici Općine u odjeljku „SAVJET MLADIH“
• Dani su Prijedlozi mjera nadležnim tijelima za
umanjivanje posljedica pandemije COVID-19 na
lokalnoj razini (prijedlog dostavljen općinskom
načelniku)
Koncert Ivana Zaka

2021.

• Otvoren Instagram proﬁl Općine
• Volonterske akcije: prikupljanje i
podjela raznih potrepština u potresom
stradalim područjima Banovine
• Volonterska akcija u Trstenom
- očišćeno zgarište kuće
• Sudjelovanje na radionici
„Menadžment volontera“
• Pečenje kolača za najpotrebitije
uoči Uskrsa
• Volonterska akcija unutar programa
Volonterski centar VolontirAJMO! uređenje zapuštenih stepenica u
Tuheljskim Toplicama
• Volonterska akcija
- “Smeće pokupi, Zemlji se iskupi”
• Projekt: Uzmi pare i napravi nešto za
mlade – pobjednička ideja Savjeta
mladih: Izgradnja i opremanje Street
workout parka
PRIJEDLOZI IZVOĐAČA ZA KONCERTE
POVODOM DANA OPĆINE
2016.
GRUPA UČITELJICE

2017.
TS MILENIJ

2018.
GRUPA VIGOR

2019.
IVAN ZAK

PLANOVI ZA BUDUĆNOST:
• kontinuirana suradnja s načelnikom i
Općinskim vijećem
• daljnje provođenje aktivnosti iz
Lokalnog programa za mlade i
Godišnjeg programa rada
• osnivanje udruge mladih
• povećanje popusta u Termama Tuhelj
(s 30% na barem 50%)
• ponovno pokretanje ﬁtnessa
• organizacija edukacije o ﬁnancijskoj
pismenosti mladih na temu „krediti“
(APN itd.)
• obogaćivanje manifestacija novim
događajima povodom obilježavanja
Dana Općine Tuhelj
• kontinuirane volonterske akcije
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U sklopu projekta Uzmi pare i napravi nešto za mlade
kojeg provodi Općina Tuhelj s partnerima LAG
Zagorje-Sutla i Mreža udruga Zagor, sredinom
listopada s predstavnicima istih otvoren je Street
workout park kod autobusne stanice u centru Tuhlja.
Projektom koji je dio programa Civic Europe provodi
se proces participativnog proračuna za mlade koji
predstavlja uključivanje građana/ki u odlučivanje o
tome koji će se projekti u gradu ili općini ﬁnancirati iz
javnog proračuna. Mladi Tuhljani od 15 do 30 godina
imali su mogućnost odlučivanja između dva prijedloga: „Večer stand up komedije“ i „Izgradnja street
workout parka“. Od održanih radionica u ožujku,
kampanje između dviju ekipa i provedenih izbora
u travnju, početkom listopada implementirana je
pobjednička ideja članova Savjeta mladih i nekolicine
entuzijasta. Na izbore je izašlo 76 glasača od kojih
je 29 glasova dobio drugi, a 47 prvi projekt te odnio
pobjedu i ﬁnanciranje u iznosu od 20.000 kn.
Potpora Civic Europe inače iznosi 15.000 kuna po
jedinici lokalne samouprave uz suﬁnanciranje 5.000
kuna po JLS za projekte vrijednosti od 20.000 kn.
Vrijednost ovog projekta ukupno iznosi 53.512,50
kn. LAG Zagorje-Sutla ﬁnancirao je nabavu sprava u
iznosu od 15.000 kn, a Općina preostalih 19.687,50
kn dok je dodatno za pripremu i oblikovanje terena
te nabavu koša za smeće utrošeno 18.825 kn. Valja
napomenuti da je ova aktivnost planirana i u Lokalnom programu za mlade kojeg Općina Tuhelj provodi

"Vrijednost ovog projekta ukupno
iznosi 53.512,50 kn."
od 2017. godine i u projekcijama proračuna Općine za
2022. godinu. Na ovaj način, aktivnost je realizirana
godinu dana ranije, a uz to ostvarena je i ﬁnancijska
potpora. U dodatno obogaćivanje sadržaja na tom
prostoru uključila se i Turistička zajednica „Biser zagorja“ koja je nabavila pametnu klupu. Ovim projektom proširili smo sadržaj sportske infrastrukture koja
će omogućiti mladima besplatnu ﬁzičku aktivnost i
rekreaciju te rješavanje problema poput nedovoljne
ﬁzičke aktivnosti i pretilosti općenito. Kroz boravak
na otvorenom i korištenje street workout parka, mladi će kvalitetnije provoditi slobodno vrijeme, prvenstveno kroz druženje i upoznavanje novih ljudi.

Street workout park

Street workout park
Street workout park nalazi se kod
autobusne stanice u centru Tuhlja
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Uoči svečane sjednice Općinskog vijeća Općine
Tuhelj povodom Dana općine i blagdana župe Uznesenja Blažene Djevice Marije svečano je otvoren
Dječji vrtić Potočić Tuheljski. Vrtić je započeo s radom još 10. svibnja, a projekt izgradnje započeo je
2015. godine otkupom zemljišta od župe i izradom
projektno – tehničke dokumentacije. U kolovozu
2018. prijavljen je za ﬁnanciranje na natječaj Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom
razvoju, a ugovor o ﬁnanciranju projekta s Agencijom potpisan je u prosincu 2018. godine. Projekt je
vrijedan 8,6 milijuna kuna i suﬁnanciran iz fondova
EU u iznosu od 6,6 milijuna kuna.
‘Izgradnja je započela u rujnu 2019. godine, a u
travnju ove godine objekt je završen i 10. svibnja
su se po prvi puta u vrtiću mogli čuti dječji smijeh i
igra. To nam je najbolja nagrada za sav rad i trud u
realizaciji projekta – rekao je načelnik Mladen Hercigonja, uz zahvale svima koji su sudjelovali u realizaciji projekta. – Značaj ovog projekta za naš kraj je

nemjerljiv i obilježit će budućnost mnogih generacija naših Tuhljanki i Tuhljana. Ravnateljica vrtića Ana
Ricijaš zahvalila je načelniku i svima koji su pomogli
u realizaciji projekta. ‘Jako smo ponosni na zdanje
koje se savršeno uklopilo u naš krajobraz. Nemojmo
zaboraviti da srce vrtića čine djeca i da smo svi mi
ovdje samo zbog djece. Hvala roditeljima koji su
nam dali povjerenje i učinili nas privilegiranima da
sudjelujemo u odrastanju njihovog najdragocjenijih
blaga, a to su njihova djeca, rekla je ravnateljica.
Župan Željko Kolar čestitao je Tuhljankama i Tuhljanima na sjajnom projektu. ‘Ako znamo da su djeca
u odličnim uvjetima, u rukama odličnih teta, ako
u školama stvorimo uvjete da djeca bezbrižno uče

Otvorenje vrtića
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i rade, onda i mi na svojem poslu možemo dati
svoj maksimum. Razvitak svake sredine počinje
od tih uvjeta. Tuhelj je dugo čekao ovakav i ovaj
projekt, ali konačno je došla ekipa koja je pokazala da zna i može i preko europskih sredstava
realizirala je ovaj projekt. Čestitam svima koji su
sudjelovali u izgradnji vrtića i provedbi projekta,
rekao je župan Kolar i ravnateljici uručio prigodan
poklon Krapinsko – zagorske županije, veliku kutiju punu igračaka. Vrtić su presijecanjem vrpce
zajednički službeno otvorili načelnik Hercigonja,
župan Kolar i dvoje vrtićaraca, a blagoslovio ga
je župnik Dragutin Šengula. ‘Danas stojimo ovdje
svi skupa sretni i ponosni, posebno djeca i njihovi
roditelji i svi budući roditelji djece koja će u ovim
prostorima krenuti u odgoj i obrazovanje. Ovakvo lijepo djelo je na ponos našem Tuhlju – rekao
je vlč. Šengula.Svečanu sjednicu povodom Dana
općine Tuhelj i blagdana Uznesenja Blažene Djevice Marije otvorio je predsjednik Vijeća Robert
Romić. Načelnik Mladen Hercigonja nije govorio
puno o prošlosti već o budućim projektima. Kazao
je tek da je period od posljednje svečane sjednice
obilježen izazovima i događanjima, no u tom su
periodu ostvareni i značajni rezultati na koje mogu
biti ponosni. ‘Usprkos koroni uspjeli smo odraditi
sve planirane projekte komunalne infrastrukture.
U ova teška vremena posebno nas veseli činjenica
da smo uspjeli ﬁnancirati mnogobrojne pomoći
i poticajne mjere koje obuhvaćaju sve dobne
skupine naših stanovnika, rekao je načelnik Hercigonja posebno istaknuvši i vrtić Potočić Tuheljski, najvažniji uspješno završen kapitalni projekt.
Uz vrtić posebno njega i njegov tim veseli što su
prijavom kod Središnjeg državnog ureda za demograﬁju i mlade ostvarili pomoć za održavanje i
razvoj predškolske djelatnosti u iznosu od 181.500
kuna što je omogućilo oslobođenje roditelja
djece plaćanja dijela vrtića za jedan mjesec. ‘U
nadolazećem razdoblju čeka nas realizacija projekta koji će značajno poboljšati kvalitetu naših
stanovnika i promijeniti vizuru našeg Tuhlja. To
je prijavljen projekt rekonstrukcije i opremanja
prostora Općine u društveni dom u Tuhlju. Taj
prostor nalazi se na katu iznad vatrogasnog doma
i po uređenju planira se dodijeliti na korištenje
našim udrugama, najavio je načelnik Hercigonja
dodavši da je vrijednost tog projekta šest milijuna
kuna. ‘Slijedi rušenje objekata u centru Tuhlja koje
smo kupili s ciljem da na tom mjestu izgradimo
parkiralište koje nam je više nego potrebno, rekao
je načelnik Hercigonja dodavši da odmah nakon
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Govor župana Željka Kolara na svečanoj sjednici

toga planiraju izraditi projektnu dokumentaciju za
izgradnju parkirališta. Gotova je projektna dokumentacija i pravomoćna građevinska dozvola za
uređenje i izgradnju trga u centru Tuhlja. Načelnik Mladen Hercigonja zahvalio se svima na radu
i uspješnoj suradnji. Posebno se zahvalio svojoj
zamjenici u prošlom mandatu Veroniki Kolman te
velečasnom Dragutinu Šenguli koji je u ovoj župi
bio osam godina, a nakon blagdana Velike Gospe
odlazi u drugu župu. Uime prisutnih gradonačelnika i načelnika obratio se gradonačelnik Klanjca
Zlatko Brlek koji je također čestitao na svemu
napravljenom, zaželio puno uspjeha u planovima
za sljedeće razdoblje te je čestitao Dan općine i
blagdan župe uz želju da novoizgrađeni vrtić bude
ubrzo premali jer je to znak da će ovdje ostati
ljudi živjeti i da će se ovo mjesto dalje razvijati.
Također, pohvalio je tuheljske udruge koje mogu
biti primjer svim ostalima u Zagorju. Dan općine i
blagdan župe čestitao je i Franc Vovk, župan
prijateljske općine Dolenjske Toplice.

