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Tuhelj, 09.03.2016.
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
14. sjednici održanoj dana 09. ožujka 2016. godine, donijelo je
ANALIZU
RAZVOJA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU
OPĆINE TUHELJ ZA 2015. GODINU

Donošenjem Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na
području Općine Tuhelj u 2015. godini, izvršeno je sljedeće:
- izrađena je i donesena nova Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i
kulturnih dobara i okoliša od opasnosti, nastanka i posljedica katastrofa i velikih
nesreća Općine Tuhelj;
- izvršena je revizija postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Tuhelj i u
suradnji s Državnom upravom za zaštitu i spašavanje izvršena je zamjena
pripadnika postrojbe, odnosno popuna s novim pripadnicima;
- izvršena je smotra pripadnika postrojbe CZ opće namjene Općine Tuhelj;
- izvršen inspekcijski nadzor po pitanju Zakona o vatrogastvu i Zakona o zaštiti i
spašavanju;
- za mjere zaštite i spašavanja u slučaju nepovoljnih hidroloških uvjeta u zimskom
razdoblju 2015-2016. godine, izrađen je Program čišćenja snijega na nerazvrstanim
cestama Općine Tuhelj za sezonu 2015.-2016. godinu i sklopljen Aneks ugovora o
zimskom održavanju nerazvrstanih cesta s Autoprijevoz i građevinska
mehanizacija vl. Ivan i Josip Tramišak, Tuhelj.
- izrađen je plan evakuacije turista za sezonu 2015. i sa istim su upoznati svi subjekti
koji imaju zadaće sukladno planu.
- ažuriran je plan zaštite od požara.
- vršeno je preventivno djelovanje DVD-a na području Općine Tuhelj (utvrđivanje
intervencijske spremnosti, kontrola ispravnosti vatrogasnih sprava i opreme,
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pregled ispravnosti hidrantske mreže, prohodnost putova za vatrogasna vozila,
nadzor spaljivanja korova, utvrđivanje eventualnih zona rizika).
koncesionar za obavljanje dimnjačarskih poslova vršio je preventivne preglede
stambenih i ostalih objekata.
financijska sredstva za razvoj sustava zaštite i spašavanja za 2015. godinu
planirana su u iznosu od 10.000,00 kuna, a utrošeno je 1.600,00 kuna za potrebite
podatke od DHMZ koji su korišteni za izradu procjene ugroženosti.

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.

Predsjednik Općinskog vijeća:

Darko Medvedec, dipl. ing.
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