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 Temeljem prijedloga Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih 
dobara, a sukladno članku 4. Pravilnika o metodologiji za izradu Procjene ugroženosti i 
Planova zaštite i spašavanja („NN“ 38/08), razrađene su ugroze prema mogućim 
opasnostima i prijetnjama čijom će se implementacijom u dokumentima prostornog 
uređenja umanjiti posljedice te učinci djelovanja prirodnih  antropogenih katastrofa i velikih 
nesreća po kritičnu infrastrukturu, kao i povećati stupanj sigurnosti stanovništva, 
materijalnih dobara i okoliša na području općine Kaptol. 
 

 

1. Vrste, intenzitet i učinci te moguće posljedice djelovanja prirodnih, 

tehničko-tehnoloških katastrofa i velikih nesreća po stanovništvo, 

materijalna i kulturna dobra, te okoliša 
 

1.1. Prirodne opasnosti i prijetnje 
 

1.1.1. Poplave 

 

 Poplava, kao elementarna nepogoda na prostoru općine Kaptol, je zbog hidroloških 

pokazatelja i stanja uređenosti obramben-zaštitne infrastrukture moguća. Moguće su 

poplave uslijed pada velikih količina oborina i brzog narastanja količine vode u potocima 

„bujičarima“. 

 

 Potrebno je u dokumentima prostornog uređenja predvidjeti preventivne 

i zaštitne mjere. 

 

1.1.2  Potres 

 

  Na temelju postojećih analiza određene su površine maksimalnih intenziteta 

potresa, koje je za veće područje općine Kaptol VII° prema MCS ljestvici. 

 Prema seizmološkim pokazateljima opasnost od potresa za općinu Kaptol je 

mala. Međutim, mogućnost nastanka razornog potresa ne može se isključiti za nijedno 

područje u RH pa tako i za općinu Kaptol. 

 

 Potrebno je u dokumentima prostornog uređenja predvidjeti preventivne 

i zaštitne mjere. 
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1.1.3  Suša 

 Meteorološka suša ili dulje razdoblje bez oborina može izazvati ozbiljne štete u 
gospodarstvu  Općine. Za poljoprivredu su opasne suše koje nastaju u vegetacijskom 
razdoblju. Najveći rizik za pojavu suše je razdoblje od srpnja do listopada, dakle gotovo 
polovina ukupnog vegetacijskog razdoblja. Kako je poljoprivredna proizvodnja najvažnija 
grana djelatnosti stanovnika  Općine, štete na usjevima, kao posljedica suše, mogu izazvati 
bitno smanjenje financijskog i materijalnog potencijala stanovništva. 
 
  Za ublažavanje posljedica suše potrebno je nadoknaditi deficit vode u ljetnim 
mjesecima. Iako je raspored oborina u toku godine dobar, veliki dio godišnjih oborina oteče, 
a mogao bi se vodnogospodarski iskoristiti izgradnjom kompleksnih sustava kojima bi se 
korigirao i hod protoka koji nije povoljan. Kako bi se utvrdili načini natapanja, izvori vode i 
površine koje bi bile podvrgnute ovom vidu poboljšanja uvjeta rasta kultura nužno je izraditi 
odgovarajuću dokumentaciju (studiju natapanja te idejni projekt natapanja). 
 

 Potrebno je u dokumentima prostornog uređenja predvidjeti preventivne 

i zaštitne mjere. 

 

 

1.2.1 Nesrećama u prometu 

 

1.1.1.1. Cestovnom 

 

 Područje ne predstavlja važno prometno i tranzitno čvorište, i njime ne   prolaze 
važnije tranzitne prometnice, te je stoga prisutna opasnost istjecanja opasnih tvari uslijed 
prometnih nesreća minimalna. 

 Tranzit opasnih tvari može se očekivati na županijskim cestama koje sve prolaze kroz 
naseljena područja. Slijedeći pravce kretanja županijskih cesta najugroženija naselja su: 
 
Ž 4101- Novi Bešinci, Kaptol, Češljakovci i Golo brdo 
Ž 4115- Alilovci i Kaptol 
 

 Potrebno je u dokumentima prostornog uređenja predvidjeti preventivne 
i zaštitne mjere. 
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6.3.8. Skloništa sa kapacitetima i drugi objekti za sklanjanje 

 

 Sukladno Pravilniku i kriterijima za određivanje gradova i naseljenih mjesta u kojima 

se moraju graditi skloništa i drugi objekti za zaštitu (Narodne novine 2/91.), gradovi i općine 

Požeško-slavonske e županije su svrstani od 1.-4. zone ugroženosti u kojima se planira 

gradnja skloništa. Općina Kaptol se nalazi u 3. zoni ugroženosti. U naseljenim mjestima 3. 

stupnja ugroženosti, kamo pripada područje općine Kaptol, treba cijelo područje razdijeliti u 

jednu ili više zona u kojima se grade skloništa za zaštitu od radijacije i jednu ili više zona 

kojima se osigurava zaštita u zaklonima. 

 

 Potrebno je u dokumentima prostornog uređenja predvidjeti pogodne 

zone za izgradnju skloništa i zaklona. 

 