Darivanje poklona župniku Šenguli
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Župan Željko Kolar čestitajući Dan općine i blagdan župe rekao je da je ove svečanosti obilježilo
službeno otvaranje vrtića na čemu je također čestitao. Rekao je da ga posebno veseli što ima nekoliko gotovih projekata s građevinskim dozvolama
i čeka se samo raspisivanje natječaja za njihovo
apliciranje. Iskoristio je priliku i oprostio se od
vlč. Šengule. ‘U ovih osam godina imali smo sjajan
partnerski odnos sa župom u Tuhlju i velečasnim
koji razumije ljude, potrebe malog čovjeka i koji
izuzetno široko vidi i gleda. Zbog toga zahvaljujem
na suradnji koju smo imali, rekao je župan Kolar
dodavši da je uvijek dobrodošao u ovu županiju.
Čestitao je nagrađenima. ‘Ostali smo nešto dužni
za projekt u školi i to ćemo sada promijeniti.
Proširili smo ga i radimo projekt kompletne energetske obnove škole, promijenit ćemo krovište,
kotlovnicu, fasadnu ovojnicu i stolariju i vjerujem
da ćete nam oprostiti za ovo kašnjenje, najavio
je župan Kolar. Saborski zastupnik Siniša Hajdaš Dončić istaknuo je da je zadovoljstvo biti u
Tuhlju, u ugodnoj atmosferi, u Tuhlju koji raste,
gospodarski se razvija, a Terme Tuhelj su i dalje
centripetalna sila koja privlači. ‘Nadam se da će
i šira zajednica uhvatiti priključak i otvarati neke
nove komplementarne sadržaje. ‘Vaš posao koji
ste napravili sa skromnim proračunom, napavili
ste i s novcem za kojeg nije bitno odakle dolazi.
Bitno je da ste prepoznali prioritete, a to je vrtić,
vaša kapitalna investicija, rekao je Hajdaš Dončić.
Dodijeljene su i javna priznanja. Novčanom nagradom nagrađene su najbolje učenice s područja općine: Martina Tušak, Veronika Barlović
i studentica Sandra Hercigonja. Ivana Posavec
dobitnica je Priznanja za razvoj civilnog dtuštva
za dugogodišnji doprinos i rad u KUD-u Naša lipa
Tuhelj, Josip Bračun za dugogodišnju potporu i
doprinos u radu DVD-a Tuhelj te Tomislav Turk
za dugogodišnji doprinos i rad u Kuburaškom
društvu Munja Tuhelj, Goran Đulić za doprinos
zaštiti i unapređenju okoliša općine Tuhelj i Dario
Glogoški za promicanje imena Tuhelj te izuzetan
doprinos sportu i kulturi. Načelnik općine Tuhelj
Mladen Hercigonja uručio je i sliku tuheljskog
slikara Marijana Zanoškog velečasnom Dragutinu
Šenguli koja će ga uvijek podsjećati na Tuhelj. U
emotivnom govoru vlč. Dragutin rekao je da mu je
Tuhelj doista drugi dom, kako mu je drago što su
svi zajedno uspjeli oni koji su se trudili, a najveća
želja mu je da ga načelnik ubrzo nazove i kaže da
je vrtić premali i da ga treba proširiti.
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Nagrađeni učenici i studenti

Dobitnici Priznanja

Poklon župana vrtiću
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PREDSTAVA DEKORATER
U sklopu 14. Glumačkog festivala u Krapini,
na igralištu OŠ Lijepa naša održana je predstava “Dekorater”, KG “Lectirum” iz Zagreba.
Kako riješiti ljubavni trokut, ispričali su nam
glumci Ksenija Pajić, Ines Bojanić i Goran
Grgić u duhovitoj i humorom prožetoj
komediji. Predstavu je ﬁnancirala Općina
Tuhelj, a za sve posjetitelje ulaz je bio
besplatan.
PREDSTAVA OCAT I SIN

Predstava Dekorater

U sklopu proslave Dana Općine 2021. godine
održana je predstava „Ocat i sin“.
Generacijski jaz oca i sina ispričali su nam
odlični glumci Zlatan Zuhrić Zuhra i Tin
Sedlar u duhovitoj i humorom prožetoj
komediji. Brojni posjetitelji imali su priliku
barem na kratko osmijehom zamijeniti ovo
“korona sivilo”. Ulaz za sve posjetitelje bio je
besplatan.
KINO NA OTVORENOM
U organizaciji Općine Tuhelj i TZ Biser
Zagorja po prvi puta u Tuhlju održano je kino
na otvorenom. Brojni posjetitelji, a najviše
najmlađi, imali su priliku uživati u animiranom ﬁlmu Kralj lavova. Ideja o ovakvom
obliku događanja naišla je na odlične reakcije posjetitelja te ćemo i na dalje nastaviti
s organizacijom ovakvih i sličnih događanja.
Time je provedena i planirana aktivnost “kino
na otvorenom” unutar Lokalnog programa
za mlade Općine Tuhelj 2018. – 2022. koju su
predložili naši mladi prilikom kreiranja ovog
dokumenta.

Predstava Ocat i sin

Kino na otvorenom
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Autorica: Ravnateljica OŠ Lijepa naša Snježana Romić
Volonterski centar VolontirAJMO - sustavni razvoj volonterstva, provodi projekt čiji je nositelj Mreža udruga Zagor, a
OŠ Lijepa naša je jedan od partnera u projektu.
Nakon radionica s učenicima 5. razreda osmišljena je akciju
Čuvamo zeleno, volimo zeleno u čijoj su realizaciji 21. svibnja sudjelovali učenici 8. razreda. Pod vodstvom učitelja
Augustina Knežića i ravnateljice Snježane Romić bojale su
se sprava na dječjem igralištu zaštitnim bojama, a metalna
ograda uz školu osvježena je novim slojem boje.
Volonterski rad se nastavlja pod sloganom U EKO GRUPU
UKLJUČI SE TI, OKOLIŠ ĆE ZA ČAS BLISTATI! stalnom brigom
o okolišu škole u koju su uključeni svi učenici škole.
A najbolje je čuvamo tako da krenemo od malih stvari, od
svoje kuće i svojeg dvorišta. Imajmo na umu da Dan planeta
Zemlje nije samo 22.travnja, već svaki dan u godini!

Akcija Čuvajmo zeleno, volimo zeleno

VOLONTIRALI SMO NA SPECIJALNOJ OLIMPIJADI
U Tuheljskim toplicama 11. i 12. listopada sedmero učenika
sedmog i osmog razreda volontiralo je na Specijalnoj
olimpijadi. Organizator natjecanja bilo je Športsko društvo
Specijalni športovi Luč, udruga čija je zadaća promicanje
i razvitak športa za osobe s intelektualnim teškoćama. Na
otvorenju je dvije skladbe na harmonici odsvirao Mihael
Ban. Bilo nam je zadovoljstvo što smo dali svoj doprinos u
provođenju ovog natjecanja!
DJEČJA MAŠTA, BOJA I KIST – VOLONTERSKA AKCIJA
#AJMOLAG
U subotu 13. studenoga završena je ovogodišnja aktivnost u
okviru programa #ajmoLAG 2021. Oslikana je škarpa nasuprot ulaza u Dječji vrtić Potočić Tuheljski. Volontere/i DND
TUHELJ, dječjeg vrtića i osnovne škole, njih petnaestero
djece i odraslih, dječje ideje pretočili su u veselu sliku. Aktivnosti je koordinirala predsjednica DND TUHELJ Snježana
Romić, ravnateljica osnovne škole uz ravnateljicu dječjeg
vrtića Anu Ricijaš.
Akcija je provedena u suradnji, DND Tuhelj, Dječjeg vrtića
Potočić Tuheljski i OŠ Lijepa naša, a ﬁnancirana je iz sredstava dobivenih na natječaju LAG Zagorje-Sutla za volonterske akcije.

Specijalna olipijada

Volonterska akcija #ajmoLAG
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Autor: Tomislav Tramišak
Općina Tuhelj pokazala je solidarnost, koliko je to u našim
mogućnostima, za stradala područja u Sisačko-moslavačkoj
županiji uplatama po 10.000 kn iz proračunske zalihe na
račune Grada Siska i Grada Petrinje. U vatrogasnom domu
organizirana je i akcija prikupljanja potrepština.
8. siječnja podijelili smo 8,5 tona kukuruza i ostalih žitarica
direktno ljudima u selima: Majske Poljane, Vlahović, Martinovići, Jabukovac, Drenovac Banski, Grabovac Banski i
Donja Bačuga. Hvala velikom broju donatora s područja
naše općine koji su od srca darovali stočnu hranu za
životinje, te na taj način pomogli stradalim ljudima. Hvala i
tuheljskim prijevoznicima koji su besplatno prikupili i
odvezli hranu u navedeno područje uz pomoć mlade ekipe
koja je cijeli dan neumorno radila na podjeli.

Hvala svima koju su
donirali, prikupljali,
dostavljali ili na bilo koji
način pripomogli.

Pripremanje donacija za Petrinju

Doniran je kukuruz i ostale žitarice
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ODRŽANA RADIONICA „MENADŽMENT VOLONTERA“
Autor: Tomislav Tramišak
Početkom ožujka u organizaciji LAG-a Zagorje-Sutla i Mreža
udruga Zagor održana je radionica pod nazivom „Menadžment volontera“ , u prostorijama DVD-a Tuhelj. Sudionici
su na ovoj radionici u okviru Volonterski centar VolontirAJMO kroz interaktivne zadatke imali priliku upoznati se sa
Zakonom o volonterstvu, načelima volontiranja i pravima i
obvezama volontera i organizatora volontiranja, a na kraju je
dogovorena i konkretna volonterska akcija kojom će se urediti zapuštene stepenice na dvije lokacije u Tuheljskim Toplicama. Zahvaljujemo Mreži udruga Zagor na prilici da i ove
godine zajedno radimo na jačanju volonterstva u lokalnim
zajednicama, kao i članovima Savjeta mladih Općine Tuhelj,
DVD-a Tuhelj, Kuburaške udruge “Gromovi Zagorja” i direktorici TZ Biser Zagorja koji su svojim dolaskom i entuzijazmom iskazali velik interes za aktivnim volonterskim djelovanjem. Nositeljica projekta je Mreža udruga Zagor, a partnerske
organizacije su Grad Zabok, Općina Konjščina, Općina Tuhelj,
Općina Kumrovec, Općina Zagorska Sela, Osnovna škola Ksavera Šandora Gjalskog Zabok, Osnovna škola Josipa Broza
Kumrovec, Osnovna škola Lijepa naša Tuhelj, Srednja škola
Konjščina, Škola za umjetnost, dizajn, graﬁku i odjeću Zabok,
Centar za socijalnu skrb Zabok, Lokalna akcijska grupa
Zagorje Sutla, Krapinsko-zagorska županija. Program ﬁnancira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike te Lokalna akcijska grupa Zagorje-Sutla, a isti
se provodi od 1.1.2021. do 31.12.2022.

