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REPUBLIKA HRVATSKA                                                                                     

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

     OPĆINA TUHELJ 

     OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 021-05/20-01/10                                                          

URBROJ: 2135-03-01/20-33 

Tuhelj, 18.12. 2020. 

Temeljem članka 17., stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, 

broj 82/15, 118/18, 31/20), članka 58. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade 

planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog 

donošenja („Narodne novine“, broj 49/17) te članka 30. Statuta Općine Tuhelj („Službeni 

glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 12/18 I 3/20), Općinsko vijeće Općine Tuhelj na 

svojoj 28. sjednici, održanoj 18. prosinca 2020. godine, donosi 

ANALIZU STANJA 

sustava civilne  zaštite na području Općine Tuhelj za 2020. godinu 

1. 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 obavezna 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 

82/15, 118/18, 31/20)(u daljnjem tekstu: Zakon) 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. 

Temeljem Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Tuhelj 

za razdoblje 2017.-2020. godine (KLASA: 021-05/17-01/12, URBROJ: 2135-03/17-01/3-1, 

od dana 21. studenog 2017. godine) te Plana razvoja sustava civilne zaštite (KLASA: 021-

05/19-01/12, URBROJ: 2135-03-01/19-34, od 12. prosinca 2019. godine) u 2020. godini 

usvojeni su sljedeći dokumenti: 

− Plan vježbi civilne zaštite Općine Tuhelj za 2020. godinu, KLASA: 810-01/20-

01/4, URBROJ: 2135-03-02/20-01, od dana 27. siječnja 2020. godine, 
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− Odluka o izmjenama i dopunama Plana djelovanja civilne zaštite Općine 

Tuhelj, KLASA: 810-01/20-01/28, URBROJ: 2135-03-02/20-01, od 12. listopada 

2020. godine, 

− Odluka o izmjeni Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite 

Općine Tuhelj, KLASA: 810-01/20-01/30, URBROJ: 2135-03-02/20-02, od dana 

19. listopada 2020. godine. 

2. VAŽNIJE SASTAVNICE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE I NJIHOVO 

STANJE 

  PROCJENA RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA 

Općinsko vijeće Općine Tuhelj je na svojoj 4. sjednici održanoj 08. prosinca 2017. 

godine, donijelo Odluku o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Tuhelj 

(KLASA: 021-05/17-01/17, URBROJ: 2135-3/17-01/4). 

Procjenu rizika od velikih nesreća za Općinu Tuhelj izradila je Radna skupina 

osnovana Odlukom općinskog načelnika o postupku izrade Procjene rizika od velikih 

nesreća za Općinu Tuhelj i osnivanju Radne skupine za izradu Procjene rizika od velikih 

nesreća za Općinu Tuhelj (KLASA: 810-01/17-01/8, URBROJ: 2135-03/17-02/1-1, od dana 

26. lipnja 2017. godine). 

Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Tuhelj izrađena je sukladno 

Smjernicama za izradu procjena rizika od velikih nesreća na području Krapinsko-zagorske 

županije, KLASA: 810-06/16-03/6, URBROJ: 2109/1-01-16-3, od dana 30. prosinca 2016. 

godine. 

Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Tuhelj temelj je izrade Plana djelovanja 

civilne zaštite Općine Tuhelj. 

  PLANSKI DOKUMENTI 

 Plan djelovanja civilne zaštite  

Općinski načelnik Općine Tuhelj je dana 28. prosinca 2018. godine donio Odluku o 

donošenju Plana djelovanja civilne zaštite Općine Tuhelj (KLASA: 810-01/18-01/13, 

URBROJ: 2135-03-02/18-01). 

Plan djelovanja je operativni dokument prvenstveno namijenjen za potrebe 

djelovanja Stožera civilne zaštite Općine Tuhelj kao stručnog, operativnog i koordinativnog 

tijela za provođenjem mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama. Osim toga, Plan 

obuhvaća način djelovanja ostalih operativnih snaga sustava civilne zaštite. 

Općinski načelnik je dana 12. listopada donio Odluku o izmjenama i dopunama Plana 

djelovanja civilne zaštite Općine Tuhelj, KLASA: 810-01/20-01/28, URBROJ: 2135-03-

02/20-01.  
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 VOĐENJE EVIDENCIJE PRIPADNIKA OPERATIVNIH SNAGA 

SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE TUHELJ 

Sukladno Pravilniku o vođenju evidencija pripadnika operativnih snaga sustava 

civilne zaštite („Narodne Novine”, broj 75/16) ustrojena je evidencija vlastitih pripadnika za 

operativne snage sustava civilne zaštite Općine Tuhelj za: 

− članove Stožera civilne zaštite, 

− pripadnike postrojbe civilne zaštite opće namjene, 

− povjerenike i zamjenike povjerenika civilne zaštite, 

− pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite, 

− koordinatore na lokaciji. 

