
PRAVILNIK O GRADNJI VUZMICA 

ZA POTREBE „VUZEMA NA KALNIKU“ 2017. GODINE 

 

Povjerenstvo za glasanje i izbor vuzmica činit će odabrani predstavnici  iz 

Vijeća Mjesnih odbora: Kalnik, Kamešnica, Potok Kalnički, Borje, Šopron, 

Obrež Kalnički, Popovec Kalnički, Vojnovec Kalnički. 

Vuzmica treba biti gotova u subotu 15. travnja 2017. jer će u 

poslijepodnevnim satima (oko 16,00 sati) Povjerenstvo započeti svoj 

obilazak sela i provesti glasanje. 

 

ODRASLI 

Izbor će se rangirati na temelju sljedećih uvjeta: 

1. VISINA VUZMICE, s time da će se ovdje gledati uvjeti građenja, 

odnosno ne smiju se koristiti strojevi i dizalice kao pomoć u gradnji, 

izuzev vlastitih traktora i ljestvi; 

( visina vuzmice se ocjenjuje sljedeće: do 3m – 1 bod, do 6m – 2 boda, do 

9m – 3 boda, do 12m – 4 boda, 12m i više – 5 bodova ) 

2. ESTETIKA - umjetnički dojam vuzmice; 

3. TRADICIONALNA IZVEDBA (uzimat će se u obzir da li je izgrađena 

vuzmica od doniranog materijala ili rezultat čišćenja šume od srušenog 

drveća uz minimum štete, vjerodostojnost tradicionalnom načinu 

izgradnje vuzmice); 

4. UREĐENOST OKOLIŠA oko izgrađene vuzmice; 

5. BROJ SUDIONIKA u gradnji vuzmice. 

 

POTPORE:  

1. MJESTO – 1.000,00 kn 

2. MJESTO – 500,00 kn 

3. MJESTO – 300,00 kn 

 



DJEČJA VUZMICA 

 

U izgradnji dječje vuzmice mogu sudjelovati djeca do 15 godina starosti. 

Izbor će se rangirati na temelju sljedećih uvjeta: 

1. VISINA VUZMICE, s time da će se ovdje gledati uvjeti građenja, 

odnosno ne smiju se koristiti strojevi i dizalice kao pomoć u gradnji, 

izuzev vlastitih traktora i ljestvi; 

( visina vuzmice se ocjenjuje sljedeće: do 2m – 1 bod, do 3m – 2 boda, do 

4m – 3 boda, do 5m – 4 boda, 6m i više – 5 bodova ) 

2. ESTETIKA - umjetnički dojam vuzmice; 

3. TRADICIONALNA IZVEDBA (uzimat će se u obzir da li je izgrađena 

vuzmica od doniranog materijala ili rezultat čišćenja šume od srušenog 

drveća uz minimum štete, vjerodostojnost tradicionalnom načinu 

izgradnje vuzmice); 

4. UREĐENOST OKOLIŠA oko izgrađene vuzmice; 

5. BROJ SUDIONIKA u gradnji vuzmice. 

 

POTPORE:  

1. MJESTO – 600,00 kn 

2. MJESTO – 400,00 kn 

3. MJESTO – 200,00 kn 

 

 

Način ocjenjivanja: bodovanje po navedenim kategorijama od 1 do 5. 

Na kraju se bodovi Povjerenstva za glasanje i izbor vuzmica zbrajaju i tko 

skupi najviše bodova, ostvarit će novčanu potporu. 

Potpore za izgradnju vuzmice, te očuvanje tradicije i njegovanje običaja 

potkalničkog kraja dodjeljuju se za prva tri mjesta u kategorijama za 

odrasle i za djecu. 


