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Proračun je dokument koji pokazuje
financijsku stabilnost općine,
zrelost i odgovornost u upravljanju i
planiranju sa svim resursima o
kojima ovisi razvoj, a time i
standard naše zajednice.

Bezuvjetnim radom i odlučnošću
uspjeli smo stabilizirati proračun te
je Općina Pušća danas jedna od
vodećih pokretača razvoja i po svim
mjerljivim standardima lokalne
samouprave u vrhu najrazvijenijih
općina u Hrvatskoj.

Prilikom izrade proračuna naglasak smo stavili na zadržavanje standarda javnih potreba
građana, te na zadržavanje visokog komunalnog standarda uređenja naše Općine.

Osigurali smo i značajna sredstva za investicije. Nadam se da ćete kroz Proračun u malom jasnije i
razumljivije vidjeti što će se u našoj Općini raditi u ovoj godini, koji su planirani projekti, te na koji
način se sredstva raspoređuju.

Svima nam je interes živjeti u zajednici koja se razvija i raste te nam je upravo to primarna zadaća.
Želja nam je udovoljiti svim zahtjevima, no moramo biti svjesni da postoje ograničenja u novcu,
kao i prioriteti koje moramo poštivati.

Kroz ovaj mali vodič želimo vam približiti naš rad i rezultate te uvažiti sve inicijative koje mogu
utjecati na poboljšanje standarda naše zajednice.

Anđela Cirkveni,
Načelnica Općine Pušća
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Proračun je temeljni financijski dokument Općine, godišnji plan u kojem je sadržana raspodjela sredstava za sve
aktivnosti općinske uprave vezane uz funkcioniranje, održavanje i unapređenje Općine. Proračun u malom je
sažetak proračuna Općine Pušća za 2018. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja cjelokupnog područja
Općine, koji u osnovnim crtama pojašnjava planove i aktivnosti u vezi s korištenjem općinskog novca u ovoj godini.
Želja nam je da ovim pregledom općinskog proračuna omoguc štanima uvid u prihode i rashodéimo svim mje
Općine da bi dobili transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo
potaknuli sve mještane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i odlučivanju o načinu upravljanja
Općinom Pušća.

konca tekuće godine za narednu proračunsku godinu. Prijedlog proračuna i projekcija utvrđuje načelnica Općine
Pušća kao izvršno tijelo, te ih podnosi Općinskom vijeću na donošenje. Proračun Općine Pušća objavljuje se na
službenim internet stranicama Općine www.pusca.hr i u Službenom glasniku Općine Pušća.

Što se sve može saznati iz Proračuna?
1. Koliki su i koji su prihodi Općine?
2. Koliki su ukupni rashodi Općine?
3. Što sve Općina financira?
4. Koliko se novca troši za komunalnu djelatnost?
5. Koliko se novca troši za obrazovanje, predškolski odgoj?
6. Koliko se novca troši za socijalu, kulturu, sport?
7. Koliko se novca troši za gospodarstvo, prostorno planiranje?

Odakle novac dolazi u proračun?

Prihod se slijeva u proračun Općine
u velikoj mjeri od prihoda od poreza
te od pravnih, administrativnih i
drugih pristojbi. Osim toga, Općina
određeni dio prihoda može ostvariti
od imovine te od pruženih usluga i
prihoda od donacija.

Tko donosi proračun?
Proračun donosi predstavničko
tijelo Općine (Općinsko vijeće) do
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Prihodi Općine Pušća 2018.

