REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/17-01/17
URBROJ: 2135-01/17-01/8
Tuhelj, 08.12.2017.
Temeljem članka 17, stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“,
broj 82/2015), članka 58. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih
dokumenta u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja
članak („Narodne novine 49/2017) te članka 38. Statuta Općine Tuhelj („Službeni glasnik
Krapinsko zagorske županije“ broj 14/09 i 11/13), Općinsko vijeće Općine Tuhelj je na svojoj
4. sjednici, održanoj 08. prosinca 2017. godine, donijelo
ANALIZU STANJA
sustava civilne zaštite na području općine Tuhelj za 2017. godinu
I.
UVOD
Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za
ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u
velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.
Općina Tuhelj dužna je organizirati poslove iz svog samoupravnog djelokruga koji se odnose
na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite.
Člankom 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/2015)
definirano je da predstavničko tijelo na prijedlog izvršnog tijela jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu
stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje
razdoblje te smjernice za organizaciju i razvoj sustava koje se razmatraju i usvajaju svake
četiri godine.
II.

PLANSKI DOKUMENTI

Općinsko vijeće Općine Tuhelj donijelo je Smjernice za organizaciju i razvoj sustava
civilne zaštite na području Općine Tuhelj za vremensko razdoblje od 2016. do 2019. godine,
KLASA: 021-05/15-01/14, URBROJ: 2135-03/15-01/12, od 17. prosinca 2015. godine i Plan
razvoja sustava civilne zaštite za 2017. godinu KLASA: 021-05/16-01/14, URBROJ:213503/16-01/14, od 20. prosinca 2016. godine.
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Temeljem navedenih Smjernica, Plana razvoja i Smjernica za izradu procjena rizika od
velikih nesreća za područje Krapinsko-zagorske županije u 2017. godini doneseni su slijedeći
akti:
-

Odluka o osnivanju Stožera civilne zaštite Općine Tuhelj,
Plan vježbi civilne zaštite za 2017. godinu,
Preliminarna procjena – Odluka o potrebi izrade procjene rizika od velikih nesreća za
Općinu Tuhelj,
Odluka o postupku izrade Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Tuhelj,
Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Tuhelj,

Sukladno članku 17. stavak 3. podstavak 7. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne
novine broj 82/2015) Općina Tuhelj izradila je Procjenu rizika od velikih nesreća.
Procjena rizika od velikih nesreća izrađena je sukladno Smjernicama za izradu Procjena
rizika od velikih nesreća za Krapinsko - zagorsku županiju KLASA: 810-01/16-01/10,
URBROJ: 2140/01-02-17-7 od 13.02.2017. godine.
Za izradu Procjene rizika osnovana je radna skupina u sastavu: koordinatori, nositelji i
izvršitelji za svaki rizik koji je razrađen u Procjeni rizika od velikih nesreća.
Procjena rizika od velikih nesreća temelj je izrade Plana djelovanja civilne zaštite.

III.

OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

Na području Općine Tuhelj mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite provode slijedeće
operativne snage sustava civilne zaštite:
- Stožer civilne zaštite Općine Tuhelj,
- DVD Tuhelj,
- Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Klanjec,
- Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Krapina,
- Postrojba civilne zaštite opće namjene Općine Tuhelj,
- Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici,
- Koordinatori na lokaciji,
- Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite Općine Tuhelj.
Odlukom o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Tuhelj
Općinsko vijeće Općine Tuhelj odredilo je pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite
Općine Tuhelj.
Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Tuhelj su:
- Rudomar d.o.o., Sveti Križ 154, Tuhelj.
 Vođenje evidencije pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite
Bazu podataka Općine Tuhelj označava skup međusobno povezanih podataka koji
omogućavaju pregled sposobnosti operativnih snaga sustava civilne zaštite, a koji se na
odgovarajući način i pod određenim uvjetima koristi za potrebe sustava civilne zaštite,
odnosno za provođenje mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i
katastrofama kao i za potrebe provođenja osposobljavanja. Općina Tuhelj vodi „Evidenciju o
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pripadnicima operativnih snaga sustava civilne zaštite“ (Pravilnik o vođenju evidencija
pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite, „Narodne novine“ broj 75/2016) za
članove Stožera civilne zaštite; pripadnike postrojbi civilne zaštite opće namjene, povjerenike
civilne zaštite i njihove zamjenike, za koordinatore na lokaciji te pravne osobe od interesa za
sustav civilne zaštite.
Podaci o pripadnicima operativnih snaga kontinuirano su ažurirani u planskim
dokumentima.
IV. STANJE SUSTAVA PO VAŽNIJIM SASTAVNICAMA SUSTAVA CIVILNE
ZAŠTITE
1. STOŽER CIVILNE ZAŠTITE
Stožer civilne zaštite Općine Tuhelj osnovan je Odlukom načelnika Općine Tuhelj
KLASA: 810-01/17-01/7, URBROJ: 2135-03/17-01/9 od 07. srpnja 2017. godine.
Sastoji se od načelnika Stožera, zamjenika načelnika Stožera te 7 članova.
Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i
aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.
Stožer civilne zaštite obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija
ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija plan djelovanja
sustava civilne zaštite na svom području, upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja
poslove informiranja javnosti i predlaže donošenje odluke o prestanku provođenja mjera i
aktivnosti u sustavu civilne zaštite.
Radom stožera civilne zaštite Općine Tuhelj rukovodi načelnik Stožera, a kada se proglasi
velika nesreća, rukovođenje preuzima načelnik Općine Tuhelj.
2. VATROGASTVO
2.1. Dobrovoljno vatrogasno društvo
Na području Općine Tuhelj djeluje Dobrovoljno vatrogasno društvo Tuhelj.
DVD Tuhelj
 Materijalno-tehnička sredstva
Dobrovoljno vatrogasno društvo Tuhelj raspolaže lakim navalnim vozilom (kombi)
opremljenim visokim tlakom i 400 l vode, ostalom propisanom opremom i vatrogasnim
kombi vozilom za prijevoz osoba. DVD Tuhelj raspolaže opremom u skladu s propisom za A
vatrogasno društvo. Oprema se kontinuirano obnavlja i nadopunjuje za opremu koja nije u
funkciji. DVD Tuhelj također posjeduje i najnoviju opremu odnosno masku s termalnom
kamerom. Vatrogasno društvo ima zadovoljavajuću osnovnu vatrogasnu opremu.
 Kadrovska popunjenost
- 1 Zapovjednik - položen stručni ispit za djelatnika s posebnim ovlaštenjima i
odgovornostima u vatrogasnim postrojbama,
- 3 viša vatrogasnih časnika,
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- 3 vatrogasna časnika,
- 5 vatrogasnih dočasnika I. klase,
- 4 vatrogasna dočasnika,
- 6 vatrogasaca I. klase,
- 5. vatrogasaca.
 Značajnije aktivnosti provedene u 2017. godini
- osposobljavanje i doškolovanje članova vatrogasne postrojbe,
- učestvovanje na tehničkim intervencijama i požarima na području Općine,
- edukacija školske djece i građana i rad na preventivi,
- vatrogasna vježba.
Postrojba DVD-a Tuhelj u 2017. godini odazivala se i uspješno provodila sve intervencije.
3. GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA KLANJEC
Gradsko društvo Crvenog križa Klanjec aktivno sudjeluje u osnovnim djelatnostima od
kojih su za područje civilne zaštite najvažniji:
- Osposobljavanje za pružanje prve pomoći,
- Dobrovoljno davanje krvi,
- Služba spašavanja života na vodi i ekološke zaštite priobalja,
- Ostale aktivnosti.
 Materijalno-tehnička sredstva
Gradsko društvo Crvenog križa u slučaju velikih nesreća i katastrofa raspolaže slijedećim
materijalno - tehničkim sredstvima:
- pribori za pružanje prve pomoći,
- šatori,
- vreće za spavanje,
- deke.
 Kadrovska popunjenost
Gradsko društvo Crvenog križa Klanjec ima 1 stalno zaposlene osobe i 3 volontera.
 Značajnije aktivnosti GDCK Klanjec u 2017. godini
-

Sudjelovanje volontera iz GDCK Klanjec smotri HCK u Zagrebu,
Sudjelovanje na vježbi obrane od terorizma u sklopu međunarodne konferencije „Dani
kriznog upravljanja“.

4. HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA – STANICA KRAPINA
Redovita služba zaštite i spašavanja specijalizirana za spašavanje i pružanje prve pomoći
u planinama, stijenama, speleološkim objektima i drugim nepristupačnim mjestima kada pri
spašavanju treba primijeniti posebno stručno znanje i upotrijebiti opremu za spašavanje u
planinama. Obučena za planiranje i vođenje akcije traganja i spašavanja za nestalim ili
izgubljenim osobama.
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 Materijalno-tehnička sredstva
HGSS Stanica Krapina raspolaže sa slijedećom opremom:
-

-

-

vozila: WV caravelle, TOYOTA 4runner, LAND ROVER defender
medicinska oprema: kompletna oprema prilagođena za neurbana i nepristupačna
područja, nosila, AED, daska za izvlačenje, sustav za opskrbu kisikom, pulsni
oksimetri, medicinski ruksak, KED, oprema za utopljavanje
transportna sredstva: mariner nosila,UT nosila, graminger, akja, daska, petzl pelena
specijalistička oprema: užad, spravice za kretanje po užetu za penjanje i spuštanje,
karabineri, dodatna oprema za izradu sidrišta te svih elemenata potrebnih za izvlačenje
unesrećenih, alpinistički, speleo i radni pojasevi, oprema za pristup i spašavanje sa
stabala,rasvjeta,oprema za turno skijanje i kretanje po zaleđenim terenima
sredstva veze: ručne radio stanice, GPS uređaji, itd.

 Kadrovska popunjenost
Hrvatska Gorska služba spašavanja – Stanica Krapina ima 28 članova od čega su 10
spašavatelja (osposobljeni za samostalno djelovanje), 15 pripravnika (u tijeku ili pred
završetkom školovanja) i 3 suradnika (u tijeku školovanja).
 Značajnije aktivnosti HGSS Stanice Krapina u 2017. Godini
Akcije spašavanja:
- HGSS stanica Krapina tokom 2017. godine imala je 10 akcija spašavanja i to na
lokacijama, Veternica, Oroslavje, Gornja Stubica, Lobor, Sljeme, Medvednica,
Križevci, Mosor, Varaždin i Zagreb. PP intervencija devet puta na Sljemenu tijekom
SQT utrke, po jedna u Zaboku, na Platku i Stubičkim Toplicama. Transport u dva
slučaja u Donjem Škrniku i na Strahinjčici.
Dežurstva tijekom godine:
- Sljeme – FIS SQT, Trekking – Zabok, Mala Erpenja, Metković (DU) – utrka lađa,
- Bedekovčina – trekking & mtb, Zlatar – trekking & mtb.
Obuka:
- ljetne tehnike spašavanja (sedmodnevni tečaj),
- speleospašavanje (sedmodnevni tečaj),
- državni treninzi potražnih timova sa psima (šest vikenda),
- helikopterski tečaj (trodnevno),
- ITLS (obuka),
- digitalna kartografija GIS (obuka),
- SRT tečaj spašavanja na divljim vodama i poplavama (četverodnevni tečaj),
- ispit za spašavatelja završilo petero kandidata.
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5. POSTROJBA CIVILNE ZAŠTITE, POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE
5.1. Postrojba civilne zaštite opće namjene
Općina Tuhelj ima oformljenu postrojbu civilne zaštite opće namjene. Odlukom
općinskog vijeća Općine Tuhelj donesena je Odluka o osnivanju Postrojbe civilne zaštite
Općine Tuhelj.
Postrojba civilne zaštite opće namjene sastoji se od 15 pripadnika.
Pripadnici postrojbe civilne zaštite opće namjene nisu opremljeni niti osobnom niti
skupnom opremom. Iz navedenih razloga ograničeno je operativno postupanje i to
isključivo za najmanje složene radnje spašavanja i pružanje fizičke potpore operativnim
kapacitetima više razine spremnosti tijekom provođenju mjera i aktivnosti civilne zaštite u
velikim nesrećama.
 Značajnije aktivnosti provedene u 2017. godini
Procjenom rizika od velikih nesreća predložena je veličina postrojbe koja će se utvrditi
odlukom Općinskog vijeća o osnivanju postrojbi civilne zaštite opće namjene.
5.2. Povjerenici civilne zaštite
Odlukom o imenovanju povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika, KLASA:81001/10-01/11, URBROJ:2135-03/10-01/5, od 15. travnja 2011. godine.
Za područje Općine Tuhelj imenovano je 5 povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika.
Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici:
–
–
–
–
–

