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 Na temelju članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite  ("Narodne novine" broj 82/15) i 
članaka 31. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“5/13) Općinsko 
vijeće Podturen na 16. sjednici održanoj dana, 21 .12. 2015.god. donosi 
 

A N A L I Z U 
STANJA  SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE  U OPĆINI PODTUREN 

ZA 2015. GODINU 
 
1. STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA: 
 
1.1. Stožer zaštite i spašavanja za Općinu Podturen imenovan je na  2. sjednici Općinskog 

vijeća Podturen dana 12.09.2013. 
1.2. Dio članova Stožera zaštite i spašavanja za Općinu Podturen je osposobljen za obavljanje 

zakonom predviđenih poslova zaštite i spašavanja (djelatnik Odjela za DUZS, Čakovec, 
predstavnik PU Međimurske, zapovjednik DVD-a Miklavec), dio članova Stožera u 
svom zvanju obavlja poslove usluga građevinskom mehanizacijom, dio članova Stožera 
ima iskustva u radu s civilnom zaštitom u dugogodišnjim radu ,djelatnici Općine 
Podturen u smislu poznavanja problematike civilne zaštite, kao i administrativnih 
poslova. 

1.3. Stožer je sudjelovao na vježbi „Vodni val“ u Zagrebu gdje je stekao dodatna znanja i 
vještine potrebne  za organizaciju.  

1.4. Postoji motiviranost za timski rad.   
 
2. POSTROJBA CIVILNE ZAŠTITE: 
 
2.1. Osnovana je postrojba civilne zaštite za Općinu Podturen 22.12.2011.god. koja broji 35 

obveznika temeljem Popisa vojnih obveznika raspoređenih u postrojbu CZ za Općinu 
Podturen. godine. 

2.2. Postrojba CZ je nedovoljno opremljena i nije osposobljena za izvršavanje složenih 
zadaća zaštite i spašavanja. 

2.3. Postrojbe DVD-a Podturen, Sivica, Miklavec, Novakovec, Ferketinec prilično su dobro 
opremljene, i osposobljene za spašavanje imovine građana, te mogu  u znatnoj mjeri 
pomoći i kod spašavanja ljudi. Oprema se dopunjava prema mogućnostima Općine 
Podturen. 

2.4. Potrebno je kontinuirano nabavljati opremu za CZ i DVD. 
2.5. Postojeća oprema CZ uz opremu DVD-a nalazi se u spremištima DVD-a Podturen  i 

Općine Podturen. 
2.6. Općina Podturen godišnje izdvaja sredstva za nabavku opreme DVD-a kao i za opremu 

CZ koja je na čuvanju i korištenju kao što je navedeno pod točkom 3.5. 
 
3. VATROGASNA ZAJEDNICA: 
 

3.1.   Općina Podturen nema osnovanu vatrogasnu zajednicu, već je ista ustrojena na nivou 
         Međimurske županije pod nazivom Vatrogasna zajednica Međimurske županije.  

 
4. DOBROVOLJNA VATROGASNA DRUŠTVA: 
 
4.1. Na području Općine Podturen djeluje pet  (5) dobrovoljnih  vatrogasnih društva. 
4.2. Prema Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plana zaštite od požara i 

tehnoloških eksplozija za Općinu Podturen  osnovane su vatrogasne postrojbe DVD-a 
Podturen,Novakovec,Sivica,Miklavec i Ferketinec. JVP- Čakovec  je  središnje  
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VD.Pripadnici DVD-a redovno se osposobljavaju i prilično su dobro opremljeni. Iz 
rečenog proizlazi da su DVD-i osnovna interventna snaga za zaštitu i spašavanje. 
Godišnje izdvajanje (2015) za funkcioniranje DVD-a na području Općine Podturen 
iznosi 237.000,00 kuna  i Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Čakovca 120.000,00 
kuna temeljem sporazuma. 

 
5.  KOMUNALNA I DRUGA PODUZEĆA KOJA SE UKLJUČUJU U ZAŠTITU I 
SPAŠAVANJE: 
 
5.1. Komunalna i druga poduzeća uključuju se u zaštitu i spašavanje. 
 

§ Hrvatske vode – u dijelu koji proizlazi temeljem zakonskih obveza – poplave, 
§ Međimurske vode d.o.o. Čakovec – u dijelu koji proizlazi iz zakonskih obveza – opskrba 

pitkom vodom, 
§ Međimurje plin d.o.o. Čakovec – u dijelu koji proizlazi iz zakonskih i drugih obveza – 

opskrba plinom, 
§ HEP DP Elektra Čakovec – u dijelu koji proizlazi iz zakonskih obveza – opskrba el. 

energijom, 
§ Poduzeća i fizičke osobe (obrtništvo) sa sjedištem i  prebivalištem na području Općine 

Podturen – u dijelu obveze koje proizlaze iz zakonskih obveza samozaštite i zaštite 
stavljanjem na raspolaganje sve mehanizacije (građevinski i drugi strojevi, prijevozna 
sredstva i alati), 

§ Komunalno redarstvo Općine Podturen – komunalni redar – koordinacija između Stožera 
zaštite i spašavanja i vlasnika mehanizacije u slučaju potrebe. 

 
6. ZDRAVSTVO: 
 
6.1.     Na području Općine Podturen djeluju: 

§ Ambulanta opće medicine u sklopu Doma zdravlja Čakovec sa jednim liječnikom i 
jednom medicinskom sestrom. 

§ Zubna ambulanta sa jednim stomatologom i jednom medicinskom sestrom. 
 