Podaci o pripadnicima operativnih snaga sustava civilne zaštite Općine Tuhelj 

kontinuirano se ažuriraju u planskim dokumentima. 

3. OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE  

Mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite na području Općine Tuhelj provode 

sljedeće operativne snage sustava civilne zaštite: 

− Stožer civilne zaštite,  

− DVD Tuhelj,  

− Gradsko društvo Crvenog križa Klanjec, 

− HGSS – Stanica Zlatar Bistrica, 

− Postrojba civilne zaštite opće namjene,  

− Povjerenici civilne zaštite,  

− Koordinatori na lokaciji, 

− Pravne osobe u sustavu civilne zaštite, 

− Udruge. 

  STOŽER CIVILNE ZAŠTITE 

Stožer civilne zaštite Općine Tuhelj osnovan je Odlukom načelnika Općine Tuhelj o 

osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Općine Tuhelj, KLASA: 810-01/17-01/7, 

URBROJ: 2135-03/17-01/9, od dana 6. srpnja 2017. godine. Sastoji se od načelnika Stožera, 

zamjenika načelnika Stožera te 7 članova.  

Općinski načelnik Općine Tuhelj dana 19. listopada 2020. donio Odluku o izmjeni 

Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Općine Tuhelj, KLASA: 810-01/20-

01/30, URBROJ: 2135-03-02/20-02. 

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 
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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 Općinski načelnik.  

Stožer civilne zaštite Općine Tuhelj upoznat je sa Zakonom, podzakonskim aktima, 

načinom djelovanja sustava civilne zaštite, načelima sustava civilne zaštite i sl.  

Stožer civilne zaštite Općine Tuhelj osposobljen je za provođenje mjera i aktivnosti 

u sustavu civilne zaštite. 

Način rada Stožera civilne zaštite Općine Tuhelj uređen je Poslovnikom o načinu 

rada Stožera civilne zaštite, KLASA: 810-01/17-01/9, URBROJ: 2135-03/17-02/1, od dana 

7. rujna 2017. godine.   

Stožer civilne zaštite Općine Tuhelj tijekom 2020. godine održao je 2. sjednice na 

kojima je razmatrana epidemiološka situacija na području Općine.   

Temeljem Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o zabrani napuštanja 

mjesta prebivališta i stalnog boravka u RH („Narodne novine“, broj 35/20), Stožer civilne 

zaštite Općine Tuhelj organizirao je izdavanje propusnica za ulazak i izlazak s područja 

prebivališta ili stalnog boravišta i to samo i isključivo iz vitalnih obiteljskih razloga, poput 

pružanja skrbi djeci ili starijim osobama ili kupnje hrane i osnovnih potrepština. 

 OPERATIVNE SNAGE VATROGASTVA 

Operativne snage vatrogastva temeljna su operativna snaga sustava civilne zaštite 

koje djeluju u sustavu civilne zaštite u skladu s odredbama posebnih propisa kojima se 

uređuje područje vatrogastva.  

Na području Općine Tuhelj djeluje DVD Tuhelj. 

DVD Tuhelj ima ukupno 21 operativnog člana.  

Za sudjelovanje u velikim nesrećama i katastrofama, DVD Tuhelj raspolaže sa 

sljedećom materijalno-tehničkom opremom: 

− 2 vatrogasna vozila,  

− intervencijska odijela s osobnom zaštitnom opremom, 

− dišni aparati,  

− komunikacijske veze,  

− penjačka užad,  

− alu ljestve 12 m,  

− gurtna,  

− ručna pila,  

− sjekira,  

− svjetiljke,  

− odijelo za zaštitu od kemikalija,  

− bat,  
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− lopata,  

− kutija s alatom, 

− 3 potopne pumpe,  

− agregat. 

U organizaciji Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije, zapovjednik, 

zamjenik zapovjednika i tajnik DVD-a Tuhelj sudjelovali su na seminaru o zakonskim 

novinama u vatrogastvu koji je održan početkom ožujka u DVD-u Petrovsko. 

Početkom lipnja u Humu na Sutli, 3 osobe uspješno su položile tečaj za zvanje 

„Vatrogasac I. klase“. 

Tijekom pandemije uzrokovane koronavirusom, operativni članovi DVD-a Tuhelj 

odigrali su važnu ulogu uz redovite ophodnje naselja te su bili angažirani na dežurstvu u 

centru za karantenu za vozače teretnih vozila u Tuheljskim Toplicama. U razdoblju od 21. 

ožujka do 10. svibnja, DVD Tuhelj  bio je aktivan s 14 vatrogasaca i 3 vozila, te je 

angažmanom svojih članova utrošio cca 230 sati dobrovoljnog rada postupajući po odlukama 

Stožera civilne zaštite Općine Tuhelj, Uputi za postupanje po mjeri strogog ograničavanja 

na ulicama i drugim javnim mjestima zapovjednika DVD-a Tuhelj te zapovjedi zapovjednika 

Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije. Na blagdan Velike Gospe članovi 

DVD-a Tuhelj su na 3 pristupna punkta prema župnoj crkvi dezinficirali ruke 

hodočasnicima, kao i posjetiteljima mjesnih groblja na blagdan Svih Svetih. 