Radionica "Menadžment volontera"

PROJEKT VOLONTIRAJMO
Autor: Tomislav Tramišak
Početkom travnja u Tuheljskim Toplicama uspješno je provedena volonterska akcija u okviru programa Volonterski centar VolontirAJMO! Volonteri su uredili zapuštene stepenice
u dužini od tridesetak metara u Ulici Matije Gupca, a čijim
će se ponovnim stavljanjem u funkciju znatno skratiti put
lokalnom stanovništvu, ali i turistima i izletnicima kako ne bi
morali pješačiti glavnom, prometnom cestom.
Predstavnici TZ Biser Zagorja, Savjet mladih Općine Tuhelj,
DVD Tuhelj, Kuburaška Udruga Gromovi Zagorja i zaposlenici
Općine zajedno su uložili napore da se ova akcija uspješno
sprovede u dijelo.

Uređivanje stepenica u Tuheljskim Toplicama

SMEĆE POKUPI, ZEMLJI SE ISKUPI
Autor: Tomislav Tramišak
Na inicijativu Savjeta mladih Općine Tuhelj krajem travnja na
području općine Tuhelj održana je volonterska akcija “Smeće
pokupi, Zemlji se iskupi” povodom obilježavanja Dana planete Zemlje. Akciji su se priključili članovi Savjeta mladih,
zamjenica načelnika te ostali volonteri koji su čistili okoliš na
više lokacija u općini, na kojima je nažalost prikupljena veća
količina raznog otpada kojeg su bacili neodgovorni pojedinci.
Volonteri su bili podijeljini u 5 timova koji su očistili okoliš
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Čišćenje okoliša
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uz županijsku cestu od potoka Horvatska u Proseniku pa sve
do rotora u Tuheljskim Toplicama, od izvora termalne vode u
Bolničkoj ulici, preko Črešnjevca i Svetog Križa do Tuhlja, na
ulazu u naselje Trsteno i uz glavnu cestu u Pristavi te na pojedinim lokacijama na kojima su odbačene veće količine otpada
(Lenišće, Pristava i gornji dio Svetog Križa). Općina je osigurala
kontejner za prikupljene otpada, a TZ Biser Zagorja pobrinula
se oko okrjepe za vrijedne volontere koju je pripremao načelnik Općine sa svojim suradnicama. „Zahvaljujemo svima koji
su sudjelovali u akciji, a mještane pozivamo da budu savjesni i
da ne bacaju otpad u prirodu, već da ga razvrstavaju i predaju
sukladno naputcima Općine i komunalnog poduzeća koje prikuplja otpad na području naše općine, te da koriste i sve dodatne mogućnosti za odlaganje otpada koje imaju na raspolaganju, a to su eko otok, reciklažno dvorište u Klanjcu te godišnje
sakupljanje glomaznog otpada“ – poručuje organizator akcije
Tomislav Tramišak.

Čišćenje okoliša

INICIJATIVA SAVJETA MLADIH ZA NAJPOTREBITIJE
Autor: Tomislav Tramišak
U ovo vrijeme kada smo svi radi pandemije zatvoreni u domove,
nastojimo usrećiti najpotrebitije malim znacima pažnje, stoga
je Savjet mladih pokrenuo inicijativu pečenja kolača za socijalno ugrožene obitelji s područja općine.Uoči Uskrsa okupili su
se članovi s zamjenicom načelnika te spakirali 46 paketića s
po dvadesetak kolačića koji su se podijelili uz prigodne pakete
koje uobičajeno pred blagdane dijeli Općina Tuhelj socijalno
ugroženim stanovnicima. Cilj nam je bio razveseliti ih slasticama kao najranjivije članove društva kako se ne bi osjećali
zapostavljenima i kako bi dostojno obilježili blagdan Uskrsa.

Dijeljenje paketa najpotrebnijima

U RADNOJ AKCIJI U TRSTENOM OČIŠĆENO ZGARIŠTE KUĆE
Autor: Tomislav Tramišak
Sredinom ožujka u Trstenom je organizirana radna akcija
čišćenja zgarišta kuće koja je sredinom veljače izgorjela u potpunosti. Riječ je akciji u koju su bile uključene članice DVD-a
Tuhelj, članovi Savjeta mladih Općine Tuhelj, susjedi i mještani
volonteri iz Tuhlja. U ime Općine Tuhelj koordinaciju aktivnosti preuzeo je predsjednik Savjeta mladih Tomislav Tramišak,
također Općina je osigurala korištenje traktora s prikolicom za
odvoz materijala, potreban radni alat te je ﬁnancirala okrjepu
za volontere. U cjelodnevnoj akciji petnaestak volontera srušilo
je do temelja ostatke konstrukcije drvene kuće te je počišćeno
zgarište i sanirana velika količina materijala koji je ostao nakon
požara. „Velika hvala svima koji su se javili na poziv i kroz čitav dan odradili lavovski posao. Također, zahvaljujemo obitelji
Hudić na pripremi dodatnog toplog obroka za volontere. Žao
nam je zbog nesreće koja je pogodila našu susjedu, a na ovaj
način pomogli smo joj da lakše krene sve ispočetka“, zahvalila
je svima zamjenica načelnika Veronika Kolman koja je inicirala
organizaciju radne akcije.

Čišćenje zgarišta kuće
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DAN DRŽAVNOSTI, 22.06.2021.
Dan državnosti 2021. godine, obilježili su Načelnik Općine Tuhelj
Mladen Hercigonja i kandidati za članove Općinskog vijeća Općine
Tuhelj, 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.

Dan Državnosti

DAN POBJEDE I DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI TE DAN
HRVATSKIH BRANITELJA, 5.8.2021.
Branitelji s područja općine Tuhelj 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 Općine Tuhelj Mladen Hercigonja
pozdravio je prisutne branitelje i zahvalio im na njihovom doprinosu u stvaranju samostalne Republike Hrvatske. U ime branitelja
s područja općine Tuhelj prisutnima se obratio Marijan Tušak.
Nakon prigodnih govora svi zajedno zapalili su svijeće i položili
cvijeće poginulim suborcima ispred spomenika braniteljima na
Novom groblju.

Obilježavanje Dana pobjede i Domovinske
zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja

DAN ANTIFAŠISTIČKE BORBE, 22.06.2021.

Dan Antifašističke borbe

Predstavnici Općine Tuhelj obilježili su Dan antifašističke
borbe polaganjem vijenca i paljenjem svijeća ispred spomenika
žrtvama fašizma u Tuhlju u parku kraj Osnovne škole Lijepa naša.
OBILJEŽAVANJE DANA SJEĆANJA NA ŽRTVE
VUKOVARA I ŠKABRNJE, 18.11.2021.
Uoči Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dana sjećanja na
žrtve Vukovara i Škabrnje, 17.studenog na trgu u Tuhlju upaljeni su
lampioni u obliku Vukovarskog vodotornja.

Obilježavanje Dana sjećanja na žrtve
Vukovara i Škabrnje

á
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Kućica za knjige projekt je Gradske knjižnice i čitaonice Antun Mihanović iz
Klanjca. Ovim projektom knjižnica je upisana na svjetsku kartu projekta Little Free Library. Ovom uličnom mini knjižnicom želi se omogućiti besplatna
posudba i međusobna razmjena knjiga i tako na neposredan način promicati
pismenost, ljubav prema čitanju te vrijednost i važnost zajedništva u našoj
maloj zajednici. Kućice rade na principu, POSUDI, PROČITAJ ILI POKLONI!
Općina Tuhelj je postavila dvije kućice za knjige, jedna se nalazi u centru kod
župne crkve, a druga u Tuheljskim Toplicama kod šetnice prema hotelu Well.
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Kućica pri župnoj crkvi
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Autor: Davor Žažar,
predsjednik Gradskog društva Crvenog križa Klanjec
bicikala, kućanskim i higijenskim potrepštinama koje
se u vrijednosti do 50 kuna mjesečno nabavljaju
za potrebe krajnjih korisnika. Zaposlene žene dvaput
tjedno obilaze 6 krajnjih korisnika za koje su zadužene te prema potrebama korisnika pružaju
odgovarajuću podršku. Ukupna vrijednost projekta
iznosi 4.962.921,25 kuna koji je ﬁnanciran 100 %
bespovratnim sredstvima u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.
Razdoblje provedbe ovog projekta je od 22. 2. 2021.
do 22. 6. 2022. S područja Općine Tuhelj zaposleno
je pet žena: Mirjana Ptujec, Marjana Belošević,
Marija Tkalec, Marica Slovenec i Andrijana Fekeža.
ŽENE ZA ZAGORJE II
Marljive i savjesne djelatnice brinu o svojim
Projekt traje do 16 mjeseci i provodi se na području
korisnicima od kojih su 22 korisnika s tuheljskog
13 jedinica lokalne samouprave, odnosno na
područja. Veseli nas što su korisnici, naši tuheljski
području djelovanja GDCK Krapina, GDCK Pregrada
umirovljenici izuzetno zadovoljni radom djelatnica
i GDCK Klanjec. Zaposleno je 56 nezaposlenih žena
Crvenog križa te ističu kako im često od konkretne
pripadnica ranjivih skupina, koje brinu o potrebama pomoći u kućanstvu više znači pokoja lijepa riječ i
336 krajnjih korisnika, a za taj rad su opremljene s 50 prilika da se malo podruže i popričaju s nekim.
Iza GDCK Klanjec vrlo je uspješna godina ispunjena
brojnim aktivnostima s ciljem educiranja, volontiranja i prije svega, pružanja pomoći potrebitim mještanima. Tijekom cijele godine provode se programi
i akcije kako bi u duhu solidarnosti i humanosti
pomagali prije svega starijim i samačkim domaćinstvima u svim naseljima na području Općine. Svakako
treba naglasiti vrlo dobro suradnju s Općinom Tuhelj
na čelu s načelnikom Mladenom Hercigonjom, koja
se uvijek spremno odaziva te ﬁnancijski i logistički
potpomaže djelovanje Crvenog križa. Više o provedenim aktivnostima pročitajte u nastavku.

