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Dani Rikarda Jorgovanića

 U sklopu Dana općine Hum na Sutli održava se književna manifestacija 

“Dan Rikarda Jorgovanića” koja je posvećena imenu i djelu hrvatskog književnika 

koji je rođen u Malom Taboru

- Manifestaciju organizira humska Narodna knjižnica i Hrvatsko – zagorsko 

književno društvo

- Svake se godine dodjeljuje književna nagrada Rikard Jorgovanić

- Kulturno-umjetničko društvo Rikard Jorgovanić



Mali fašnik

 Održava se svake godine u kinodvorani u Humu na Sutli u ime organizatora -

Turističke zajednice općine Huma na Sutli i ostalih.



Dani općine Hum na Sutli – 25.travanj

 Organizira Općina Huma na Sutli

 Održavaju se razni kulturno-umjetnički programi



„Cvjetni Hum”

 „Cvjetni Hum" je tradicionalna ekološka akcija koju organizira Turistička 

zajednica i Općina Hum na Sutli.

 Dodjeljuju se prigodna priznanja u 15 kategorija za najljepše Humske 

okućnice



„Sutla nas veže i spaja”

 Održava se kulturno-umjetnički program u kojem nastupaju izvođači Huma na 

Sutli, ali i izvođači susjedne nam Slovenije



Advent

 Svake se godine prva adventska svijeća pali u Humu na Sutli 

 Održava se kulturno-glazbeni program.



Dječji tjedan 3.-9.listopada

 Svake godine se povodom Dječjeg tjedna održava predstava koju organizira i 

donira Društvo Naša djeca Straža.



Hoomstock

 Hoomstock je humanitarni rock festival kojeg Humska udruga mladih 

organizira u Humu na Sutli od 2006. godine.

 Cilj festivala je promovirati kvalitetnu rock glazbu i jednog dana izrasti u 

velik regionalni događaj, a uz to sav prikupljeni novac donirati nekoj mladoj 

osobi iz regije kojoj je novac neophodan.

 Do sad su nastupali:

 Edo Majka

 Hladno Pivo

 Goran Bare i Majke

 M.O.R.T.

 TBF



Proštenja

 Sv.Vid – 15.lipnja

 Sv.Petar – 29.lipnja

 Mala Gospa – 8. rujna

 Sv.Alojzije Stepinac – 10.veljače



Kuburaška društva 

 Kuburaško društvo Sv.Vid

 Kuburaško društvo Taborska kubura

 Kuburaško društvo Sv.Petar



Ostale udruge:

 Šahovski klub

 Nogometni klub Straža

 Lovačko društvo Srndać

 Društvo vinogradara Humska kapljica

 Ženski vokalni ansambl Sotelije

 Humska udruga mladih

 Vatrogasno društvo 

 Udruga umirovljenika

 OKLA Videž



Dođite i posjetite nas!☺


