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Pleškovec, 28. prosinca 2012.
Na temelju članka 2. stavka 3. i članka 28. i 29. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne
novine“, broj 174/04., 79/07., 38/09. i 127/10.), članka 29. Statuta Općine Sveti Juraj na
Bregu („Službeni glasnik Međimurske županije“, broj 11/09.), Općinsko vijeće Općine Sveti
Juraj na Bregu na svojoj 26. sjednici održanoj 28. prosinca 2012. godine, donijelo je
SMJERNICE
za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja
na području Općine Sveti Juraj na Bregu za 2013. godinu
O stanju zaštite i spašavanja raspravljao je Stožer zaštite i spašavanja Općine Sveti Juraj na
Bregu na sjednici održanoj 17. prosinca 2012. godine, te donio Analizu stanja zaštite i
spašavanja u Općini Sveti Juraj na Bregu u 2012. godini i predložio donošenje Smjernice za
organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Sveti Juraj na Bregu za
2013. godinu i to:
1. Provesti osposobljavanje Stožera zaštite i spašavanja Općine Sveti Juraj na Bregu.
Osposobljavanje stožera provest će se na Županijskoj razini ili na razini Države u
organizaciji Područnog ureda Državne uprave za zaštitu i spašavanje.
2. Nastojati da se postigne propisani broj operativnih članova DVD-a na način da im se
omogući liječnički pregled u skladu s financijskim mogućnostima. Kontinuirano vršiti
opremanje DVD-a.
3. Na temelju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša
od katastrofa i velikih nesreća osnovana je postrojba CZ opće namjere na području
Općine Sveti Juraj na Bregu u suradnji s Područnim uredom Državne uprave za zaštitu
i spašavanje, novoosnovana postrojba CZ popunjena je obveznicama CZ, za iste
pripremiti mobilizacijske pozive, te izvršiti ažuriranje sistema pozivanja. Postrojbu
CZ treba osposobiti kroz osnovnu obuku i zajedničke vježbe s DVD-ima.
4. Za novoosnovanu postrojbu CZ nabaviti osnovnu opremu za zaštitu i spašavanje. Kod
nabave opreme voditi brigu da se nabavi najnužnija oprema kao što su: motorne pile,
potopne pumpe, agregati i sl. koju će koristiti i pripadnici DVD-a. Opremu i sredstva

CZ treba dati na korištenje DVD-ima, a ista će se voditi na posebnim listama kao
oprema postrojbe CZ.
5. U natjecanje iz prve pomoći uključiti što veći broj učenika Osnovne škole u suradnji s
Gradskim crvenim križom i ravnateljem osnovne škole. U sklopu ukupne aktivnosti
crvenog križa nastaviti sa akcijama dobrovoljnog davanja krvi na području Općine
Sveti Juraj na Bregu.
6. Aktivno uključiti u provođenje akcije zaštite i spašavanja komunalne djelatnike
Općine. Pored komunalnih djelatnika Općine aktivno uključiti i OGP i usluge
građevinskom mehanizacijom „Horvat“ vl. Mario Horvat, Mali Mihaljevec, R.
Končara 54, 40311 Lopatinec, Mehanizacija Šafarić, vl. Danijel Šafarić, Okrugli Vrh
123, 40311 Lopatinec, Zemljani radovi „Šafarić“, vl. Marko Šafarić, Okrugli Vrh 123,
40311 Lopatinec, Zoki tours, vl. Zoran Blešć, Pleškovec 173, 40311 Lopatinec, s
ljudstvom i strojevima.
7. I dalje razvijati dobru suradnju s redovnim službama koje se u svojoj redovnoj
djelatnosti bave zaštitom i spašavanjem, kao što su: „Elektra“ Čakovec, „Međimurske
vode“ Čakovec, „Međimurje-plin“ Čakovec, Županijska uprava za ceste, Policijska
postaja Štrigova i drugima.
8. U sve akcije zaštite i spašavanja, kao i u provođenje preventivnih mjera aktivno
uključiti zdravstvene ustanove (Dom zdravlja Čakovec i ambulante u Pleškovcu),
veterinarsku stanicu ili veterinare, poljoprivredno dobro ili zadruge i slično. Po
mogućnosti organizirati jednu zajedničku vježbu svih pripadnika organiziranih snaga
zaštite i spašavanja, pod stručnim vodstvom zapovjedništva DVD-a.
9. U zaštitu i spašavanje, kao i provođenje preventivnih mjera, te organizaciju i
održavanje vježbi aktivno uključiti pripadnike udruga: kao što su: lovačko društvo,
sportska društva koja djeluju na području Općine Sveti Juraj na Bregu.
10. Posebnu brigu voditi o zaštiti djece u osnovnoj školi i predškolskim ustanovama, te po
mogućnosti uključiti djecu u provođenje zadaće zaštite i spašavanje, a naročito
obavljanja logističkih poslova.
11. U cilju smanjenja rizika pojave zaraznih bolesti u epidemijskom obliku u suradnji sa
inspekcijskim službama, veterinarskom stanicom, Javnim zdravstvom i drugim
službama kontrolirati već prisutne zarazne bolesti, vodu za piće, promet namirnica,
odlaganje otpada, odlaganje otpadnih, otrovnih i lako zapaljivih tvari, skladištenje
istih, kao i sprečavanje ostalih opasnosti po ljude, materijalna dobra i okoliš.
12. Za provedbu svih smjernica neophodno je u Proračunu Općine Sveti Juraj na Bregu
osigurati potrebna financijska sredstva.
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