sudjeluju u pripremanju građana za osobnu i uzajamnu zaštitu te usklađuju
provođenje mjera osobne i uzajamne zaštite
daju obavijesti građanima o pravodobnom poduzimanju mjera civilne zaštite te
javne mobilizacije radi sudjelovanja u sustavu civilne zaštite
sudjeluju u organiziranju i provođenju evakuacije, sklanjanja, zbrinjavanja i drugih
mjera civilne zaštite
organiziraju zaštitu i spašavanje pripadnika ranjivih skupina
provjeravaju postavljanje obavijesti o znakovima za uzbunjivanje u stambenim
zgradama na području svoje nadležnosti i o propustima obavješćuju inspekciju
civilne zaštite.

Tijekom 2017. godine podaci o Povjerenicima civilne zaštite kontinuirano su ažurirani.
5.3.Koordinatori na lokaciji
Sukladno specifičnostima izvanrednog događaja, načelnik stožera civilne zaštite određuje
koordinatora na lokaciji. Koordinator na lokaciji procjenjuje nastalu situaciju i njezine
posljedice na terenu te u suradnji s nadležnim stožerom civilne zaštite usklađuje djelovanje
operativnih snaga sustava civilne zaštite, poradi poduzimanja mjera i aktivnosti za otklanjanje
posljedice izvanrednog događaja. Temeljem čl. 26. st. 2. Pravilnika o mobilizaciji, uvjetima i
načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite („ Narodne novine“ broj 69/16), Općina
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Tuhelj će u suradnji sa operativnim snagama civilne zaštite, u Planu djelovanja civilne zaštite
utvrditi popis potencijalnih koordinatora na lokaciji.
6. PRAVNE OSOBE OD INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE
Odlukom o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Tuhelj,
KLASA:021-05/16-01/12, URBROJ:2135-03/16-01/8, od 24. studenog 2016. godine,
određena je pravna osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Tuhelj sa
svojim ljudskim potencijalima, materijalnim sredstvima i provedenim značajnijim
aktivnostima vezano uz sustav civilne zaštite:
- Rudomar d.o.o., Sveti Križ 154, Tuhelj
7. ANALIZA FINANCIRANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
U 2017. godini za potrebe financiranja sustava civilne zaštite izdvojena su slijedeća sredstva:
- Vatrogastvo:
 DVD Tuhelj: 150.295,57kuna,
 JVP: 31.088,08 kuna,
- Hrvatski Crveni križ:
 GDCK Klanjec 16.000,00 kuna.
- Hrvatska gorska služba spašavanja: 1.000,00 kuna
- Zaštita i spašavanje: 15.200,00 kuna
8. ZAKLJUČAK
Kontinuiranim ulaganjem u civilnu zaštitu Općina Tuhelj zadržala je postojeću razinu
spremnosti u odgovoru na moguće prijetnje i rizike.
U smislu kvalitativnog napretka Općina Tuhelj je u 2017. godine izradila Procjenu rizika od
velikih nesreća kojom su identificirane moguće prijetnje i rizici koji mogu pogoditi područje
Općine. Općina Tuhelj kontinuirano ulaže u organiziranje, opremanje i razvoj sustava civilne
zaštite.
Izradom planskih dokumenta koji proizlaze iz Procjene rizika redefinirati će se postojeće
snage sustava civilne zaštite koje kontinuiranim ulaganjem u civilnu zaštitu stupanj
spremnosti zadržavaju na prihvatljivoj razini. Zakonom o sustavu civilne zaštite („Narodne
novine“ broj 82/2015) uređuje se sustav i djelovanje civilne zaštite kao i obaveze jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave u sustavu civilne zaštite.
Navedenim Zakonom dana je velika autonomnost Općinama u izvršavanju poslova i zadaća iz
područja sustava civilne zaštite iz kojeg proizlaze i sve veće obveze.
Predsjednik Općinskog vijeća
Robert Romić
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