ZAPISNIK
Sa sjednice Stožera civilne zaštite Općine Šolta održane dana 02.03.2022. godine
u zgradi Općinske vijećnice, Grohote
Sjednica Stožera CZ Općine Šolta započela je u 08:30 sati.
Nazočni:
1.
2.
3.
4.
5.

Željko Zlendić - načelnik Stožera CZ
Nikola Cecić-Karuzić – Općinski načelnik
Nataša Nazor Jovović - član Stožera
Josip Burica, član Stožera
Eugen Basic, član Stožera

Članovi Stožera Davor Juričić i Tihana Glavurtić opravdano su odsutni.
Na sjednici je predložen slijedeći
Dnevni red:
1. Pripreme za protupožarnu sezonu
2. COVID – 19, stanje i preporuke
Ad 1.)
Članovi Stožera raspravljali su o slijedećim planovima i aktima:







Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara u Općini Šolta za 2022.g.
Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od
požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2022. godini na području Općine Šolta
Preventivno-operativni plan zaštite od šumskih i drugih požara na otvorenom
prostoru Općine Šolta za 2022. godinu
Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Šolta za 2022.g.
Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti
povećana opasnost od nastajanja i širenja požara
Godišnje izvješće o primjeni agrotehničkih mjera u 2022. godini

Nakon rasprave donosi se
Zaključak
Stožer civilne zaštite Općine Šolta daje pozitivno mišljenje na slijedeće akte:
Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara u Općini Šolta za 2022.g.,Plan
operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od
interesa za Republiku Hrvatsku u 2022. godini na području Općine Šolta, Preventivnooperativni plan zaštite od šumskih i drugih požara na otvorenom prostoru Općine Šolta za
2022. godinu, Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Šolta za

2022.g., Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti
povećana opasnost od nastajanja i širenja požara i Godišnje izvješće o primjeni
agrotehničkih mjera u 2022. godini. Navedene akte upućuje Općinskom vijeću Općine Šolta
na razmatranje i usvajanje.

2. COVID – 19, stanje i preporuke
U kraćoj raspravi članovi su se osvrnuli na trenutnu situaciju na otoku u svezi broja
oboljelih od COVID-19, te na poštivanje mjera koje su na snazi. Zaključeno je da je situacija
zadovoljavajuća, mjere se poštuju, a Stožer prati naputke i odluke Stožer civilne zaštite RH.
Nadalje su se osvrnuli na mjere koje se popuštaju, pa tako od jučer, 1.3., za ulaz u prostore
javnopravnih tijela nije potrebno imati covid potvrdu odnosno dokaz o negativnom testu na
covid, a i broj dozvoljenih osoba na okupljanjima je povećan.

Sjednica je završena u 9:15 sati.
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U Grohotama, 02.03.2022.g.
Načelnik Stožera CZ Općine Šolta
Željko Zlendić