Prihodi od poreza 5.920.000,00 kn

Pomoći iz inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna 2.464.320,00 kn

Prihodi od imovine 668.587,56 kn

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po
posebnim propisima i naknadama

1.528.000,00 kn

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i
prihoda od donacija

6.000,00 kn

UKUPNO 10.586.907,56 kn
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Vrsta rashoda Iznos kn

NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU
OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 10.000,00

INVALIDITET 38.659,00

PREHRANA UČENIKA - ŠKOLSKA KUHINJA 58.600,00

PRIJEVOZ UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA I STUDENATA 170.000,00

OPREMA ZA NOVOROĐENČAD 40.000,00

POMOĆ UMIROVLJENICIMA I SOCIJALNO
UGROŽENOM STANOVNIŠTVU

30.000,00

OGRJEV 15.200,00

JAVNI PRIJEVOZ (umirovljenici i stariji od 65 god.) 103.500,00

UKUPNO: 465.959,00

Vrsta rashoda Iznos kn

NK PUŠĆA 80.000,00

KUD PUŠĆA 70.000,00

UDRUGA ŽENA PUŠĆA 5.000,00

MATICA HRVATSKA 4.000,00

UDRUGA UMIROVLJENIKA PUŠĆA 5.000,00

CRVENI KRIŽ 30.000,00

UDRUGA BRANITELJA PUŠĆA 12.000,00

UDRUGA "PUŠĆANSKI BREGI" 3.000,00

LOVAČKO DRUŠTVO "FAZAN" 3.000,00

TAEKWONDO KLUB PUŠĆA 10.000,00

JUDO KLUB PUŠĆA 15.000,00

UKUPNO: 237.000,00

U nepreglednom moru zakonskih propisa, uredbi i pravilnika u Republici Hrvatskoj, te kontinuiranim izmjenama i dopunama istih,
pojedini zakoni ipak zahtijevaju našu pozornost jer direktno utječu na našu svakodnevicu. Jedan od takvih zakona je i Zakon o
komunalnom gospodarstvu Republike Hrvatske kojim je između ostalog obuhvaćena izgradnja i održavanje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture, a koji se financiraju kroz naknade i doprinose koji su građani dužni podmirivati, poput komunalnog
doprinosa, komunalne naknade, grobne naknade I sl.

Financijskim sredstvima koja se u općinskom proračunu prikupe od navedenih naknada i doprinosa, financiraju se djelatnosti i
projekti kojima se direktno poboljšava kvaliteta života građana na području općine, poput održavanja groblja, javnih površina,
izgradnje vodoopskrbne mreže, prometnica, uređenje vodotoka i kanalskih mreža, javne rasvjete i ostalih komunalnih djelatnosti.

OPĆINA PUŠĆA
www.pusca.hr
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PROGRAM POTREBA U KULTURI 298.000,00 kuna

Obilježavanje Dana Općine 20.000,00 kuna

Poljoprivredni božićni sajam 171.000,00 kuna

Obilježavanja dana Sv. Nikole 15.000,00 kuna

Salamijada, špekijada i vinologija 10.000,00 kuna

Etno Pušća 5.000,00 kuna

Tekuća donacija KUD Pušća 0.000,00 kuna7

Tekuća donacija Ogranak matice Hrvatske 4.000,00 kuna

Udruga „Pušćanski bregi“ – projekt „Pušćanska labura“ 3.000,00 kuna

ŠKOLSTVO I PREDŠKOLSKI ODGOJ 1.147.837,00 kuna

Sufinanciranje produženog boravka učenika
tijekom šk. godine (naknada plaće učiteljici) 110.000,00 kuna
Sufinanciranje boravka djece u dječjem vrtiću 900.000,00 kuna
Mala škola 14.437,00 kuna
Stipendije učenicima i studentima 56.000,00 kuna
Nabavka udžbenika 30.000,00 kuna
Sufinanciranje škole u prirodi 17.400,00 kuna
Sufinanciranje škole plivanja - OŠ 20.000,00 kuna

VATROGASTVO 286.500,00 kuna

- program javnih potreba u okviru vatrogasne i civilne zaštite temelji se
na odredbama Zakona o vatrogastvu i Zakona o sustavu civilne zaštite

Tekuće donacije  DVD Marija Magdalena 230.000,00 kuna
Procjena ugroženosti od požara i Plana zaštite od požara 24.000,00 kuna
Plan djelovanja civilne zažtite                                                   7.500,00 kuna
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 25.000,00 kuna