Osposobljavanje za zanimanje slastičar
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OSPOSOBLJAVANJE ZA ZANIMANJE SLASTIČAR
Ovog je ljeta u sklopu projekta Žene za Zagorje II
zaposlenicama s područja Krapine, Klanjca i
Pregrade omogućeno osposobljavanje za zanimanje
slastičar. Iz GDCK Klanjec na ovoj je edukaciji
sudjelovalo šest žena, od kojih njih troje s tuheljskog
područja: Marija Tkalec, Marjana Belošević i Marica
Slovenec. Nakon odrađenih predavanja, teorijskih i
praktičnih, došao je na red ispit. Svaka žena ispekla
je jednu slasticu koju je predstavila kao dio završnog
ispita. Čestitamo svim polaznicama na izvrsnoj
izvedbi i na položenom ispitu.
DOBROVOLJNO DARIVANJE KRVI
Povodom Dana darivatelja krvi u ponedjeljak, 25.
listopada u Maloj je dvorani Grada Klanjca održana
svečanost dodjele priznanja darivateljima krvi s područja djelovanja Gradskog društva Crvenog križa
Klanjec. Prisutne je pozdravio predsjednik GDCK
Klanjec Davor Žažar zahvalivši darivateljima na njihovoj humanosti, pogotovo u ovo vrijeme pandemije
kada je potreba za dozama krvi velika. Ravnatelj
GDCK Klanjec Mario Harapin pročitao je pismo
predsjednika HCK Josipa Jelića upućeno darivateljima te im također uputio zahvalu i u svoje osobno
ime. Događanju su prisustvovali gradonačelnik Grada Klanjca Zlatko Brlek, načelnica Općina Zagorska
Sela Ksenija Krivec Jurak i načelnik Općine Tuhelj
Mladen Hercigonja koji su darivateljima čestitali
te im poželjeli dobro zdravlje i još puno darivanja
dragocjene tekućine koja spašava ljudske živote.
Zahvalnicu i odlikovanje za 100 puta darovanu krv
primio je Željko Trajbar. Dragutin Bogović i Darko
Smodila krv su darivali 75 puta, dok su Robert Poslek, Mladen Jakopčević i naš Tuhljan, Darko Glogoški
50 puta darivali krv. S tuheljskog područja jubilarne
Zahvalnice primili su još i Katarina Špetić za 20 te
Marko Horvat za 10 puta darovanu krv. Darivatelji su
naglasili kako i dalje namjeravaju darivati krv jer im
je to postala navika i način života.

Pokazna vježba povodom Tjedna HCK
na Cesargradu

RAD PODMLATKA HCK
TJEDAN CRVENOG KRIŽA
U sklopu obilježavanja Tjedna Crvenog križa GDCK
Klanjec u petak, 14. svibnja organiziralo je druženje
podmlatka sa svog područja djelovanja. Tridesetak
mladih crvenokrižaša, učenika osnovnih škola iz Klanjca, Kraljevca na Sutli, Kumrovca i Tuhlja predvođenih
mentorima, predstavnicima Crvenog križa te iskusnim
planinarskim vodičem Krešimirom Kraljem okupilo se
ispred klanječke crkve odakle se pješice uputilo prema Cesargradu. Na platou ispred planinarske kuće
na Cesargradu sudionike su pozdravili predsjednica
Hrvatskog planinarskog društva „Cesargrad“, Sanja
Smolčić te predsjednik GDCK-a Klanjec, Davor Žažar.
Ravnatelj GDCK-a Klanjec, Mario Harapin uručio je
dvije torbice s priborom za pružanje prve pomoći
predsjednici HPD-a „Cesargrad“, izrazivši zahvalnost
na gostoprimstvu i odličnoj suradnji. Potom su, uz
poštivanje svih epidemioloških mjera, učenici podmlatka OŠ Lijepa naša iz Tuhlja održali pokaznu vježbu
pružanja prve pomoći. Uslijedilo je druženje mladih
volontera za koje je GDCK Klanjec osigurao hranu i
piće, koje se nastavilo šetnjom do zidina Cesargrada
te ljuljanjem na velikoj ljuljački.

GDCK KLANJEC KUPILO NOVO VOZILO
Aktivnosti GDCK Klanjec znatno su olakšane, nakon
što je ovog ljeta nabavljeno vozilo Dacia Dokker.
Vozilo je uz standardnu opremu opremljeno velikim
tovarnim prostorom te kukom za vuču. Vozilo služi za
provedbu svakodnevnih aktivnosti na terenu i u potpunosti zadovoljava potrebe GDCK Klanjec. Kupnja
ovog vozila uvelike olakšava rad i doprinosi još većoj
eﬁkasnosti pri radu s našim korisnicima.
Dodjela priznanja darivateljima krvi
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IZLET ZA VOLONTERE I PODMLADAK GDCK-A
KLANJEC
U srijedu, 23. lipnja 2021. Gradsko društvo Crvenog
križa Klanjec organiziralo je nagradni izlet za volontere te za članove Podmlatka osnovnih škola sa svog
područja djelovanja u Novi Vinodolski. Jutarnji dio
programa bio je rezerviran za razgledavanje grada
i posjet Narodnom muzeju Novi Vinodolski, gdje su
goste iz Zagorja dočekali visoki predstavnici GDCK-a
Novi Vinodolski. Popodne su djeca i volonteri proveli
uživajući u kupanju u moru gdje su potražili osvježenje uslijed lipanjskih vrućina. Ovaj izlet, za kojeg se
u GDCK Klanjec nadaju da će postati tradicionalan,
omogućile su jedinice lokalne samouprave na čijem
području djeluje GDCK Klanjec.

„Briga za one kojima je
pomoć najpotrebnija i rad s
mladima temelj su kvalitetnog
djelovanja Crvenog križa na
tuheljskom području“

UREĐENJE PROSTORA PODMLATKA HCK

Izlet u Novi Vinodolski

POKAZNA VJEŽBA PRIGODOM ODRŽAVANJA MALE
PLANINARSKE ŠKOLE
U nedjelju 26. rujna naše mlade volonterke Veronika
Barlović, studentica 1. godine Medicinskog fakulteta
i Lucija Gašparić, učenica 7. razreda OŠ Lijepa naša,
Tuhelj, održale su edukaciju i pokaznu vježbu iz
osnova pružanja prve pomoći za polaznike Male
planinarske škole. Mali planinari pokazali su veliko
zanimanje i odlično se snašli u praktičnim vježbama.
Hvala Veroniki i Luciji kao i svim malim planinarima te
HPD-u Cesargrad na odličnoj suradnji.

Gradsko društvo Crvenog križa Klanjec u suradnji
s Općinom Tuhelj namjerava nagraditi tuheljske
crvenokrižaše za postignute velike uspjehe na
natjecanjima diljem Hrvatske uređenjem prostora u
prizemlju stare školske zgrade za potrebe Podmlatka
HCK Tuhelj. Općina planira ustupiti prostor od 30-ak
metara kvadratnih uz doista simboličnu naknadu, a
na nama je da ga uredimo i namjestimo kako bi bio
funkcionalan i primjeren za potrebe aktivnosti koje
provode mladi crvenokrižaši. U 2022. godini stoga
nam je jedan od glavnih ciljeva kvalitetno opremanje
prostora koji će biti namijenjen našim mladim
volonterima, kako bi bili spremni pružiti pomoć
onima kojima je pomoć najpotrebnija.

SOLIDARNOST NA DJELU
Tijekom mjeseca listopada u sklopu tradicionalne akcije Crvenog križa „Solidarnost na djelu“ skupljali su
se prehrambeni i higijenski artikli za potrebite mještane našeg kraja. Tuheljski učenici, njihovi roditelji i
djelatnici škole spremno su se odazvali akciji, sakupili
veliku količini artikala i još jednom pokazali veliko
srce.
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Armando Slaviček, Predsjednik KUD-a Naša lipa Tuhelj
Kao i prošlu, tako je i ovu 2021. godinu obilježila
pandemija koronavirusa. U kulturno-umjetničkom
svijetu to znači da od jeseni 2020. do svibnja 2021.
nisu bila dopuštena okupljanja kulturno-umjetničkih društava. A kad se konačno moglo ponovno okupljati, došlo je ljeto, vrijeme godišnjih
odmora, pa je ponovno to bilo teže ostvariti. Ipak,
članovi KUD-a Naša lipa Tuhelj susretali su se u
početku godine u tužnim prigodama, na nekoliko
pogreba, kako bi pružili podršku svojim članovima
koji su izgubili najmilije. I ove godine, kao i prošle,
odredište godišnjeg izleta KUD-a bio je Cesargrad
(22. lipnja). Rekli su neki: dosta više tog planinarenja, druge godine idemo na neku novu destinaciju, jer do sad smo se popeli gore sa svih strana.
Početkom kolovoza, unatoč godišnjim odmorima,
lagano kreću probe zbora u vjeronaučnoj dvorani
u Tuhlju, jer zbog epidemiološke situacije nismo u
mogućnosti koristiti osnovnu školu. Zahvaljujemo
župnicima vlč. Dragutinu Šenguli i vlč. Boži Beliniću na susretljivosti u ovoj situaciji. Prve večeri
trodnevnice za Veliku Gospu, 12. kolovoza 2021.,
KUD priređuje Koncert koji posebno oduševljava
nekadašnje članove. Za razliku od prošle godine,
kad je koncert bio na otvorenom, ispred Lurdske
špilje, ove godine je u dragoj nam župnoj crkvi koja

