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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 

6. sjednici održanoj dana  02. ožujka 2015. godine, donijelo je 

                

ANALIZU 
RAZVOJA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU 

OPĆINE TUHELJ ZA 2014. GODINU 

 

 Donošenjem Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na 

području Općine Tuhelj u 2014. godini, izvršeno je slijedeće: 

- sa Veterinarskom stanicom Klanjec sklopljen Ugovor o obavljanju veterinarsko-

higijeničarskih djelatnosti za 2014. 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; 

- za mjere zaštite i spašavanja u slučaju nepovoljnih hidroloških uvjeta u zimskom 

razdoblju 2014-2015. godine, izrađen je Program čišćenja snijega na nerazvrstanim 

cestama Općine Tuhelj za sezonu 2014.-2015. godinu i sklopljen Aneks ugovora o 

zimskom održavanju nerazvrstanih cesta s Autoprijevoz i građevinska 

mehanizacija vl. Ivan i Josip Tramišak, Tuhelj. 

- izvršeno je uređenje šumskog puta od vodospremnika u Svetom Križu do kapelice 

Sv. Križ. Nositelj uređenja bila je Udruga za zaštitu, uzgoj i lov divljači ''Srndač'' i 

mještani Svetog Križa. 

- izrađen je plan evakuacije turista za sezonu 2014. 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, 

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 2014. godinu u iznosu 

od 5.000,00 kuna nisu utrošena odnosno preusmjerena su u druge svrhe.  

 

 

Z A K L J U Č A K 

 

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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