OPĆINA PUŠĆA
www.pusca.hr
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Radovi na preasfaltiranju županijskih i nerazvrstanih cesta na području Općine Pušća

Tijekom protekle godine nastavljeni su komunalni poslovi redovitog održavanja nerazvrstanih cesta, kako u dijelu
makadam ili tucaničkih cesta, tako i u dijelu cesta s asfaltnim kolnikom. Unatoč tome što je dio poslova obavljen
2016. godine, tijekom zimskih mjeseci početkom protekle godine, izrazito niske temperature i smrzavanje tla
uzrok su podizanja postojećih mrežastih pukotina na starim asfaltnim kolnicima, te su osim udarnih rupa i
pukotina evidentna i znatna oštećenja cestovne konstrukcije, koja na dijelovima nekih cesta zahvaćaju više od
½ ukupne površine. Stoga su, osim sanacije udarnih rupa što je uobičajena mjera redovitog održavanja, prošle
godine izvršeni opsežni zahvati na sanaciji kolnika što je u konačnosti rezultiralo i znatno većim troškovima
održavanja. Najviše su bili oštećeni kolnici ulica Mladina, Obršje, Grmovčica, Jugovečka, Vidikovec, Duganska,
Odojak Magdalenske sa starim asfaltnim kolnikom.

Osim nerazvrstanih cesta kojima upravlja Općina Pušća i ceste kojima upravlja Županijska uprava za ceste
Zagrebačke županije također su u zimskom razdoblju pretrpjele znatna oštećenja te su i tu izvršeni opsežni zahvati
na sanaciji. Poslove održavanja obavljala je Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije i oni su obavljani u
predvidivoj dinamici tijekom 2017. godine. Obnavljana je Bregovljasnka ulica u naselju Bregovljana do granice s
Gradom Zaprešićem, Dvorska u naselju Gornja Pušća, Zagrebačka u naselju Pušćanski Hruševec i Dubrovačka
cesta u naselju Dubrava Pušćanska.

U okviru poslova održavanja, nastavljeni su i komunalni poslovi održavanja odvodnje nerazvrstanih cesta.
Pretežno je riječ o sanaciji cestovnih propusta koji zbog oštećenja ili zamuljenosti nisu bili u funkciji odvodnje koja
je bitan čimbenik koji utječe na stanje cesta u cjelini. U protekloj godini odrađeni su poslovi sanacije cestovnih
propusta ulica u Donjoj Pušći, paralelno sa ovim radovima izvršeni su poslovi izmuljivanja cestovnih jaraka na
dijelovima gdje je poremećena odvodnja uslijed zamuljenosti. Isto tako izvršena je sanacija mosta u Donjoj Pušći
ulica Žirovnica i Gornjoj Pušći ulica Jugovečka. Navedeni radovi uvelike su poboljšali sigurnost i kvalitetu
prometa na području Općine Pušća.
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Sanacija potoka Marija Magdalena

Asfaltiranju Zagrebačke ulice u Pušćanskom Hruševcu

Radovi na izgradnji dječjeg igrališta
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S a n a c i j a k l i z i š t a - M a r i j a

Rekonstrukcija vodovodne mreže u naselju Bregovljana

Saniran most i asfaltirana ulica - Dubrava Pušćanska
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Početkom protekle godine izdana je brošura "Kapela Majke Božje Čiselske - Župa sv. Jurja u Donjoj Pušći". Povodom ovog
izdanja prenosimo Vam uvodni govor iz brošure, načelnice Općine Pušća Anđele Cirkveni.

Brošuru možete preuzeti u prostorijama Općine Pušća ili na web stranici Općine - www.pusca.hr

Dobro došli, dragi hodočasnici, u općinu Pušća i Župu sv. Jurja, čiji
krajolik svojom raznolikošću prirodne, kulturno-povijesne i
duhovne baštine očarava svakog posjetitelja! Dobro došli na
sjeverozapad Zagrebačke županije i istočni dio osunčanih
proplanaka i padina Marijagoričkog pobrđa na kojima se smjestilo
osam naših naselja: Bregovljana, Donja Pušća, Dubrava Pušćanska,
Gornja Pušća, Hrebina, Hruševec Pušćanski, Marija Magdalena i
Žlebec Pušćanski.