Izlet

ima prekrasnu akustiku, koju ni rane od potresa
ne mogu umanjiti, i poseban je doživljaj u njoj pjevati. Zbor je izveo prelijepu skladbu Maje Majcen
Kao Marija, za koju je aranžman napisao Armando
Slaviček još u počecima zbora davne 1998. godine,
te dragu nam skladbu slovenskog skladatelja Ignacija Hladnika sa snažnim vapijućim riječima hrvatskoga teksta: O pruži mile ruke. Treća skladba je bio
hrvatski prepjev skladbe You raise me up, odnosno:
Ti dižeš me! Zatim smo glazbeno prošetali našim
Zagorjem uz pjesmu kajkavskog pjesnika Dragutina
Domjanića koji je napisao riječi i za skladbu Rudolfa
Taclika Kaj: „Em nikaj ni slajše, ne čuje se rajše, neg
dobri i dragi naš KAJ!“ Iz Zagorja pjesmom se selimo
prema Međimurju, rodnom kraju župnika vlč. Drageca Šengule i našeg dirigenta Armanda Slavičeka,
skladbom Vinka Žganeca Vehni, vehni ﬁjolica, a morKoncert
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sku okrjepu tražimo pjesmom Vilo moja. Na kraju
idemo do Afrike, tražeći mir, otkupljenje, zahvalnost,
vjeru i nadu kroz divnu afričku molitvu na zulu jeziku: Ukuthula, što znači Mir. Na kraju se KUD zahvalio
župniku prigodnim poklonom na lijepoj suradnji koju
smo ostvarili u 8 godina, a posebno što je pokrenuo
tradiciju koncerata KUD-a uoči Velike Gospe.
Kraj kolovoza obilježilo je vjenčanje naše članice
Barbare Iveković s njenim odabranikom Marinom
Nikolićem, gdje je zbor uputio svoju čestitku pjesmom. Na jesen ponovno kreću probe u laganom ritmu, jednom tjedno, na kojima se proslavilo mnogo
rođendana koje nismo mogli ranije obilježiti. A zatim
slijedi veliko iznenađenje: uspješno je i uživo održana 12. Zlatna lipa Tuhlja!
Na 12. Međunarodnom natjecanju pjevačkih zborova
Zlatna lipa Tuhlja održanom u subotu 16. listopada
2021. u Termama Tuhelj, najboljim je od 14 zborova
sudionika proglašen Dekliški pevski zbor Gimnazije
Kranj pod umjetničkim vodstvom dirigenta Erika
Šmida. U natpjevavanju su sudjelovala još 3 zbora
koja su osvojila zlatne plakete: Siparantum Choir
iz Peći, Kosovo (dirigent Memli Kelmendi), Ženska
vokalna skupina Pučpuljike Čakovec (dirigentica
Andrea Ščapec) te Hrvatski pjevački zbor Ivan pl.
Zajc Zagreb (dirigent Dominik Došen). Župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar je na otvorenju
istaknuo: „Nemate pojma koliko mi je drago da vas
vidim, i ogroman trud i od strane organizatora i vas
trebao biti uložen da u ovo vrijeme epidemije covida-19 da se organizira jedan ovakav festival i stvarno
je čudo da ste se uspjeli okupiti. Zbog toga jedna
velika zahvala. Ova manifestacija ima jednu posebnu energiju i ja bih volio da se ta pozitivna energija
koja se osjeti jednostavno u ovom prostoru kod vas
može prenijeti i na ostale dionike društva i uvjeren
sam da bi bilo puno bolje. “ Načelnik Općine Tuhelj
Mladen Hercigonja zaželio je svim zborašima dobrodošlicu, mnogo uspjeha na natjecanju, ugodan
boravak i ponovni povratak u našu Općinu. Posebno
ga je obradovao zbor koji je po prvi puta došao na
natjecanje s dalekog Kosova. „Ovakvu prekrasnu
sliku vjerujem nitko nije očekivao, da bi u ovo teško
vrijeme pandemije mi uspjeli okupiti 14 zborova i da
svi zajedno pjevamo i da odagnamo ovu pandemijsku neman pjesmom. Mnogi od vas koji ste došli
niste imali uvjete za rad, a ipak ste došli. Na tome
vam velika hvala!“ poručio je okupljenima Armando
Slaviček, predsjednik KUD-a Naša lipa Tuhelj. A za
taj trud su i svi dirigenti nagrađeni zlatnim medaljama prije početka natjecanja. Veliki pljesak podrške
upućen je Hrvatskom pjevačkom društvu Slavulj iz
Petrinje, gradu koji je stradao u velikom potresu, a
Slavuljaši su se prigodnim poklonom zahvalili zbor56

Zlatna lipa Tuhlja 2021.

ovima koji su ima pomogli nakon te tragedije: „Jer
prijatelji se poznaju i u dobru i u zlu“. Dodijeljene
su i nagrade najboljima sa prošlogodišnje Zlatne
lipe Tuhlja koja se održala virtualno: Velika nagrada Akademskom muškom zboru FER-a iz Zagreba
te Plaketa za najbolji vokalni sastav Pučpuljikama
iz Čakovca. Na Zlatnoj lipi Tuhlja u proteklih 12 godina sudjelovala su 102 različita zborova i vokalnih
skupina iz Hrvatske, Njemačke, Slovenije, Bosne i
Hercegovine te Kosova. Organizatori su KUD Naša
lipa Tuhelj i Turistička zajednica Biser zagorja, uz
pokrovitelje: Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske, Krapinsko-zagorsku županiju, Općinu
Tuhelj, Hrvatski sabor kulture i Terme Tuhelj d. o. o..
Ocjenjivački odbor je bio u sastavu: Goran Jerković, Robert Homen i Miljenka Grđan, a u proširenom
sastavu i s Armandom Slavičekom. Natjecanje se
moglo pratiti i putem društvenih mreža na Facebook
stranici KUD-a Naša lipa Tuhelj. Mnogi zborovi su
se na ovo natjecanje prijavili samo kako bi iskazali
podršku našem KUD-u, iako ni sami nisu imali uvjete
za vježbanje, jer se većina svih kulturnih događanja
organizira virtualno (online). Zahvaljujemo svima na
toj podršci.Domaćini, KUD Naša lipa Tuhelj, nastupili
su u revijalnom dijelu programa.
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Udruga danas ima 184 redovnih članova i 24
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 se na potpori i razumijevanju naših potreba našoj Općini Tuhelj, načelniku
Mladenu Hercigonji, zamjenici Veroniki Kolman i
Općinskim Vijeću na podržavanju našeg rada i ﬁnancijskim potporama za naše projekte. I dalje se
nadamo da nam se ostvari velika želja da dobijemo
na korištenje adekvatan prostor za naše aktivnosti.
Ova vrlo teška i neizvjesna godina popraćena pandemijom Covid 19 za našu populaciju osoba treće
životne dobi osobito je teška. Uspjeli smo realizirati dio našeg plana, druženja i izleta koji nam je
izuzetno važan.
Pregled realiziranih projekata:
• obratili smo se sa molbom Upravi Hrvatskih Šuma
te zainteresiram članovima omogućili povoljniju
nabavku ogrjevnog drva za zimu. Nabavili smo
132 m3 drva bukva/grab.

Piknik na Žlendrovom bregu

Jurja do Golog otoka. Uz pratnju stručnog vodica
te vožnjom turističkim vlakićem obišli smo otok te
se upoznali sa poviješću, obišli smo i muzej te po
gledali kratki ﬁlm i pronađene predmete od
logoraša. Na brodu smo ﬁno ručali te ostatak
dana uživali u kupanju.
• u kolovozu smo bili na kupanju u Krku, hranu i
piće ponijeli smo sa sobom. Uživali smo u kupanju
i druženju. Sve je proteklo uz pjesmu i veselje.
Predivno vrijeme, toplo more i veselje naših čla
nova popunilo je plazu Ježevac na Krku. Što reći
bilo nas je puno i bilo nam je lijepo...
Izlet na Goli otok

• 30.05. sudjelovali smo na tradicionalnom
okupljanju umirovljenika povodom Dana
državnosti u Mariji Bistrici.
• u lipnju smo održali Izbornu izvještajnu skupštinu
u prostorijama DVD-a Tuhelj. Prihvaćeno je
ﬁnancijsko izvješće za 2020 godinu, izvješće
o radu i izvješće Nadzornog odbora. Osobama
ovlaštenim za zastupanje Udruge produljen je još
jedan mandat.
• 02.srpnja održali smo Piknik na Žlendrovom
bregu. Okupili smo se u velikom broju i lijepo se
zabavili, družili smo se na otvorenom prostoru
kojeg su nam ustupili članovi Etno udruge
Kolovrat kojima se ovim putem zahvaljujemo.
U ovo epidemiološko vrijeme umirovljenicima
jako fali druženje i veselja.

Kupanje na Krku

• darovali smo i naše članove koji su u 2020. godini
proslavili okrugli rođendan i to poklon bonom od
100,00 kuna i malim cvjetićem u znak pažnje.
• 14. srpnja realizirali smo dugo očekivani izlet na
Goli otok. Imali smo savršeno vrijeme i mirno
more. Brodićen Mala Maris došli smo iz Svetog
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• 15.09 realizirali smo izlet Samobor-Divlje vodeKrašić. U pratnji vodica razgledali smo Samobor
te se upoznali sa poviješću i znamenitostima
grada, i na kraju zasladili se kremšnitama.
Zatim smo se uputili u bio park Divlje vode.
Prošetali predivnim parkom i ﬁno objedovali.
Na kraju smo posjetili Krašić gdje nas je u crkvi
dočekala časna sestra te nam ispričala o
posljednjim danima života Blaženog Alojzije
Stepinca. Puni dojmova uživali smo u
Žumberačkom kraju.
• 09.10. realizirali smo izlet kestenijada-Radoboj
-Trški vrh. Razgledali smo crkvu Majke Božje
Jeruzalemske te nastavili put Radoboja. Uz
pratnju kustusa posjetili smo muzej Radboa, i
interpretacijski centar u Hiži vinove loze, nakon
toga smo degustirali u Hiži štrukljov Radobojske
vruće štruklje iz krušne peći.

Samobor

• Nastavili smo druženje u Radobojskom trnacu uz
ﬁni gulaš, vruće kestene, gemišt i muziku.
U sklopu Senior Aktiv programa održali smo
radionicu na temu Ostavinski postupak, koju je
održala odvjetnica Vinka Brundula Tadić te
radionicu opće medicine na temu Kronične
nezarazne bolesti, hipertenzija i dijabetes u
vrijeme zaraze Covid virusom koju je održala naša
doktorica Angelina Tucić.
• Radionici na temu Kreativnost u vama koju nam je
održala psihologinja Tamara Blazinić Papišta.
Malo smo se opustili i družili bilo je poučno i
zanimljivo.
• Radionicu na temu izrade ikebana, adventskih
vjenčića koju nam je održala cvjećarka Dinka
Pavunc. Na veliko zadovoljstvo naučili smo i
izradili adventske vjenčiće koje smo ponijeli
svojim domovima.

