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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 13/00) Općinsko vijeće Općine Tuhelj  na 

12. sjednici održanoj dana  17.12.2015.  godine, donijelo je 
 

 

S M J E R N I C E 

za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja  

na području Općine Tuhelj u 

2016. godini 

 
 

Sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedicama većih nesreća i katastrofa 

utvrđenih Procjenom ugroženosti civilnog stanovništva i materijalnih dobara od mogućeg 

nastanka prirodnih i civilizacijskih katastrofa na području Općine Tuhelj , s ciljem zaštite i 

spašavanja ljudi, materijalnih dobara te okoliša kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja 

sustava zaštite i spašavanja (civilna zaštita, vatrogasne postrojbe i zapovjedništva, udruge 

građana od značaja za zaštitu i spašavanje, službe i pravne osobe koje se zaštitom i 

spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti), donose se Smjernice za organizaciju i razvoj 

sustava zaštite i spašavanja u 2016. godini. 

Smjernice se odnose na slijedeće subjekte: 

 

1. Civilna zaštita, 

2. Vatrogastvo, 

3. Skloništa, 

4. Udruge od značaja za zaštitu i spašavanje, 

5. Snage redovnih službi i pravnih osoba koje se zaštitom i spašavanjem             

    bave u okviru redovne djelatnosti, 

6. Financiranje sustava zaštite i spašavanja 

 



 

1. Civilna zaštita 

 

Sukladno Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša 

od velikih katastrofa za područje Općine Tuhelj, a s ciljem razvoja vlastitih sposobnosti za 

djelovanje na sprječavanju i otklanjanju štetnih posljedica koje nadilaze mogućnosti 

djelovanja službi i pravnih osoba kojima je zaštita i spašavanje ljudi i materijalnih dobara 

redovita djelatnost, potrebno je izraditi Program prioriteta materijalno-tehničkog razvoja, 

odnosno nabave osnovne i skupne opreme za zapovjedništva i postrojbe civilne zaštite na 

području Općine Tuhelj. 

S obzirom na izmjene i dopune Zakona o zaštiti i spašavanju (Narodne novine broj 

79/07.) izrađena je i usvojena  Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih 

dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Tuhelj, Plan zaštite i 

spašavanja Općine Tuhelj te Plan civilne zaštite Općine Tuhelj, neophodno je pristupiti 

slijedećim poslovima: 

- u suradnji sa Državnom upravom i spašavanje planirati izvođenje obuke obveznika 

postrojbi civilne zaštite Općine Tuhelj, 

- podizanju razine svijesti građana kao sudionika sustava zaštite i spašavanja te 

provođenje informiranja građana putem sredstava javnog informiranja, WEB 

stranice Općine Tuhelj, 

- ažurirati Plan zaštite i spašavanja te Plan civilne zaštite Općine Tuhelj sukladno 

Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o metodologiji za izradu procjena 

ugroženosti  i planova zaštite i spašavanja (NN broj 118/12), 

- kod ažuriranja operativnih planova civilne zaštite posebnu pažnju potrebno je 

obratiti na evakuaciju i zbrinjavanje turista, 

- izvršiti opremanje postrojbe opće namjene civilne zaštite s reflektirajućim 

prslucima, 

- donošenju i ažuriranju  drugih dokumenata u svezi s organizacijom, ustrojstvom i 

djelovanjem civilne zaštite na području Općine Tuhelj. 

 

Nositelji zadataka iz ovog segmenta zaštite i spašavanja su: Stožer zaštite i 

spašavanja, Načelnik i Jedinstveni upravni odjel Općine Tuhelj u suradnji s Državnom 

upravom za zaštitu i spašavanje, Područni ured Krapina. 

 

 

2. Vatrogastvo 

 

Na temelju dosadašnjih informacija i izvješća o radu vatrogastva, te na temelju 

Analize stanja sustava zaštite i spašavanja u 2014. godini, ocijenjeno je da je stanje u 

vatrogastvu na području Općine Tuhelj zadovoljavajuće, ali da je potrebno postupno provesti 

određene mjere iz Procjene ugroženosti od požara i Plana zaštite od požara na području 

Općine Tuhelj u skladu s financijskim mogućnostima općinskog Proračuna. Na području  

Općine Tuhelj djeluje Dobrovoljno vatrogasno društvo Tuhelj koje u svom sastavu broji 42 

aktivna pripadnika te 20 pripadnika vatrogasne mladeži. 

Uvažavajući realno stanje zaštite od požara na području Općine Tuhelj, potrebno je  

slijedeće:  

- donijeti i usvojiti Plan operativne provedbe programa aktivnosti zaštite od požara 

za 2016. godinu u skladu s Programom i smjernicama Vlade RH; 

- temeljem Procjene ugroženosti i Plana zaštite od požara  s novonastalim uvjetima 

(urbanističkim, graditeljskim, prometnim, ustrojstvu vatrogastva) ažurirati imena i 



telefona pojedinih funkcija u tijelima i pravnim osobama značajnim za 

operativnost navedenih dokumenata,  

- iskazati bitne odrednice (posebno na bazi materijalno tehničke opremljenosti) 

daljnjeg materijalno tehničkog razvoja, razvoja i obuhvaćanja kadrova, održavanje 

taktičko pokaznih vježbi; 

- propagirati provođenje Odluke o spaljivanju korova , suhe trave i biljnog otpada te 

provesti preventivno educiranje građana; 

- zajedno sa koncesionarom za obavljanje dimnjačarskih poslova izvršiti 

preventivne preglede stambenih i ostalih objekata; 

- vršiti 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); 

- nastaviti suradnju sa susjednim DVD-ima, Vatrogasnom zajednicom Krapinsko-

zagorske županije te Zagorskom javnom vatrogasnom postrojbom. 