Najveće naselje naše općine je Donja Pušća, udaljena od grada
Zagreba samo tridesetak kilometara. To je i administrativno
središte Općine, ali i središte naše župe. Zakonom o lokalnoj
samoupravi iz 1993. godine Pušća dobiva status općine pa se
ustrajno trudimo postati gospodarski poželjna i društveno
razvijena zelena oaza, privlačna i ugodna za rad, boravak i življenje.
Od te godine ostvarili smo mnoge projekte u svrhu poboljšanja
uvjeta života i življenja stanovnika općine Pušća. Zbog savjesnog i
odgovornog poštivanja svih Zakona i Propisa, kao i racionalnog
ulaganja i upravljanja našom Općinom u posljednjih trinaest
godina, prema stupnju razvijenosti rangirani smo u visoku
4. kategoriju općina i gradova RH. Također, Forbesov institut za
istraživanje kvalitete života stanovništva, u 2012. godini, birajući
najbolje i najperspektivnije gradove i općine u Hrvatskoj, općini Pušća dodijelio je 26. mjesto među 100 najbolje rangiranih! Tragovi
vrijednih ruku naših predaka obvezuju nas zaštititi i unaprijediti sve ono što su nam ostavili u svojoj duhovnoj, kulturnoj i povijesnoj
ostavštini. Upravo u središtu Donje Pušće nailazimo na rijedak primjer crkvenoga graditeljstva, jer su na jednoj uzvisini dvije crkve - u
podnožju tzv. Cirkvenog brijega uzdiže se Župna crkva sv. Jurja, a na vrhu iste uzvisine je kapela Majke Božje Čiselske.

Obje sakralne građevine daju mjestu nadaleko prepoznatljivu vizuru, a pušćanskoj župi poseban čar. Stoga je urbanističko-pejsažno
uređenje padine „Staza života“ - s novim postajama Križnoga puta od Župne crkve sv. Jurja do kapele Majke Božje Čiselske - naš doprinos
očuvanju te pušćanske duhovno-kulturne baštine. Postaje Križnoga puta (rad samoukog kipara Franje Haramine) obogatile su perivojno
oblikovani prostor i stvorile sakralno-meditativni sadržaj namijenjen ne samo župljanima župe sv. Jurja, nego i svima vama, dragi naši
romari!

Želja nam je da područje pušćanske općine i župe postane i bude mjestom naših zajedničkih susreta s Majkom Božjom Čiselskom,
mjestom gdje će brojni hodočasnici ispuniti svoje zavjete, donijeti svoje nove prošnje i pjevati marijanske pjesme, pri tome uživajući u
bogatstvu prirodnih i kulturno-povijesnih ljepota koje su nam ostavili naši preci.



14. Općina Pušća - mjesto poželjno za život!

Nekad je Pušća, općina u Zagorju, bila sinonim za zabit. Sada postaje sličnija naprednom i idiličom mjestu u Švicarskoj.
To je jedna od najuspješnijih općina u zemlji...

Zamislite mjesto od nekoliko tisuća stanovnika koje ima dva dječja
vrtića, a jedan od njih je za djecu s posebnim potrebama! I mjesto
koje ima i ambulantu, zubara, ljekarnu, malu galeriju, dva doma za
starije i nemoćne, božićne sajmove, gastronomske i glazbene fešte,
udruge koje se brinu za tradicijsku glazbu i plesove, sportske
klubove, od juda i taekwondoa do nogometa. Pa mjesto koje nema
1000 fontana, ali odnedavno ima jednu novu, skladno uklopljenu u
okoliš, s fantastično riješenim trgom. Zamislite mjesto koje ima
osnovnu školu bez gladne djece, školu nasmijanih đaka I učitelja.