Od operativnih aktivnosti, potrebno je izdvojiti 3 tehničke intervencije:  uklanjanje 

stabla sa prometnice i električnog voda u Svetom Križu (2. travnja) i Črešnjevcu (23. lipnja 

2020) te ispumpavanje vode iz kotlovnice Termi Tuhelj d.o.o. (3. srpnja). Ostale provedene 

aktivnosti uključuju: odvoz pitke vode (4x) mještanima u Svetom Križu i Tuheljskim 

Toplicama, ispumpavanje bunara (5x), kontrolirano paljenje korova (5x) u Pristavi, 

Proseniku i Glogovcu Zagorskom. 

 GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA KLANJEC 

Sukladno Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu („Narodne novine“, broj 71/10), a u 

dijelu poslova zaštite i spašavanja, Hrvatski Crveni križ nadležan je za sljedeće 

poslove/javna ovlaštenja: 

− organizira i vodi Službu traženja, te aktivnosti obnavljanja obiteljskih veza članova 

obitelji razdvojenih uslijed katastrofa, migracija i drugih situacija koje zahtijevaju 

humanitarno djelovanje, 

− traži, prima i raspoređuje humanitarnu pomoć u izvanrednim situacijama, 

− ustrojava, obučava i oprema ekipe za akcije pomoći u zemlji i inozemstvu u slučaju 

nesreća, sukoba, situacija nasilja itd. 

Gradsko društvo Crvenog križa Klanjec ima 15 zaposlenih osoba i 3 volontera. 

U slučaju velikih nesreća i katastrofa, Gradsko društvo Crvenog križa Klanjec 

raspolaže sljedećim materijalno – tehničkim sredstvima:  

– pribor za pružanje prve pomoći,  
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– šator veliki – 2 kom 

– šator mali – 6 kom, 

– vreće za spavanje, 

– deke. 

Tijekom 2021. godine, volonteri Gradskog društva Crvenog križa Klanjec 

sudjelovali su u sljedećim aktivnostima:  

− Projekt “Žene za Zagorje” 

Cilj projekta je osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena, zapošljavanjem 

u lokalnoj zajednici koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva, 

te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih 

korisnika. 

− Akcija “Solidarnost na djelu” 

Akciju pod sloganom “Ne dvoji! Za drugog izdvoji!”, Gradsko društvo Crvenog križa 

Klanjec započelo je 8. listopada 2020. godine. U osnovnim školama na području Grada 

Klanjca i općina Tuhelj, Kumrovec i Kraljevec na Sutli prikupljale su se namirnice koje će 

se koristiti za slaganje paketa za socijalno ugroženo stanovništvo. 

− Projekt „Pomoć socijalno ugroženim kućanstvima za vrijeme trajanja pandemije 

koronavirusa (COVID-19) u Hrvatskoj“. 

Kako bi odgovorio na izazove s kojima se suočavaju socijalno ugrožena kućanstva tijekom 

epidemije koronavirusa, Hrvatski Crveni križ pokrenuo je projekt u sklopu kojeg je Gradsko 

društvo Crvenog križa Klanjec u razdoblju od 14. do 30. rujna 2020. godine podijelilo 78 

paketa hrane socijalno ugroženim kućanstvima u kojima žive najranjiviji članovi društva. 

− Projekt “Dnevni boravak 60+” 

Cilj projekta je organiziranje dnevnih aktivnosti za starije osobe koje su prilagođene 

potrebama i interesima starijih osoba koje žive u lokalnoj zajednici. 

− Projekt “Prijevoz starijih osoba Sutlanskim krajem” 

Projektom je osiguran besplatan prijevoz starijih osoba s područja djelovanja GDCK Klanjec 

svakim radnim danom. 

− Podjela paketa povodom Uskrsa socijalno najugroženijim stanovnicima 

− Akcije darivanja krvi 

Djelatnici GDCK Klanjec raspoređeni kroz dežurstvo od 08:00h do 18.00h zaprimaju 

pozive i dojave o potrebama sugrađana, koji nisu obuhvaćeni redovnim obilaskom geronto 

domaćica. 

U organizaciji GDCK Klanjec dana 07. ožujka 2020. godine održano je Gradsko 

natjecanje mladih Hrvatskog Crvenog križa. 