Krašić

Divlje vode
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Autor: Stjepan Barlović, tajnik društva
Društvo „Trs Tuhelj“ je u 2021.godini s obzirom na
epidemiju Covid-19 uspjelo odraditi dio planiranog
programa.
• u travnju je održano tradicionalno ocjenjivanje
vina „Vinarijada 2021.“ na koju su članovi udruge
donijeli 51 uzorak vina. Ocjenjivanje je obavila
tročlana komisija na čelu s predsjednicom gđom.
Dunjom Mežnarić. Komisija je ocjenila 11
uzoraka sa zlatnom diplomom, 24 uzorka sa
srebrnom diplomom, 12 uzoraka sa brončanom
diplomom te je za jedan uzorak vina dodijeljeno
priznanje. Šest uzoraka bilo je neocijenjeno.
Komisija je zaključila da je protekla godina bila
vrlo uspješna za vinare što potvrđuju i rezultati
ocjenjivanja. Naš član g. Marijan Cvetko
sudjelovao je na sajmu vina u Bedekovčini te je
za svoj rajnski rizling dobio srebrno odličje.
• 25.06.2021. održana je redovna godišnja
skupština društva kod klijeti g. Srećka Dvoršaka u
Svetom Križu. Od ukupno 62 člana na skupštinu
se odazvalo njih 33, te su sve točke dnevnog reda
prihvaćene jednoglasno. Na skupštini je bio
nazočan i načelnik općine g. Mladen Hercigonja
koji je u prigodnom govoru pohvalio vodstvo i rad
udruge te dao punu podršku daljnjem radu
udruge. Po završetku skupštine upriličen je
domjenak i kratko druženje prisutnih članova.
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• dana 31.10.2021. kod kapele u Svetom Križu po
završetku mise zahvalnice udruga je oko
pedesetak prisutnih vjernika i gostiju počastila
vinom i pecivima. Druženju je prisustvovao i novi
tuheljski župnik vlč. Božo Belinić. 13.11.2021.
obilježeno je Martinje u Maloj Erpenji kod klijeti
g. Stjepana Barlovića. Odazvalo se oko 35
članova i gostiju. Uz prigodni domjenak koji su
pripremili članovi udruge ceremoniju krštenja
mošta vodio je prekaljeni tuheljski vinski biskup
g. Ruda Žlender uz asistenciju g. Zdravka Ilića.
Kako po Križevačkom statutu mošt kod krštenja
mora imati kuma i kumu među prisutnima na
prijedlog biskupa izabrani su Dragica i Ivica
Sinković iz Dubrovčana koji su pozdravljeni
velikim pljeskom. Po završetku ceremonije
nastavljeno je druženje uz pjesmu i muziku
domaćeg muzičkog sastava iz Črešnjevca.
Ovom prilikom članovima i njihovim obiteljima
te svim žiteljima općine Tuhelj želim radostan i
blagoslovljen Božić te uspješnu i zdravu 2022. godinu.
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Operativne aktivnosti

Autor: Tomislav Tramišak
GODIŠNJA SKUPŠTINA
Dana 27. siječnja 2021. godine Dobrovoljno vatrogasno društvo Tuhelj održalo je izvještajno-izbornu
Skupštinu u vatrogasnom domu kojoj su prisustvovala 24 člana te predstavnik Vatrogasne zajednice
Krapinsko zagorske županije - zapovjednik Marijan Lovrenčić. Na početku Skupštine donesen je
Poslovnik o radu Skupštine. Izvješće o radu u 2020.
godini podnio je zamjenik predsjednika Marijan Cvetko, a Izvješće zapovjednika Zdravko Šurina koja su
jednoglasno prihvaćena. Prije izbora novog, razriješilo se dosadašnje vodstvo DVD-a. Nove dužnosti
u mandatu od 5 godina obnašat će: predsjednik:
Mirko Pukljak, zamjenik predsjednika: Filip Horvatin,
zapovjednik: Ivan Šurina, zamjenik zapovjednika:
Zdravko Šurina, tajnik: Tomislav Tramišak, blagajnik:
Kristijan Mustač. U Upravni odbor imenovani su:
Mirko Pukljak, Filip Horvatin, Ivan Šurina, Zdravko
Šurina, Tomislav Tramišak, Kristijan Mustač, Antun
Berc, Petra Poljanec i Kristina Tušak. Općinsko vodstvo Općine Tuhelj predvođeno načelnikom Mladenom Hercigonjom početkom ožujka upriličilo je i
primanje za novo vodstvo uz radni sastanak. Novi
predsjednik Mirko Pukljak zahvalio se tada na datoj
podršci članova i na pruženom povjerenju, no, krajem ožujka podnio je neopozivu ostavku.
OPERATIVA
Od operativnih aktivnosti, kojih je ove godine bilo
podosta, valja izdvojiti 5 intervencija gašenja požara:
Trsteno – požar kuće (14. veljače), Lipnica Zagorska
– požar dimnjaka (27. ožujka), Lipnica Zagorska –
požar niskog raslinja (18. travnja), Pristava – požar
kontejnera sa smećem (25. travnja) i Tuheljske
Toplice – požar kuhinje (6. srpnja). Izvršene su i
3 tehničke intervencije: Lipnica zagorska – pranje
ceste nakon oborina (11. lipnja), Tuhelj i Pristava pranje ceste nakon oborina (29. lipnja) i Sveti Križ
– spašavanje mačića iz odvodne cijevi (23. srpnja).
Uz navedeno, izvršena su i 3 kontrolirana spaljivanja
korova.
AKTIVNOSTI TOKOM GODINE
• nakon gašenja požara u veljači, u ožujku smo
sudjelovali i u volonterskoj akciji čišćenja zgarišta
kuće u Trstenom. Riječ je akciji u koju su bile
uključeni članovi DVD-a Tuhelj, članovi Savjeta
mladih Općine Tuhelj, susjedi i mještani volonteri
iz Tuhlja.
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• Krajem ožujka organizirana je radna akcija
čišćenja prostorija vatrogasnog doma, provjera
vatrogasnih vozila te pospremanje skladišta, dok
je početkom lipnja uređen vanjski okoliš.
• Sredinom srpnja odrađena još jedna radna 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. dok članovi zapovjedništva redovito
provjeravaju vatrogasna vozila i opremu.
• Krajem srpnja odrađena je još jedna radna akcija
(uređenje unutrašnjosti vatrogasnog doma,
pospremanje skladišta, provjera ispravnosti
vatrogasnih vozila i opreme te ažuriranje
podataka u bazi podataka aplikacije HVZ-a) uz
roštilj i druženje. Članovima je prezentirana
prijava projekta izgradnje i opremanja
vatrogasnog spremišta na natječaj APPRRR-a
te izvršene aktivnosti u proteklom polugodišnjem
razdoblju.
• Na održanom VIII. državnom natjecanju
vatrogasaca u Varaždinu jedan od sudaca HVZ-a
bio je naš Zdravko Šurina.
• Početkom rujna naši članovi bili su dio osiguranja
na parkiralištu u Termama Tuhelj prilikom 10.-tog
izdanja INA Rally Kumrovec.
• I 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. Na blagdan
Velike Gospe naši su članovi na tri pristupna
punkta prema župnoj crkvi dezinficirali ruke
hodočasnicima.
• Natjecanje koje svake godine okuplja sve veći broj
ekipa također je izostalo drugu godinu za redom
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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 strane Hrvatske vatrogasne zajednice dana
05. studenog izvršen je inspekcijski nadzor nad
primjenom Zakona o vatrogastvu gdje smo bili
dužni predočiti potrebnu dokumentaciju i tražene
podatke (popis članova, liječnička uvjerenja,
uvjerenja o osposobljenosti za vatrogasca, uvid
u opremljenost DVD-a vatrogasnim vozilima,
opremom, drugom opremom u skladištu, dokazi
o ispunjavanju uvjeta za zapovjednika i zamjenika
zapovjednika itd.). Nakon izvršenog nadzora nisu
uočene nepravilnosti, a zaprimili smo i Rješenje
po kojem trebamo opremom dodatno opremiti
vatrogasna vozila.
Nova vatrogasna oprema i trenirke

INVESTIRANJE
Početkom godine dali smo izraditi drvene police
za skladište vatrogasne opreme ispod stepenica.
Svi znamo koliko je važna osobna zaštita vatrogasca zbog uvjeta rada u kojima se u svome poslu
često nalazimo. Početkom ožujka Upravni odbor
DVD-a Tuhelj donio je odluku o nabavi nove zaštitne
opreme koja će omogućiti sigurniji rad interventnih
vatrogasaca (21) pri pružanju usluge zaštite života i
materijalnih dobara naših mještana. Nabavljena je
oprema vrijedna 64.000 kn (10 komada intervencijskih rukavica, radnih opasača, vatrogasnih kaciga,
vatrogasnih kaciga za šumske požare, potkapa, svjetiljki za kacige te 15 pari vatrogasnih čizama). Zahvaljujemo Općini Tuhelj na redovitoj uplati zakonskih
sredstava. Nabava je sufinanciranja sredstvima
Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije u
iznosu od 5.000 kn i od Hrvatske vatrogasne zajednice u iznosu od 10.000 kn. U svibnju je nabavljeno
69 kompleta trenirki za djecu i odrasle te prijatelje
društva. U nabavi donacijom su nam pomogle i
Kontrolirano spaljivanje korova u Tuhlju
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Terme Tuhelj d.o.o. kojima se zahvaljujemo na lijepoj
gesti. Krajem lipnja nabavili smo 5 svečanih zastava
i koplja za zastavu. U suradnji s Općinom Tuhelj sufinancirali smo sanaciju dijela krovišta na vatrogasnom domu s 50%, odnosno 2.685,62 kn.
ULAŽEMO U OBRAZOVANJE
Početkom studenog u Humu na Sutli, tečaj za zvanje
„Vatrogasac“ pohađaju: Karlo Sušec, Ivan Kramarić
i Ivan Iveković. Sredinom studenog prijavili smo
troje kandidata na osposobljavanje operativnih vatrogasaca za vozače „C“ kategorije čije će troškove
školovanje sufinancirati Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije sa 70%.
PRIJAVA NA NATJEČAJ – VATROGASNO
SPREMIŠTE
Već dugi niz godina tuheljski vatrogasci vape za
vatrogasnim spremištem, odnosno za garažom u
koju bi se smjestila vatrogasna vozila. DVD Tuhelj
posjeduje vatrogasna vozila za gašenje požara: Volkswagen VWLT46 s spremnikom vode od 400 litara i
Renault 3.300 zapremnine 3.000 litara te vozilo za
prijevoz vatrogasaca Volkswagen Caravelle. Nakon
dugogodišnjih pokušaja rješavanja tog pitanja, od
početka lipnja intenzivno se radilo na informiranju gdje na zemljištu iza zgrade vatrogasnog doma
prolaze instalacije (telekomunikacije, plinovod)
te kakve su mogućnosti gradnje i/ili potrebe izmještanja istih. Da bi se realizirala predmetna ideja i
izbjegli ogromni troškovi izmještanja telekomunikacijskih vodova, angažiran je i naš prijatelj društva,
projektant Robert Mužek koji je u suradnji s Kostelgrad-projekt d.o.o. izradio idejni projekt, utvrdio
mogući položaj zgrade na katastarskoj čestici te u
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Kamp u Fažani

vrlo kratkom roku (gotovo nemogućem) izradio projektnu dokumentaciju za prijavu na natječaj. Za projektnu dokumentaciju utrošeno je 50.000 kn. Dana
23. srpnja na natječaj Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (provedba
Podmjere 7.4.) prijavili smo projekt "Izgradnja i
opremanje vatrogasnog spremišta u Tuhlju". Projekt
se odnosi na izgradnju samostojeće građevine – vatrogasnog spremišta pravokutnog tlocrtnog oblika,
dimenzija 20,00 x 10,00 m. Unutar građevine planira se spremište za navalna vozila, sanitarni čvor,
kotlovnica te garderoba. Početkom kolovoza izdana
nam je i građevinska dozvola. Trenutno se čekaju
rezultati natječaja.
Izlet na Brijune