Zamislite i mjesto sa školom u koju jednom godišnje dolaze i
sudjeluju u zajedničkim projektima djeca iz Poljske, Norveške,
Latvije, Italije, Velike Britanije, Španjolske i Portugala. A tijekom

godine se đaci te škole čuju i surađuju s vršnjacima u navedenim zemljama sudjelujući na web konferencijama posvećenima
projektima Europske unije!

Mali, a superuspješni
Mala je vjerojatnost da je takvo mjesto u Hrvatskoj, ako ga i ima, to sigurno nije nekakva Pušća Bistra, reći će oni
neinformirani, oni koji su već izgubili nadu da se u ovoj zemlji može napredovati i graditi. No istina je drukčija: da, riječ je o
maloj općini u Hrvatskoj, nije baš Pušća Bistra (takvo mjesto, nekoć sinonim za kakvu zabit, i ne postoji - to je bio samo davni
natpis na željezničkoj postaji između Donje Pušće i Bistre, a zapravo u Pojatnom, op. a.), ali to jest - Pušća!
Ta općina, smještena iza Zaprešića, u Zagrebačkoj županiji, ima tek nešto više od 2800 stanovnika, no svojom
infrastrukturom i čitavim nizom drugih aktivnosti doista predstavlja rijetko pozitivnu priču u sumornoj hrvatskoj
svakodnevici. Općinu već desetljećima vodi načelnica Anđela Cirkveni.

Sporan zakon
Ta je HSS-ovka na lokalnim izborima 2013. po peti put (!) osvojila mandat načelnice! Poduzetna i jednostavna, uvijek svima
dostupna, reagirat će na svaku pritužbu, pokušati riješiti i najbanalniji problem, podjednako je informirana o žarulji koja ne
svijetli ispred nečije kuće kao i o europskim fondovima za koje će se kandidirati novim projektima.
Ako biste danas stanovnike Pušće pitali o tome što im uopće nedostaje u njihovoj općini, postoji li išta što bi doista htjeli
riješiti, osobito kad je riječ o komunalijama, vjerojatno bi većina spomenula tek dvije stvari: kanalizaciju, ali i autobusnu vezu
sa Zagrebom. Premda kanalizacijsku mrežu nemaju ni mnogi dijelovi glavnoga grada, načelnica Anđela Cirkveni ima
spreman odgovor:
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- Važno je reći da se radi o zajedničkom projektu u koji su uključeni Grad Zaprešić i Hrvatske vode. Sagradili smo samostalno
7,5 kilometara magistralnoga kanalizacijskog voda od planiranih 17. Zašto? Zato što je zakonom iz 2013. propisano da samo
registrirana komunalna poduzeća mogu raspisivati natječaje za ovu vrstu komunalnih radova a ne jedinice lokalne uprave i
samouprave. Nositelj projekta, Hrvatske vode, mora, dakle, s komunalnim poduzećem Zaprešić d.o.o. potpisati ugovor,
nakon okončanja raspisanog natječaja i poznatih troškova Hrvatske vode to unose u svoj program i tek tad se može nastaviti
s provedbom druge i treće faze gradnje naše kanalizacijske mreže, za koju su ishođene građevinske dozvole!

Integrirani sustav
Druga je točka prijevoz, odnosno autobusna veza sa Zagrebom.
Dva pokušaja da se prijevoz dogovori sa ZET-om nisu uspjela
zbog cijene. Subvencija općine ZET-u na mjesečnoj bazi “pojela”
bi 50 posto godišnjeg proračuna Pušće! S koncesionarom je
ugovor potpisala država, a za prijevoz školske djece Zagrebačka
županija. Općine nisu imale utjecaj na njihov cjenik:

- Da bismo barem malo ublažili ovaj financijski udar na kućne
budžete naših stanovnika, donijeli smo odluku o 50-postotnom
sufinanciranju prijevoza za studente. Jedva čekamo početak
realizacije Projekta integriranog prometnog sustava i tarifne
prijevozničke unije Grada Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-
zagorske županije koji će se valjda nakon konstituiranja nove
vlade pomaknuti s mrtve točke! Tim projektom, naime, trebala
bi biti omogućena vožnja autobusom, željeznicom i tramvajem
jednom voznom kartom i jedinstvenom tarifnom cijenom -
kazuju u općini.