Osim navedenih aktivnosti GDCK Klanjec sudjelovalo je na aktivnostima vezanim 

uz sprječavanje širenja pandemije COVID-19.  
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 HGSS – STANICA ZLATAR BISTRICA 

Operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja temeljna su operativna snaga 

sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama i izvršavaju obveze u sustavu 

civilne zaštite sukladno posebnim propisima kojima se uređuje područje njihovog 

djelovanja.  

Hrvatska gorska služba spašavanja je dobrovoljna i neprofitna humanitarna služba 

javnog karaktera. Specijalizirana je za spašavanje na planinama, stijenama, speleološkim 

objektima i drugim nepristupačnim mjestima kada pri spašavanju treba primijeniti posebno 

stručno znanje i upotrijebiti opremu za spašavanje u planinama. Rad Hrvatske gorske službe 

spašavanja definiran je Zakonom o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja („Narodne novine“, 

broj 79/06 i 110/15). 

HGSS – Stanica Zlatar Bistrica ima ukupno 33 člana od čega je 14 gorskih 

spašavatelja (pripadnici službe osposobljeni za samostalno djelovanje), 14 spašavatelja 

(pripadnici službe s položenim minimalno jednim, a maksimalno tri temeljna tečaja) i 4 

pripravnika (pripadnici službe s položenim tečajem iz prve pomoći u neurbanim sredinama). 

Članovi Stanice specijalisti su u pojedinim područjima unutar ili izvan HGSS-a: 

− 2 liječnika, 

− 1 vodič potražnog psa, 

− 2 pripadnika s licencom ITLS-a (international trauma life support), 

− 1 pripadnik s licencom PITLS-a (pediatric international trauma life support), 

− 9 pripadnika s licencom SRT (spašavanje iz poplava i divljih voda)a 

− 10 pripadnika osposobljenih za vođenje potražnih akcija, 

− 2 pripadnika osposobljena za kartografiju, 

− 2 pripadnika osposobljena za spašavanje iz helikoptera, 

− 2 učitelja skijanja, 

− 2 operatora bespilotne letjelice. 

HGSS − Stanica Zlatar Bistrica raspolaže sa specijalnom, atestiranom opremom za 

spašavanje u planinama ili većim visinama, te u slučaju potresa i poplava, odnosno u 

slučajevima kada ni jedna druga služba to ne može: 

− 2 osobna vozila, 

− 3 terenska vozila, 

− 1 quad vozilo, 

− 1 motorne sanjke, 

− 1 bespilotna letjelica (dron), 

− 1 motorna pila, 

− 1 specijalizirana brdska nosiljka Mariner, 

− 1 specijalizirana nosiljka UT 2000, 

− 1 specijalizirana nosiljka „kliješta“, 

− 1 specijalizirana nosiljka za snježne uvjete „akja“, 

− 1 specijalizirana nosiljka za speleo spašavanje, 
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− 1 imobilizacijska daska, 

− 1 nosiljka, 

− 2 vakuum madraca (imobilizacijsko sredstvo za cijelo tijelo), 

− 2 seta blue splint udlaga, 

− 2 AED (defibrilator), 

− 1 liječnički ruksak (sadrži ampularij, lijekove, boce s infuzijom, zavojni materijal, 

set za intubaciju, pulsni oksimetar i dr.), 

− 4 torbe za prvu pomoć (svaka od njih sadržava imobilizacijski ovratnik, udlage, 

zavojni materijal, pulsni oksimetar i dr.), 

− 2 boce s kisikom, 

− 8 prijenosnih radio uređaja, 

− 1 stacionarni radio uređaj, 

− 10 ručnih radio uređaja tetra, 

− 2 stacionarna radio uređaja tetra,  

− 18 ručnih GPS uređaja, 

− 5 kompleta za speleo spašavanje, 

− motorna pila, 

− 2 kompleta za spašavanje na divljim vodama i poplavama, 

− 2 kompleta za spašavanje paraglajdera sa stable, 

− 5 pari turnih skija s krznima (omogućuju hodanje po snijegu), 

− 1 puška za prebacivanje užeta na veće udaljenosti, 

− 1 baterijska bušilica za stijenska spašavanja, 

− 1 uže od 200 metara, 

− 5 komada užadi od 100 metara, 

− 4 komada užadi od 50 metara, 

− 3 komada užadi od 60 metar, 

− 3 komada užadi od 30 metara, 

− 30 komada razne pomoćne užadi, 

− vitlo za uže, za stijensko spašavanje, 

− preko 100 komada raznih spravica i komada specijalizirane opreme koja se koristi za 

izradu sistema kod spašavanja (karabineri, spuštalice, koloture, gurtne, itd.) 