KAMP VATROGASNE MLADEŽI U FAŽANI
U razdoblju od 23. kolovoza do 30. rujna jedanaestero članova mladeži boravilo je u Kampu vatrogasne mladeži Hrvatske vatrogasne zajednice
u Fažani koji je ujedno i 26. po redu. U tih 7 dana
boravka u 10. smjeni, svakog jutra poslije sastanka
voditeljstva kampa i doručka djece, slijedio je program obuke i osposobljavanja te vježbe i sportske
igre. Večernji sati bili su rezervirani za karaoke te
izbor za najluđe frizure, mis i mistera. U natjecateljskom dijelu ekipa mladeži osvojila je 1. mjesto u
odbojci, nogometu i stolnom tenisu, a imali smo i
najluđu frizuru i najmasku. Ove godine boravili su
slijedeći članovi: Tušak Nikolina, Cvetko Leon, Tušak
Lucija, Matečić Lovro, Lepej Antonio, Šurina Antun,
Tušak Jurica, Tušak Martina, Barac Luka, Iveković
David i Sušec Luka uz brižne voditeljice: Petra Poljanec i Kristina Tušak.

IZLET NA BRIJUNE

TERENSKO NATJECANJE - MEDULIN 2021.

U ovoj izvanrednoj situaciji epidemije koronavirusa
koja nas je zadesila, operativni članovi DVD-a Tuhelj
odigrali su važnu ulogu te je njihov trud i angažman
nagrađen izletom. Krajem travnja posjetili smo Nacionalni park Brijuni, a po povratku razgledali grad
Pazin te posjetili kolege iz DVD-a Pićan. Uz piće i
kolače te veselo raspoloženje članova vrlo brzo se
stiglo najprije u Fažanu, pa na brod te već u rano
prijepodne na samo otočje. Uz vrlo dobru voditeljicu, četverosatno razgledavanje ovog nacionalnog
parka neizmjerne ljepote brzo je prošlo. Na samom
početku dočekao nas je razgled izložbe „Tito na
Brijunima“. Zatim smo posjetili crkvicu svetog Germana, a nakon toga nastavili razgledavanje vlakom
po Velikom Brijunu uz zaustavljanje kod Safari parka
i impozantne masline iz IV. stoljeća koja je jedna
od najstarijih na Sredozemlju. U poslijepodnevnim
satima putovanje smo nastavili u unutrašnjost Istre,
odnosno do Pazina gdje nas je dočekala okrjepa i
ručak u organizaciji prijateljskog nam DVD-a Pićan.
U Tuhelj smo svi sretno i puni dojmova stigli u kasnim večernjim satima.

Krajem rujna održano je 18. vatrogasno natjecanje
Medulin 2021. na kojem su sudjelovale naše članice
te u ženskoj konkurenciji osvojile drugo mjesto. Natjecalo se 14 ekipa iz Hrvatske i Slovenije, 12 u muškoj
i dvije u ženskoj konkurenciji. Ekipe sastavljene od
po četiri člana, terenskim su vozilima morale zadanom trasom, na određenim mjestima (Vintijan,
Banjole, Pomer i Medulin), izvoditi pet raznolikih
vježbi spasilačkih intervencija: gašenje požara pjenom, spašavanje utopljenika, izvlačenje unesrećene
osobe iz vozila, gašenje požara pomoću plutajuće
pumpe te vježbe na poligonu. Bravo za Petru, Kristinu, Doru i Antonelu!
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NEOBIČNA INTERVENCIJA SA SRETNIM
ZAVRŠETKOM
Na poziv zabrinute mještanke iz Svetog Križa dana
21.07. troje vatrogasaca krenulo je na tehničku intervenciju. Dolaskom na mjesto intervencije, utvrđeno
je da je mačić upao u odvodni kanal promjera 110
milimetara, dubine cca 1,3 metra sa L koljenom
istog promjera te se zaglavio u nastavku cijevi.
Pružanje intervencije izvršeno je improvizirajućim
sredstvima zbog nepristupačnog terena (usisivač i
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Spašavanje mačića

sajla za odštopavanje). Ubrzo smo uspjeli doći do
iznemoglog mačića koji je na oduševljenje predan
vlasniku.
PRIZNANJE JOSIPU BRAČUNU
Povodom obilježavanja dana Općine Tuhelj, Općinsko vijeće Općine Tuhelj na svečanoj sjednici dodijelilo je priznanje našem članu Josipu Bračunu za dugogodišnju potporu i doprinos u radu DVD-a Tuhelj.
Josip Bračun ili „Šansa“ kako ga od milja zovu
njegovi kolege, dugogodišnji je član dobrovoljnog
vatrogasnog društva Tuhelj. Aktivni je član od 1986.
godine te svojim radom i angažmanom sudjeluje u
svim aktivnostima društva. Odlikovan je brončanom
i srebrnom vatrogasnom plamenicom i medaljom te
spomenicom za 30 godina aktivnosti koju je primio
2016. godine. Posebno se ističe svojim entuzijazmom prilikom organizacije tradicionalne zabave
povodom blagdana Velike Gospe te je neizostavni
član radnih akcija. Tom prigodom zahvalili smo se i
velečasnom Dragutinu Šenguli na suradnji tokom 8
godina koliko je stolovao u Tuhlju.
UKLJUČI SE U RAD DRUŠTVA
Roditelji zainteresirane djece koja imaju od 6 do
12 godina, slobodno kontaktirajte našu voditeljicu
podmlatka Petru Poljanec (Kontakt: 099/685-8677)
koja će vam dati sve informacije o uključenju djece u
društvo. 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, prijateljstva i prve ljubavi. "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.
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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
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

Roditelji zainteresirane djece
koja imaju od 6 do 12 godina,
slobodno kontaktirajte našu
voditeljicu podmlatka
Petru Poljanec (099/685-8677)
koja će vam dati sve informacije
o uključenju djece u društvo
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Načelnik Mladen Hercigonja u prostorijama
Općine Tuhelj primio je Darija Glogoškog koji je sa
održanog Prvenstva Hrvatske u Kickboxingu u Kostreni dana 22. svibnja u Tuhelj donio zlatnu medalju
u juniorskoj kategoriji do 84 kg kao član KBK Ninja
Zabok. Dario je sudjelovao i na Europskom Kickboxing cupu u Karlovcu gdje je zauzeo 2. mjesto u light
contactu, a na natjecanju je sudjelovalo 1714 natjecatelja iz 27 zemalja. Čestitamo Dariju na odličnim
rezultatima! Dario inače pohađa prvi razred srednje
medicinske škole u Pregradi i preko 11 godina trenira borilačke sportove. Načelnik je istaknuo kako
je vrlo ponosan na Darija, ali i da iza velikog rezultata stoji i mnogo rada i odricanja. Tom prigodom
uručio je Dariju prigodan poklon bon za sportsku
odjeću ili obuću te nahvalio njegov uspjeh za koji
su zasigurno zaslužni i njegovi roditelji. Zaželio mu
je daljnju sreću u bavljenju sportom, a i u daljnjem školovanju. – Mislim da su njegov predan rad i
odlični rezultati jesu samo poticaj i drugima da se
uključe i krenu baviti sportom – rekao je Hercigonja
uz riječi kako je siguran da ovo nije posljednji veliki
uspjeh tuheljskog sportaša. Na kraju, Dario Glogoški se zahvalio na prijmu i poklonu te uz osmijeh
obećao još medalja.

'$925æ$æ$5

Davor Žažar (41) iz Tuheljskih Toplica, školski
knjižničar OŠ Lijepa naša, Tuhelj i OŠ Stjepana
Radića, Brestovec Orehovički, ujedno i novinar
Zagorskog lista, okitio se laskavom titulom. Žažar je
najbolji školski knjižničar u Republici Hrvatskoj.
U petak, 22. listopada su u Splitu, na svečanom
dijelu 19. Skupštine Hrvatske udruge školskih
knjižničara dodijeljene nagrade najuspješnijim
školskim knjižničarima. Nagradu „Višnja Šeta“ za
2020. godinu Hrvatska udruga školskih knjižničara
dodjeljuje školskim knjižničarkama i knjižničarima
koji su se u svom radnom okruženju istakli predanim i inovativnim radom uz zapažene rezultate.
Dobitnik „Višnje Šete“ za najboljeg knjižničara u
2020. godini u Republici Hrvatskoj dobio je naš
Tuhljan Davor Žažar. „Nužno je otvaranje naših knjižnica prema javnosti i promoviranje knjižničarske
struke i knjižničara kao nositelja ideja, vizija i napretka u društvu.“– Svoje vještine Davor Žažar izvrsno koristi u stručnim knjižničarskim poslovima
i u odgojno-obrazovnom radu, osposobljavajući
korisnike za cjeloživotno učenje i pismenost, pripremajući ih za aktivno sudjelovanje u „školi za život“. Zna stvoriti okružje za učenje koje je privlačno,
ugodno i dostupno svima bez straha i predrasuda.
Osmišljavanje, vođenje, sudjelovanje u brojnim
projektima, radionicama i aktivnostima, izvrsni reDario Glogoški zultati na različitim natjecanjima i natječajima te
dobivene i zaslužene nagrade pokazuju da kandidat odlično razumije dječji razvoj i interes, poznaje
teoriju razvoja i promicanja čitanja te umjetničke
i kulturne mogućnosti. Njegov izvanredan rad
posebno doprinosi u promicanju ugleda škole i
zajednice. Smatra kako je nužno otvaranje naših
knjižnica prema javnosti i promoviranje
knjižničarske struke i knjižničara kao nositelja
ideja, vizija i napretka u društvu – stoji u obrazloženju Nagrade. „Zagorje je sredina marljivih,
kreativnih i sposobnih ljudi koji postižu izvrsne
rezultate.“ Godine 2019. Žažar je primio i nagradu
Ministarstva obrazovanja kao jedan od najboljih
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odgojno-obrazovnih djelatnika u Republici Hrvatskoj. Osim što radi u školskoj knjižnici i svaki
tjedan prati događanja u Zagorju na stranicama
Zagorskog lista: – Svaku nagradu je čast primiti, a
posebno je zadovoljstvo kada ona dolazi iz redova
struke i to upravo u „Godini čitanja“. Nadam se da
ću i svojim budućim radom doprinijeti promociji
knjižnica, knjiga i čitanja. S druge strane, kao Tuhljanu uvijek mi je drago čuti kada netko iz naše sredine postigne uspjeh na državnoj i međudržavnoj
razini, jer se tako promoviraju Tuhelj i Zagorje kao
sredina marljivih, kreativnih i sposobnih ljudi koji
postižu izvrsne rezultate u poslu kojim se bave –
rekao je najbolji školski knjižničar u Hrvatskoj.