- shodno članku 45. Zakona o vatrogastvu, planirati stavku za redovno financiranje 

lokalnog DVD-a. 

Nositelji zadataka iz ovog dijela Smjernica su predsjednik i zapovjednik Vatrogasne 

zajednice, Stožer zaštite i spašavanja i Jedinstveni upravni odjel Općine Tuhelj. 

 

 

3. Skloništa 

 

Na području Općine Tuhelj postoji jedno sklonište i ono se nalazi u vlasništvu „Termi 

Tuhelj“, pravne osobe odnosno dioničarskog društva koje funkcionira kao rekreacijski centar 

„Terme Tuhelj“, a smješteno je u naselju Tuheljske Toplice. 

Snimljenim stanjem konstatira se da u tom skloništu osnovne i pojačane zaštite na 

području Općine Tuhelj postoje preduvjeti za sklanjanje ljudi i materijalnih dobara u slučaju 

prirodnih i civilizacijskih katastrofa, a kapacitet skloništa predviđa zbrinjavanje dvije stotine 

ljudi. Stoga je potrebno inzistirati da sklonište bude i dalje u funkcionalnom stanju kao 

sklonište, a sadašnji vlasnik „Terme Tuhelj“ je u obvezi brinuti se i održavati sklonište. 

Nositelji zadatka iz ovog dijela Smjernica su Načelnik, Terme Tuhelj i Jedinstveni 

upravni odjel Općine Tuhelj 

  

4. Udruge građana od značaja za zaštitu i spašavanje 

 

Temeljem analize rada udruga i iskazanih potreba djelovanja u slučaju većih nesreća i 

katastrofa te definiranjem zadaća u Planu zaštite i spašavanja, odrediti način i izvore 

financiranja za bolji razvoj i pripravnost udruga od značaja za zaštitu i spašavanje. 

Posebice se odnosi na aktivnost udruga i stanovnika pojedinih naselja kao što su npr. 

akcije čišćenja zapuštenih i zaraslih putova, obilježavanje staza u svrhu lakših prohodnosti i 

veće preglednosti. 

Nositelji zadataka iz ovog dijela Smjernice su Lovačko društvo „Srndać“ Tuhelj 

I Športsko društvo Tuhelj. 

 

 

 

 

 

 



5.  Snage redovnih službi i pravnih osoba koje se zaštitom i spašavanjem bave u 

    okviru redovne djelatnosti 

 

Planovima zaštite i spašavanja utvrđene su aktivnosti službi i pravnih osoba koje se 

zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti, ustrojene su i djeluju na višim 

razinama. 

Snage redovnih službi i pravnih osoba su: 

- služba hitne medicinske pomoći ( Dom zdravlja KZŽ-Ispostava Klanjec, 

Ordinacija opće medicine Tuheljske Toplice); 

- socijalna služba (Centar za socijalnu skrb); 

- crveni križ (Gradsko društvo Crvenog križa Klanjec Ispostava Tuhelj); 

- javna poduzeća za održavanje komunalne infrastrukture (Zagorski vodovod, 

Zelenjak d.o.o. Klanjec, Zelenjak-plin Klanjec,); 

- veterinarska služba (Veterinarska ambulanta Klanjec Ispostava Tuhelj); 

- zaštita okoliša (Lovačka udruga „Srndać“ Tuhelj, Osnovna škola Lijepa naša 

Tuhelj); 

- građevinska djelatnost (Građevinska zanatska radnja „Kolman“, Tuhelj; 

- prijevoznička i turistička djelatnost („Autoprijevoz i građevinska mehanizacija“ J. 

Tramišak, Tuhelj i „Niskogradnja i autoprijevoz“ Zajednički obrt Vinko i Marko 

Iveković, Tuhelj i Terme Tuhelj); 

- i ostale pravne osobe koje po potrebi u slučaju izvanrednih situacija, a u suradnji s 

drugim nadležnim situacijama, mogu svojim zaposlenicima, poslovnim prostorima 

i postojećom mehanizacijom uključiti u pomoć žrtvama većih nesreća i katastrofa. 

Zbog potrebe praćenja stanja na ovom području treba ubuduće  tražiti analize stanja 

bitnih za sustav zaštite i spašavanja ovih službi. 

Nositelji zadatka radi praćenja stanja su Načelnik i Jedinstveni upravni odjel. 

 

 

6. Financiranje sustava zaštite i spašavanja 

 

Prema članku 28. Zakona o zaštiti i spašavanju potrebno je utvrditi izvore i način 

financiranja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Tuhelj. U Proračunu Općine 

Tuhelj, a u skladu sa ostalim propisima, planirat će se: 

1. sredstva za vatrogastvo (predvidjeti sukladno Zakonu o vatrogastvu), 

2. sredstva za civilnu zaštitu (prema odredbama Zakona o civilnoj zaštiti), 

3. sredstva za razne udruge koje se bave zaštitom i spašavanjem na području 

Općine Tuhelj ( udruga lovaca, športaši, i dr.), 

4. sredstva za provođenje zaštite i spašavanja (edukacija, opremanje, 

intelektualne usluge, promidžba, vježbe i sl.). 

 

 

 

           Predsjednik  Općinskog vijeća  

         

 

 

     Darko Medvedec, dipl. ing. 

                   