6.2.  Liječnički tim zadovoljava potrebe stanovništva, ali se ukazuje potreba za još jednim 
liječničkim timom s obzirom da postojeći tim obavlja liječničke usluge i za stanovništvo okolnih 
naselja. 
 
8. VETERINARSKA STANICA: 
 
8.1. Općina Podturen na svom području nema veterinarsku stanicu. Bioinstitut d.o.o. Čakovec 

i Veterinarska stanica  Mursko Središće zadovoljavaju potrebe kućanstva na području 
Općine Podturen i šire.  

 
7. POLJOPRIVREDNA SKLADIŠTA: 
 
7.1.  U Podturnu postoji skladište poljoprivrednih proizvoda – otkupno skladište za žitarice 
vlasnika Poljoprivredne zadruge Čakovec sa trgovinom zaštitnih sredstava i repromaterijalom za 
poljoprivredu i isto takvo skladište u stambeno poslovnoj zoni Podturen, sa trgovinom zaštitnim 
sredstvima i repromaterijalom za poljoprivredu. Poduzeće „Toni“ d.o.o. iz Donjeg Kraljevca je u 
privatnom vlasništvu. Skladišta kao i otkupna stanica zadovoljavaju potrebe poljoprivrednika s 
područja Općine Podturen kao i šire.  
 
8. CRVENI KRIŽ: 
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8.1.  Mjesna organizacija Crvenog križa prestala je s radom, ali aktivisti Socijalnog vijeća 
sudjeluju   u svim akcijama koje se provode na području Općine Podturen putem Osnovne škole 
Podturen u suradnji s Gradskom organizacijom CK Čakovec. 
 
8.2. Vježbe pružanja prve pomoći godišnje se održavaju u organizaciji DVD-a, Osnovne škole 
Podturen i Općine Podturen.  Zadnja je održana povodom obilježavanja DVD-a Općine u 
Miklavcu , a tema je bila pružanje prve pomoći unesrećenima u automobilskim i drugim 
nesrećama. Sudjelovalo je 60-ak vatrogasaca,JVP-Čakovec i Hitna Čakovec. 
8.3. Općina Podturen godišnje iz proračuna izdvaja 20.000,00 kuna za potrebe GO Crvenog križa 
Čakovec. 
 
9. OSNOVNA ŠKOLA PODTUREN I PODRUČNE ŠKOLE SIVICA,  
MIKLAVEC,NOVAKOVEC           
 
9.1. Podaci: 
 

§ Ukupno učenika: 307, 
§ Osnovna škola Podturen, broj učenika od 1. do 8. razreda 210. -  sjedište u Podturnu , 
§ Osnovna škola Miklavec 14,  Novakovec 32,  Sivica 51 -broj učenika od 1. do 4.razreda.  
§ Broj učitelja i profesora: 39, 
§ Ravnatelj, pedagog, računovodstvo, tajništvo  i knjižničar :5 
§ Broj pomoćnog osoblja (kuharica, domar i čistačice): 4 + 3 + 3 = 10, 
§ Vanjski suradnik za pomoć u nastavi s djecom romske populacije: 1 
§ Broj osoba na stručnom osposobljavanju 3. 

 
9.2. S obzirom na aktivnosti učenika OŠ Podturen , proizlazi da je zaposlenike, te učenike OŠ 
Podturen moguće uključiti u pružanje prve pomoći i druge lakše zadaće primjerene uzrastu 
djece, kao pomoć u zaštiti i spašavanju. U 2015.godini izvršeno je osposobljavanje djece 
Osnovne škole Podturen i područnih škola  iz  civilne zaštite i prve pomoći . Pojedini učenici su 
bili i na državnim smotrama i ostvarili dobre uspjehe.  
 
10. UDRUGE: 
 
10.1. Ostale udruge koje djeluju na području Općine Podturen prema podacima s kojim 

raspolaže Općine Podturen: 
 

§ Ribolovna udruga „Šaran“ Poturen  
§ Ribolovna udruga "Stara Mura" Miklavec, 
§ Ribolovna Udruga "Ostriž" Novakovec 
§ Sportski klub NK Podturen Podturen 
§ Sportski klub NK Budućnost Miklavec 
§ Sportski klub NK Dubrava Sivica 
§ Sportski klub NK Graničar Novakovec 
§ Sportska udruga Celine 
§ Šahovski klub Miklavec 
§ Udruga veterana domovinskog rata 
§ Udruga umirovljenika 
§ Društvo sport za sve Ferketinec 
§ Kulturno umjetničko društvo Podturen 
§ Udruga žena Sivica 
§ Udruga Turen 
§ KUD Mura Novakovec 
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§ Udruga žena Šipek Novakovec 
§ Udruga korisnika bežičnih sustava Wireless Podturen 
 

 
10.2. S obzirom da je u svim udrugama, osim Udruge umirovljenika, članstvo uglavnom mlađe 

životne dobi, moguće je uključivanje svih članova u eventualnu akciju zaštite i 
spašavanja, poglavito ribolovnih udruga i Lovačkog društva radi poznavanja terena 
predjela rijeke Mure. 

 
10.3. Temeljem Analize sustava civilne  zaštite , na prijedlog Stožera za zaštitu i spašavanje, 

Općinsko vijeće donosi Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na 
području Općine Podturen za  period 2016-2019.god. 

                      
                           OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PODTUREN 
 
 
Klasa: 810-03/15-01/02 
Ur.Broj:2109/13-01-15-01 
Podturen,21.12. 2015.god. 
 
                                                                           Predsjednik Općinskog vijeća: 
                                                                           Vjenceslav Hranilović,bacc.ing.aedif.,v.r.
          