HGSS – Stanica Zlatar Bistrica je relativno dobro opremljena, a početkom 2021. godine 

očekuje se nabavka opreme za spašavanje te novog kombi vozila kroz projekt „Jačanje 

kapaciteta HGSS-a – Sigurna Hrvatska“.  

HGSS – Stanica Zlatar Bistrica tijekom 2020. godine sudjelovala je u sljedećima 

akcijama i intervencijama:  

Tablica 1. Akcije i intervencije: HGSS – Stanica Zlatar Bistrica 

R.BR. PODRUČJE DATUM TIP AKCIJE 
BROJ 

ČLANOVA 
ISHOD 

1.  
Skijalište 

Sljeme 
19.01.2020. 

Intervencija – 

Pružanje PP 
2 

Osobi pružena prva 

pomoć, te je ona 
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R.BR. PODRUČJE DATUM TIP AKCIJE 
BROJ 

ČLANOVA 
ISHOD 

(ispomoć Stanici 

Zagreb)  

predana na daljnje 

zbrinjavanje HMP. 

2.  
Skijalište 

Sljeme 
08.02.2020. 

Intervencija – 

Pružanje PP 

(ispomoć Stanici 

Zagreb)  

1 

Osobi pružena prva 

pomoć, te je ona 

predana na daljnje 

zbrinjavanje HMP. 

3.  Stubičke toplice 28.03.2020. 

Intervencija – 

provjera terena 

nakon urušavanja 

tla kao posljedica 

potresa 

5 

Napravljen izvid 

bespilotnom letjelicom, 

i postavljene barijere 

oko samog otvora u tlu. 

4.  Mihovljan 02.04.2020. 

Suradnja na 

dostavi hrane sa

 GDCK 

Zlatar zbog 

Pandemije Covid 

19 

1 
Dostavljena hrana 

potrebitim kućanstvima 

5.  

Zlatar, Zlatar 

Bistrica, 

Konjščina, 

Mače 

10.04.2020. 

Suradnja na 

dostavi hrane sa

 GDCK 

Zlatar zbog 

Pandemije Covid 

19 

2 
Dostavljena hrana 

potrebitim kućanstvima 

6.  
Brezovica 

Petrovska 
19.04.2020. Potražna akcija 19 Osoba pronađena 

7.  
Celine 

Samoborske 

25.05.2020 

26.05.2020 

 Potražna akcija 

(ispomoć Stanici 

Samobor) 

2 Osoba pronađena 

8.  
Gornja 

Plemenšćina 
04.07.2020. Potražna akcija 10 Osoba pronađena 

9.  Glina 25.06.2020. 

Nadzor zračnog 

prostora (ispomoć 

MUP) 

1 
Nadziranje migrantskih 

ruta 

10.  
Novi 

Golubovec 
07.07.2020.  

Izvid rudničkog 

okna – nastavak 

akcije iz 2016. 

1 

Pregledano rudničko 

okno, utvrđena 

nemogućnost ulaska u 

isto 

11.  NP Mljet 27.07.2020. 

Potražna akcija 

uslijed redovnog 

dežurstva 

1 Osoba pronađena 

12.  Dotrščina 06.08.2020. 

Potražna akcija 

(ispomoć Stanici 

Zagreb) 

7 Osoba pronađena 

13.  
Medvednica – 

Horvatove stube 
23.08.2020. Potražna akcija 13 Lažna dojava 

14.  Bistra 22.08.2020.  

Potražna akcija 

(ispomoć Stanici 

Zagreb) 

11 Osoba pronađena 

15.  Gornja Stubica 04.09.2020. Potražna akcija 9 Osoba pronađena  

16.  Medvednica 06.09.2020. Potražna akcija 4 Osoba pronađena  
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R.BR. PODRUČJE DATUM TIP AKCIJE 
BROJ 

ČLANOVA 
ISHOD 

17.  Vukanci 19.09.2020. Potražna akcija 8 Osoba pronađena  

18.  Ivanščica 25.10.2020. 
Potražna akcija sa 

Stanicom Varaždin 
1 Osobe pronađene 

19.  
Medvednica – 

Horvatove stube 
08.10.2020. Potražna akcija 3 Osoba pronađena 

20.  
Medvednica – 

Horvatove stube 
02.11.2020. Potražna akcija 3 Osoba pronađena 

21.  Gornja Podgora 03.11.2020. 

Intervencija – 

pružanje PP i 

mogući transport 

4 Osoba preuzela HMP 

22.  Gornja Pila  Potražna akcija 3 Osoba pronađena 

Napomena: Broj članova na pojedinoj akciji ovisi o tipu i zahtjevnosti same akcije 