Ambiciozni planovi
No nisu samo komunalna infrastruktura ili prometna veza ono
što će se unaprijediti i dodatno obogatiti pušćanske prostore.
Načelnica ne skriva ni ambicioznu ideju o vjerskome turizmu,
koju je izrekla kad je nedavno, na Cirkvenome brijegu, koji
dominira Pušćom, a prostire se na spektakularnoj padini od
župne crkve svetog Jurja do crkve Majke Božje Čiselske,
otvorena Kalvarija, križni put nazvan Stazom života, s 14 postaja.
Reljefne prizore Kristove patnje kreirao je samouki umjetnik
Franjo Haramina iz obližnjega Svetoga Križa, u susjednoj općini Mariji Gorici. Ništa manje oduševljenje nije izazvao ni novi
trg u Donjoj Pušći. Načelnica već najavljuje i sljedeći projektn - Kulturni i turistički centar! Ambiciozni sadržaji - od knjižnice
do pravog maloga kazališnog prostora - bit će smješteni na prostoru današnjeg Društvenog doma, koji očekuje adaptaciju,
premda je i dosad to šarmantno zdanje bilo sjajan prostor za nastupe izuzetnoga KUD-a Pušća, festivala Etno Pušća, pa i za
teatarska gostovanja.
Autor: 24 sata
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U središtu Pušće, prigodnom svečanošću, Zagrebačka Županija je obilježila Dan Europe, 9. svibnja 2017. godine.

Upriličen je tom prigodom, uz suorganizaciju Općine Pušća, raznovrsni program. Okupljene, među kojima je bila i
veleposlanica Slovenije u RH Smiljana Knez, pozdravili su zamjenica ravnatelja OŠ Pušća Zlata Zobunđija, načelnica Pušće
Anđela Cirkveni i župan Stjepan Kožić.

„Čuvajmo našu tradiciju i običaje, no poštujmo tuđe. Svi smo mi Europa ujedinjena u različitosti“, rekao je župan. Istaknuo je
i najznačajnije EU projekte koje je pripremila Zagrebačka županija.

„Jedan od onih kojega smo dugo pripremali je projekt vodoopskrbe istočnoga dijela županije, vrijedan preko 700 milijuna
kuna. Za njegovu realizaciju iz EU fondova očekujemo povrat od oko 500 milijuna kuna. Također, bitan projekt za razvoj
poljoprivrede je gradnja ULO hladnjače u sklopu Distributivnog centra za voće i povrće, za što ćemo dobiti povrat sredstava
u iznosu od 90 posto. Ukupna vrijednost ovoga projekta je oko 27 milijuna kuna. Pripremamo i bitan infrastrukturni projekt
za budućnost županije, naših općina i gradova - uvođenje širokopojasnog interneta. Projekt je vrijedan preko 700 milijuna
kuna, a očekujemo povrat sredstava u iznosu do 80 posto. Posebno je važan za ruralne prostore, koji bez pomoći iz EU
fondova, ne bi mogli razvijati ovakvu infrastrukturu“, rekao je župan, koji je u središtu Pušće otvorio e-punionicu i pametnu
klupu. Sagrađene su sufinanciranjem Županije u sklopu Mjere „Razvoj e-mobilnosti u Zagrebačkoj županiji“.

