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Na temelju članka 28. stavka 1. alineje 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (Narodne
novine broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) i članka 38. Statuta Općine Tuhelj (Službeni
glasnik Krapinsko-zagorske županije, broj 14/09 i 11/13) Općinsko vijeće Općine Tuhelj na
2. sjednici održanoj dana 14.07.2014. godine, donijelo je

ANALIZU
RAZVOJA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU
OPĆINE TUHELJ ZA 2013. GODINU
Donošenjem Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na
području Općine Tuhelj u 2013. godini, izvršeno je slijedeće:
- radi obavljanja komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika, na četiri godine
ugovorena koncesija sa Zanatskom obrtničkom radnjom „Cvjećarna Ivančica“
Tuhelj;
- sa Veterinarskom stanicom Klanjec sklopljen Ugovor o obavljanju veterinarskohigijeničarskih djelatnosti za 2013. godinu;
- ažuriranje Plana civilne zaštite i Plana zaštite i spašavanje Općine Tuhelj,
- izvršen inspekcijski nadzor po pitanju Zakona o vatrogastvu i Zakona o zaštiti i
spašavanju;
- uređenjem potoka Pristavčica, dio potoka kroz naselje Pristava, Trsteno i Tuhelj, u
velikoj mjeri izvršene agrotehničke mjere nad zapuštenim livadama te dat veliki
poticaj za poljoprivrednu proizvodnju;
- za mjere zaštite i spašavanja u slučaju nepovoljnih hidroloških uvjeta u zimskom
razdoblju 2012-2013. godine, ugovorena je zimska služba sa koncesionarom
Autoprijevoz i građevinska mehanizacija, vl. Josip Tramišak, Tuhelj, koji je
osiguraoi djelotvornost prometovanja u zimskim uvjetima;
- započete aktivnosti o obvezi praćenja i unosa podataka o potrošnji energije i vode
u zgradama javnog sektora u Nacionalni informacijski sustav za gospodarenje
energijom (ISGE) u skladu sa Zakonom o učinkovitom korištenju energije (NN,
152/08 i 55/12);

-

financijska sredstva za razvoj sustava zaštite i spašavanja za 2013. godinu u iznosu
od 5.000,00 kuna nisu utrošena odnosno preusmjerena su u druge svrhe zbog
nedostatka odgovarajućeg prostora za opremu obveznika.
ZAKLJUČAK

Donošenjem Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i
okoliša od opasnosti, nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesreća Općine Tuhelj te
Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije na području Općine Tuhelj, ostvareni
su preduvjeti za neophodan daljnji razvoj i unaprjeđenje djelovanja svih subjekata zaštite i
spašavanja. Ostvarenje daljnjeg razvoja i unaprjeđenja moguće je kroz osiguranje potrebnih
sredstava za njihovo opremanje.
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