Izvor: HGSS – Stanica Zlatar Bistrica 

Kroz razna dežurstva na aktivnostima u organizaciji raznih udruga, JLS-a i ostalih 

organizacija, HGSS – Stanica Zlatar Bistrica izravno brine o sudionicima. Zbog Covid 19 

pandemije u 2020. godini broj aktivnosti ove vrste bio je znatno smanjen. Uz navedena 

dežurstva dežuralo se na redovnim dežurstvima HGSS-a u nacionalnim parkovima te na 

helikopterskom SAR dežurstvu u Splitu. 
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Tablica 2. Tablica 4. Dežurstva: HGSS – Stanica Zlatar Bistrica 

R.BR. NAZIV AKCIJE ORGANIZATOR BROJ ČLANOVA 

1.  Snow Queen Trophy, Sljeme FIS 5 

2.  Zagorska magistrala trekk, Krapina TK „Maraton“ Krapina 6 

3.  SAR helikoptersko dežurstvo HGSS 1 

4.  Dežurstvo NP Mljet HGSS 1 

5.  Dežurstvo NP Paklenica HGSS 1 

6.  Dežurstvo NP Paklenica HGSS 1 

7.  
Obilježavanje dana pobjede i 

domovinske zahvalnosti, Krapina 
Udruga veterana Gromovi 2 

8.  MTB Utrka Neandertalka, Krapina  5 

9.  MTB utrka Lastini putevi, Zlatar ŠD Lastavica 3 

Izvor: HGSS – Stanica Zlatar Bistrica 

HGSS – Stanica Zlatar Bistrica sudjelovala je u aktivnostima vezanima uz pandemiju 

Covid 19 u suradnji sa Stožerom civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije, kao i sa 

stožerima civilne zaštite pojedinih gradova i općina. Od 32 člana Stanice u aktivnostima je 

sudjelovalo njih 15, kako bi se smanjila mogućnost eventualnog širenja zaraze među 

članstvom. Članovi su sudjelovali u radu županijskog Stožera te pojedinih gradskih i 

općinskih stožera. Članovi Stanice su od 21. ožujka do 03. svibnja redovno obilazili (preko 

70 izlazaka na teren) poznate i manje poznate lokacije od interesa za planinare i izletnike na 

planinskim i neurbanim područjima (ispočetka na dnevnoj bazi, kasnije samo vikendima), s 

naglaskom na područje koje pokrivaju PP Zlatar Bistrica i PP Donja Stubica s kojima je 

ostvarena suradnja na terenu na njihov zahtjev (obilazak određenih prostora za koja su 

poželjna terenska vozila, ali i urbanog područja), te smo s istima u nekoliko navrata imali 

mješovite patrole u policijskim vozilima. Na zahtjev Stožera CZ KZŽ imali smo pripravan 

poseban tim i vozilo za transport potencijalno zaraženih osoba u objekte određene za 

samoizolaciju onih osoba koji istu nisu mogli ostvariti kod kuće, jer za to nisu imali uvjete. 

Kroz navedena dežurstva pokrivala su se neurbana područja uz naselja, te planine Ivanščica, 

Medvednica i Strahinjčica. 

Tablica 3. Vježbe: HGSS – Stanica Zlatar Bistrica 

R.BR. NAZIV VJEŽBE ORGANIZATOR BROJ ČLANOVA 

1.  Državna vježba speleospašavanja HGSS – Komisija za speleospašavanje 1 

Izvor: HGSS – Stanica Zlatar Bistrica 

Broj tečajeva u 2020. godini je značajno smanjen, pošto je zbog pandemije 

onemogućeno njihovo održavanje. Prije odlaska članova Stanice na tečajeve navedene u 

tablici u nastavku, za njih je održan niz vježbi unutar Stanice s ciljem da na tečajeve odlaze 

adekvatno pripremljeni. Vježbe koje su prethodile tečajevima su sljedeće: zimske tehnike – 

4 termina, ljetne tehnike – 18 termina, speleo tehnike – 20 termina. 
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Tablica 4. Tečajevi: HGSS – Stanica Zlatar Bistrica 

R.BR. VRSTA TEČAJA ORGANIZATOR 
BROJ 

ČLANOVA 
ISHOD 

1.  
Tečaj zimskih tehnika 

spašavanja 
HGSS  1 Nije položila zbog ozljede 

2.  
Tečaj ljetnih tehnika 

spašavanja 
 2 Položili 

3.  
Tečaj speleo tehnika 

spašavanja 
 2 Položili 

Izvor: HGSS – Stanica Zlatar Bistrica 

Uz sve aktivnosti navedene u tablicama članovi stanice sudjeluju u radu županijskog, 

te gradskih i općinskih stožera civilne zaštite. Jednom mjesečno održavaju se obavezni 

stanični sastanci zbog bolje komunikacije među članstvom. Predstavnici Stanice sudjeluju 

na svim važnim sastancima HGSS-a (vijeće stanica, izvršni odbor, kolegij pročelnika) te 

sudjeluju u radu Komisija HGSS-a. Tajnik Stanice redovito sudjeluje na sastancima 

administratora HGSS-a. Održano je 8 predavanja u planinarskim školama, ali i osnovnim 

školama na području čitave Krapinsko-zagorske županije. Članovi Stanice sudjeluju u radu 

stručnih komisija HGSS-a, jedan je član Stanice instruktor iz medicine spašavanja i 

pročelnik Komisije za medicinu spašavanja HGSS-a, a jedna naša članica je voditeljica 

Odjela kartografije HGSS-a. Pročelnik Stanice ujedno je i tajnik HGSS-a.  