U sklopu obilježavanja Dana Europe, župan je ravnateljima, odnosno predstavnicima srednjih škola, te OŠ Pušća dodijelio
zahvalnice za doprinos promicanju i razvoju europskih vrijednosti među mladima, putem EU projekata. Naime, 13 škola
kontinuirano provodi i prijavljuje projekte koji se sufinanciraju europskim novcem.
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Udruga građana „Pušćanski bregi“ u petak 17.11.2017.
godine održala je sve anost za natjecatelje uč
tradicionalnoj manifestaciji uređenja okućnica
„Pušćanska labura 2017.“

Nagrade i Zahvalnice dodijelila je gospođa donačelnica
Štefanija Gorupec. Manifestacija je održana pod
pokroviteljstvom Stručne službe Župana Zagrebačke
županije, Općine Pušća i Načelnice Općine Pušća.

Prvo mjesto osvojile su cvjetne čarolije koje su stvorile
vrijedne ruke gospođe Šoban Marije iz Pušćanske
Dubrave. Uživajte u fotografijama koje smo snimili u
našoj lijepoj Pušći.
Stella Ambruš, predsjednica

Dana 14.10.2017. održan je prvi dječji festival
folklora u Pušći "Kriči, kriči tiček". Sudjelovala
su društva: Kud Bistra, Kud Januševec, Kud
Mihovil Krušlin, Kud Šandorovec iz Međimurja
i kao domaćini mlađa plesna sekcija i mlađa
tamburaška sekcija Kud-a Pušća.

Djeca su na svojom pjesmom i plesom prošetala
kroz razne krajeve Hrvatske, od Međimurja,
preko Posavine i Podravine do Slavonije.

Nakon uspješnih nastupa organizirane su dječje
igre koje su se sastojale od ruženja kukuruza,
nošenja jajeta u žlici, nošenja jabuke čelima i
bacanja oraha u košaricu. Dobro smo se
nasmijali i zabavili te podjelili mnoštvo medalja.
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U Pušći je 2. i 3. prosinca 2017. održan tradicionalni 14. Poljoprivredni božićni sajam sa 70 izlagača, a u sklopu
kojega su dodijeljena priznanja najboljim proizvođačima rakije i sira Zagrebačke županije te su proglašeni
šampioni među njima.

Šampionom 13. izložbe rakija Zagrebačke županije proglašena je viljamovka Mladena Balije iz Luke.

Šampionske sireve za 10. jubilarnu izložbu sira Zagrebačke županije su proizvele Štefica Gredičak iz Jakovlja u
kategoriji svježih sireva, Ruža Malkoč iz Kupinečkog Kraljevca u kategoriji polutvrdih sireva dok je u kategoriji
fermentiranih proizvoda Đurđica Baršić proizvela izvrstan tekući jogurt koji je osvojio veliku zlatnu medalju.

Manifestacije ovakvog karaktera od velike su važnosti za promociju kvalitetne domaće proizvodnje jer kupnjom
zdravih hrvatskih proizvoda omogućujemo proizvođačima povećanje njihove proizvodnje i opstanak mladih na
seoskim gospodarstvima.
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U Općini Pušća nema registriranih smještajnih kapaciteta, međutim tijekom godine ipak privlaći značajan broj uglavnom
jednodnevnih posjetitelja, i to osobito različitim turističkim događajima, odnosno kulturnim, umjetničkim i zabavnim
manifestacijama koje intenzivno promoviraju gastronomiju, kulturnu baštinu, folklor i ostale ekološke i etnografske
posebnosti ovoga podneblja.

BOŽIĆNI POLJOPRIVREDNI SAJAM IZLOŽBA RAKIJA I IZLOŽBA SIRA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

PUŠ ANSKA SALAMIJADA I ŠPEKIJADA I VINOLOGIJAĆKRIČI, KRIČI TIČEK (DJEČJI FESTIVAL FOLKLORA)

ČEHATVA (PRIKAZ STAROG RADNOG OBIČAJA) PUŠĆANSKA LABURA (NATJECANJE U UREĐENJU OKUĆNICA)

BROJNA KULTURNA DOGAĐANJA I SPORTSKA NATJECANJA I PRIREDBE

VEČER KAJKAVSKE IKAVICEDAN OPĆINE PUŠĆAETNO PUŠĆAPALJENJE JURJEVSKOG KRIJESA

IVANJSKI KRIJES
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