Davor Žažar
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Autor: Ivo Šućur
Vladimir Poljanec rođen je 8. listopada 1953. godine u Zagrebu gdje je živio s roditeljima i školovao
se. Osnovnu školu i I. gimnaziju završio je u Zagrebu, gdje je i studirao jugoslavistiku i fonetiku.
Diplomirao je na Filozofskom fakultetu jugoslavistiku i fonetiku, a radni životni put odveo ga je u
bankarstvo pa je dugi niz godina bio zaposlenik
Hrvatske narodne banke. U Tuhlju je rođen njegov
otac Martin, koji je iza sebe ostavio staru kuću,
u koju je Vladimir ljeti i u svoje slobodno vrijeme
rado dolazio. Iako nikad nije stalno živio u Tuhlju,
dobro je usvojio tuheljski govor i ponosio se svojim
tuheljskim i zagorskim podrijetlom. Mnoge pjesme
i dramske tekstove pisao je baš na domaćem tuheljskom jeziku koji je svima nama toliko poznat i drag.
Pisao je pjesme, pripovijetke i dramske tekstove
na kajkavskome idiomu Tuhlja (mjesta odakle vuče
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svoje podrijetlo), ali i na suvremenom štokavskom standardu. Bavio se i književnom kritikom.
Bio je sastavljač, priređivač, urednik ili recezent
pedesetak poetskih ili proznih zbirki raznih autora.
Sudjelovao je na recitalima kajkavskog pjesništva u Zelini, Krapini, Varaždinu i Mariji Bistrici, na
glazbenom festivalu Zagorska krijesnica u Krapini, Kajfestu u Križevcima, susretima i recitalima u
Poznanovcu, Bedekovčini, Goranovo proljeće itd,
primivši veći broj priznanja i nagrada. Uvršten je u
niz pjesničkih zbornika, prvi put za mlade pjesnike
Hrvatske, 1978. godine a potom još u 12 zbornika za
odrasle. Na Festivalima kajkavske popevke Krapina (1980., 1983. i 1991.) / Za slobodu Hrvatske/
1994., kad pjesmom, Probajmo sreću. Prvi susret
zagorskih pjesnika (Zelenjak - Kumrovec, 2001., a
drugi u Klanjcu, 2002. i prilozi s Okruglog stola uvođenje kajkavskog jezika i kulture kao izbornog
predmeta u osnovne i srednje škole kajkavskoga
govornog područja - Krapina. Objavljuje u listovima i časopisima, na radiju i TV postajama u zemlji
i inozemstvu, a održao je i nebrojeno samostalnih
recitala vlastite poezije. Zastupljen je u antologijama Gradić u dolini (Krapina, 1998.), priredio Ivan
Cesarec, i Zrcalo hrvatsko - Hrvatski kajkavski pjesmotvor devedesetih (Varaždin, 1999.), priredio Ivan
Kutnjak. Uvršten je u monograﬁju Tuhelj (prošireni
otisak časopisa Hrvatsko zagorje, broj 1/2003.,
Krapina - Tuhelj, 2003. priredio Vladimir Poljanec.
Tiskana mu je zbirka kajkavskih Asvaltne popevke,
stihova Asfaltne popevke (Donja Stubica, 1995.),
zbirka pripovijedaka "Figurice na stalaži" (Donja
Stubica, 2001.) i drama "Frajlica" (Donja Stubica,
2001., a sastavio je, priredio i uredio monograﬁje:
Tuhelj, (prošireni otisak časopisa Hrvatsko zagorje,
Krapina - Tuhelj, 2003.) Hrvatska udrug "Muži
zagorsk og srca(Gredice, 2004.) i Dobrovoljno
vatrogasno društvo Zabok, 1924. - 2004. (Zabok,
2004.). Bio je osnivač, suosivač, umjetnički voditelj

Vladimir Poljanec
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i redatelj alternativnih scenskih grupa: Lampaši
(1972.), dramski studio KPDZH "Matija Gubec)
(1972. - 1974., svi u Zagrebu. Komorni teatar "Nina
Vavra" - Križevci (1974. - 1978.), dugogodišnji tajnik
Kulturno-prosvjetnog društva hrvatskih Zagoraca
"Matija Gubec" u Zagrebu, predsjednik Književnog
kluba SKUD-a "Ivan Goran Kovačić" u Zagrebu, suosnivač i član Književnog kluba "Antun Nemčić" u
Križevcima, član uredništva Zagorskog godišnjaka
(Zagreb). , Pinta - Zagreb, Kajkavsko spravišće Zagreb. Član je udruga Kajkavijana - Donja Stubica,
Pinta - Zagreb, kajkavsko spravišće - Zagreb,
Hvatske udruge Muži zagorskog srca - Martinišće i
član uredništva županijskoga časopisa za kulturu
Hrvatsko zagorje. Vladimir Poljanec, suosnivač je i
Hrvatskozagorskog književnog društva osnovanog
11. listopada 2002. godine u Klanjcu bio je glavni
urednik Hrvatsko-zagorskog knjževnog Zbonika, u
kojem su objavljivane poezija, proza, eseji, prikazi,
zapisi, biografske i bibliografske bilješke i ilustracije - autora - članova ovog aktivnog društva,
kojem je predsjednik Božidar Brezinščak Bagola. Na
žalost, Vladimir Poljanec je 16.4.2013. u 58. godini
života, u jeku svog svekolikog književnog stvaralaštva, iznenada preminuo. U suradnji sa Hrvatskom
udrugom “Muži zagorskog srca” pokrenuta je
inicijativa da se Velikom Mužu i pajdašu, pokojnom
književniku Vladimiru Poljancu (Zagreb 8.10.1953.
– Zagreb 16.4.2011.), postavi spomen bista. Inicijativa je pokrenuta 2013. a slijedeće godine, u
Općini Tuhelj održan je sastanak u prisustvu stoloravnatelja Hrvatske udruge Muži zagorskog srca
Rajka Fureša, Marijana Zanoškog, Rudolfa Žlendera
i načelnika Općine Tuhelj Renata Ilića. Dogovorena
je lokacija, okvirni datum svečanog obilježavanja
i postavljanja spomn biste, uoči rođendana pokojnog Vladimira Poljanca.
In memorial tuheljskom pjesniku Vladimiru
Poljancu (Zagreb 8.10.1953. - Zagreb 16.4.2011.)
Pod pokroviteljstvom Krapinsko-zagorske županije
i Općine Tuhelj i u organizaciji udruge ”Muži zagorskog srca”, na Dan neovisnosti 8. listopada 2014.
godine, u Tuhlju je svečano otkrivena spomen-bista
hrvatskom književniku, Vladimiru Poljancu. U 11.
sati je u crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije bila
koncelebrirana misa koju je uz svećenike Josipa
Komorčeca Pepeka iz Bedekovčine i Franju Glasa,
predvodio vlč. Ivan Režek. Nakon mise, okupljeni
Muži zagorskog srca, obitelj i prijatelji pokojnog
Vladimira, župan Željko Kolar, načelnici i gra66

donačelnici susjednih općina i velik broj Tuhljana,
okupili su se ispred školske sportske dvorane gdje
je župan Željko Kolar uz pomoć gđe Jadranke Poljanec otkrio bistu. Župan je pritom naglasio kako
je Vladimir uvijek bio spreman pomoći Zagorju.
Poseban govor održao je i g. Marijan Zanoški koji je
uz Vladimira dugi niz godina član udruge Muži zagorskog srca. U svom govoru osvrnuo se na njihovo
dugogodišnje prijateljevanje i doprinose Vladimira
Poljanca pronošenju tuheljske i kajkavske riječi.
Bista je rad akademske kiparice dr.sc. Mirjane
Drempetić Hanžić, a lijevanje je odradila lijevaonica
umjetnina Ujević. Svečanost su svojim nastupima
popratili zbor KUD-a Naša lipa te Puhački orkestar
Lipa. Tom prigodom predstavljena je i zbirka neobjavljenih pjesama ”Ispovijesti" , koju je izdalo Hrvatskozagorsko književno društvo, hrvatska udruga
Muži zagorskog srca i izdavačka kuća.
Otkrivanje biste

Bista Vladimira Poljanca
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Ljepote Tuheljskog kraja zabilježio je fotograﬁjom
Davor Žažar.
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ZIMA
Mrzli veter i mraz na obloku je srčeko pravil,
gledela sam kak bele se pitomi naši bregi, kak morja,
kak pahule se ziblju, kak tancaju, kak na zemlu padnu,
i mesec ih kak žalost gledi, se dok mraka ima buju tu,
al nigdar ih već ni, kad se probudi zorja.
Kad se zorja probudi, nigdar ih već ni,
i kak perje labudovo, se bu v belim poplunima,
zmržene hiže bu černi dim oblekel,
i vu tim haljinama belo-černim, se jasno se gledi,
pa i da leto još jeno, k nam' beži.
A kaj je s letima, sa jezera let, kaj su i ona kak pahule?
Početak i konec se zaplitju kak bakrene lasi,
kak čelične pruge kaj gutaju cug,
i cajger kaj na vuri polahke se vleče veli,
Kad se zorja probudi, nigdar ih već ni.

Dorotea Kovačićek