U 2020. godini Stanica je izradila turističko-planinarski zemljovid Ravne gore, koji 

je tiskan u nakladi HGSS-a. 

U 2020. godini u Stanicu Zlatar Bistrica primljena su tri nova člana, od kojih je jedna 

medicinska sestra, što je posebno važno za djelovanje na terenu. 

 POSTROJBA CIVILNE ZAŠTITE  

Postrojba civilne zaštite osnova je Odlukom Općinskog vijeća o osnivanju postrojbi 

civilne zaštite opće namjene Općine Tuhelj, KLASA:021-05/18-01/2, URBROJ:2135-03-

01/18-19, od dana 31. siječanj 2018. godine. 

Postrojba civilne zaštite opće namjene Općine Tuhelj prema strukturi dijeli se na 

upravljačku skupinu i operativne skupine. Upravljačka skupina sastoji se od zapovjednika i 

zamjenika zapovjednika. Operativna skupina sastoji se od 8 članova. Postrojba se sastoji od 

2 operativne skupine.  

Za pripadnike postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Tuhelj izvršena je 

smotra te su izrađeni mobilizacijski dokumenti. 

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. 

 POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE I NJIHOVI ZAMJENICI 

Odlukom o imenovanju povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika, KLASA: 
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810-01/18-01/10, URBROJ: 2135-03-02/18-01, od 03. listopada 2018. godine, za područje 

Općine Tuhelj imenovano je 8 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. 

Za povjerenike civilne zaštite i njihove zamjenike izvršena je smotra te su izrađeni 

mobilizacijski dokumenti. 

 KOORDINATORI NA LOKACIJI  

Koordinatora na lokaciji, sukladno specifičnostima izvanrednog događaja, određuje 

načelnik Stožera civilne zaštite iz redova operativnih snaga sustava civilne zaštite.  

Odlukom načelnika Stožera civilne zaštite o imenovanju koordinatora na lokaciji 

Općine Tuhelj (KLASA: 810-01/18-01/9, URBROJ: 2135-03-02/18-01, od dana 3. listopada 

2018. godine), imenovani su koordinatori na lokaciji koji će u slučaju velike nesreće i 

katastrofe koordinirati aktivnostima operativnih snaga sustava civilne zaštite na mjestu 

intervencije.  

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. 

 PRAVNE OSOBE OD INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE 

Odlukom o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine 

Tuhelj (KLASA: 021-05/18-01/6, URBROJ: 2135-03-02/18-14, od dana 22. ožujka 2018. 

godine), određene su sljedeće pravne osobe s ciljem priprema i sudjelovanja u otklanjanju 

posljedica katastrofa i velikih nesreća:  

− Rudomar d.o.o., Sveti Križ 154, Tuhelj, 

− OŠ Lijepa naša, Tuhelj, 

− Lovačka udruga „Srndač“ Tuhelj. 

Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite Općine Tuhelj raspolažu sa svim 

potrebnim materijalno – tehničkim sredstvima za sudjelovanje u mjerama i aktivnostima 

otklanjanja posljedica velikih nesreća i katastrofa te sa smještajnim kapacitetima za 

privremeno zbrinjavanje ugroženog stanovništva.  
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  UDRUGE 

Udruge koje nemaju javne ovlasti, a od interesa su za sustav civilne zaštite (npr. 

kinološke djelatnosti, podvodne djelatnosti, radio-komunikacijske, zrakoplovne i druge 

tehničke djelatnosti), pričuvni su dio operativnih snaga sustava civilne zaštite koji je 

osposobljen za provođenje pojedinih mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite, svojim 

sposobnostima nadopunjuju sposobnosti temeljnih operativnih snaga te se uključuju u 

provođenje mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite sukladno odredbama Zakona i planu 

djelovanja civilne zaštite jedinice lokalne samouprave. 

Na području Općine Tuhelj djeluju udruge građana koje su sa svojim snagama i 

opremom kojom raspolažu od značaja za sustav civilne zaštite. Popis udruga nalazi se u 

Planu djelovanja civilne zaštite Općine Tuhelj. 

Udruge samostalno provode osposobljavanje svojih članova i sudjeluju u 

osposobljavanju i vježbama s drugim operativnim snagama sustava civilne zaštite. 

4. OSTALI SUDIONICI SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 

U slučaju katastrofalnih posljedica, osim analizom navedenih odgovornih i 

upravljačkih te operativnih kapaciteta, u sanaciju posljedica prijetnje se uključuju redovne 

gotove snage – pravne osobe, koje postupaju prema vlastitim operativnim planovima, 

odnosno:  

− Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, 

− Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije, 

− Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije, Ispostava Klanjec, 

− Veterinarska ambulanta Klanjec d.o.o., 

− Hrvatske vode, VGI za mali sliv “Sutla-Krapina”, Veliko Trgovišće, 

− MUP, PU Krapinsko-zagorska, PP Klanjec, 

− Centar za socijalnu skrb Zabok – Podružnica Klanjec, 

− HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o. – Elektra Zabok,  

− Komunalno poduzeće Zelenjak d.o.o., 

− Zagorski vodovod“ d.o.o. Zabok, 

− Zelenjak plin d.o.o.,  

− Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije, 

− Hrvatske šume – Uprava šuma podružnica Zagreb, Šumarija Krapina,  

− Hrvatska poljoprivredno – šumarska savjetodavna služba, Podružnica Zlatar. 

5. ANALIZA FINANCIRANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE U 2020. 

GODINI 

Tijekom 2020. godine na operativne snage sustava civilne zaštite Općine Tuhelj  i 

njihovo djelovanje utrošena su sljedeća financija sredstva: 

− DVD Tuhelj: 166.230,10 kn, 

− HGSS – Stanica Zlatar Bistrica: 2.000,00 kn, 
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− GDCK Klanjec: 21.158,11 kn, 

− Udruge:13.600,00 kn, 

− Civilna zaštita:19.876,29 kn 

6. ZAKLJUČAK  

Razmatrajući stanje sustava civilne zaštite na području Općine Tuhelj uvažavajući 

navedeno stanje operativnih snaga, može se konstatirati: 

1. Općina Tuhelj ima usvojenu Procjenu rizika od velikih nesreća. Procjena rizika 

predstavlja temelj izrade planskih dokumenta u području civilne zaštite. 

2. Općina Tuhelj ima ustrojen Stožer civilne zaštite. Stožer civilne zaštite pravodobno 

obavlja sve svoje zadaće, razmata problematiku te vrši pripreme za moguće ugroze 

na području Općine Tuhelj. 

3. DVD Tuhelj odgovara na sve zadaće u protupožarnoj zaštiti, ali i ostalim ugrozama 

te se je kao gotova snaga uvijek spremna uključiti u zaštitu i spašavanje stanovništva 

i imovine. S ciljem podizanja operativne spremnosti potrebno je kontinuirano 

provoditi osposobljavanje i usavršavanje pripadnika DVD-a Tuhelj te pristupiti 

nabavci nove opreme i sredstava kao i održavanju postojeće. 

4. Crveni križ je respektabilan subjekt koji osigurava trajnu i dobru pripremljenost 

svojih članova za djelovanje u slučaju katastrofa. Da bi njihova aktivnost i spremnost 

bila na još većoj razini potrebno je sustavno nastaviti s ulaganjem u pripremu i 

opremanje ekipa za brzo reagiranje na katastrofe i otklanjanje posljedica katastrofe. 

5. Hrvatska gorska služba spašavanja svojim aktivnostima spašavanja, kao i 

preventivnim i edukacijskim programima doprinosi sigurnosti ljudi i imovine. Takvi 

programi, ali i oprema zahtijevaju stalno ulaganje, kako bi se razina spremnosti 

povećala. 

6. Općina Tuhelj ima osnovanu postrojbu civilne zaštite opće namjene kao potporu za 

provođenje mjere civilne zaštite asanacije terena, potporu u provođenju mjera 

evakuacije, spašavanja, prve pomoći, zbrinjavanja ugroženog stanovništva te zaštite 

od poplava. 

7. Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici upoznati su s obvezama koje trebaju 

poduzeti u slučaju provođenja mjera civilne zaštite. 

8. Pravne osobe od interesa za civilnu zaštitu mogu se angažirati u situacijama koje su 

opasne po sigurnost stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša, a svojom 

opremom i osposobljenošću kadrova mogu adekvatno odgovoriti na potencijalno 

opasne situacije. 

9. 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. 

10. U Proračunu Općine Tuhelj osiguravaju su financijska sredstva koja omogućavaju 

ravnomjerni razvoj sustava civilne zaštite. 
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Slijedom navedenog, može se zaključiti da trenutno ustrojeni sustav civilne zaštite 

na području Općine Tuhelj omogućava izvršavanje zadaća u sustavu civilne zaštite. 

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća 

Robert Romić 


