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Na temelju čl. 28. st. 1. alineja 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (NN br. 174/04., 79/07.
i 38/09.) i čl. 33. Statuta Općine Krapinke Toplice (Sl. glasnik KZŽ br. 16/09.), Općinsko
vijeće Općine Krapinske Toplice na 7. sjednici održanoj 29.12.2009. g. donijelo je
I Z V J E Š Ć E (ANALIZU)
o stanju sustava zaštite i spašavanja
na području Općine Krapinske Toplice za 2009. g.

Zakonom o zaštiti i spašavanju (NN br. 174/04., 79/07. i 38/09.) ureñen je sustav
zaštite i spašavanja grañana, materijalnih i drugih dobara u katastrofama i većim nesrećama:
prava, obveze, osposobljavanje i usavršavanje sudionika zaštite i spašavanja, zadaća i ustroj
tijela za rukovoñenje i koordiniranje u aktivnostima zaštite i spašavanja u katastrofama i
većim nesrećama, način uzbunjivanja i obavješćivanja, provoñenje mobilizacije za potrebe
zaštite i spašavanja te nadzor nad provedbom ovog Zakona.
Nadležnost za vatrogastvo u Republici Hrvatskoj je iz MUP-a RH prešla u Državnu
Upravu za zaštitu i spašavanje. Upravljanje zaštitom i spašavanjem kod elementarnih
nepogoda je iz nadležnosti Stožera civilne zaštite dana u nadležnost Zapovjedništva zaštite i
spašavanja na tri razine (lokalna, područna (regionalna) i državna), a službe, zapovjedništva i
postrojbe civilne zaštite postaju jedna od operativnih snaga sustava.
Sudionici zaštite i spašavanja temeljem članka 5. predmetnog Zakona su:
- fizičke i pravne osobe,
- izvršna i predstavnička tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave,
- središnja tijela državne uprave,
- operativne snage zaštite i spašavanja.
Operativne snage zaštite i spašavanja dužne su u obavljanju redovitih djelatnosti
planirati mjere i poduzimati aktivnosti radi otklanjanja ili umanjenja mogućnosti nastanka
katastrofe i veće nesreće te prilagoñavati obavljanja redovite djelatnosti postojećim
okolnostima u slučaju nastanka katastrofe i veće nesreće.
CIVILNA ZAŠTITA
Civilna zaštita se definira kao djelatnost kojoj je osnovni sadržaj zaštita i spašavanje
stanovništava i materijalnih dobara od ratnih razaranja te prirodnih i drugih nepogoda
odnosno kao sustav koji provodi zaštitu i spašavanje. Civilna zaštita je u periodu od 1994.
godine pa do 2005. godine bila u sustavu MUP-a RH. Kako je 2005. godine sustav civilne
zaštite prešao u DUZS, ta uprava je postala nadležna za rukovoñenje i zapovijedanje
postrojbama civilne zaštite, tako je sada nepoznato stanje eventualne spremnosti i
angažiranosti županijskih ali i općinskih postrojbi CZ.

Za područje Općine Krapinske Toplice pokrenut je postupak za imenovanje
Zapovjedništva zaštite i spašavanja i Zapovjedništva civilne zaštite, te sukladno zakonskim
odredbama Odlukom općinskog načelnika imenovano Zapovjedništvo zaštite i spašavanja
(17.05.2006.g.) i Zapovjedništvo civilne zaštite (17.01.2007.g.).
Stupanjem na snagu novog Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga
zaštite i spašavanja (NN br. 40/08 i 44/08), kojim nije propisano da Općine, kao JLS moraju
imati zapovjedništva Civilne zaštite, općinski načelnik je donio Odluku o ukidanju Odluke o
imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Općine Krapinske Toplice (Sl.gl.KZŽ br. 1/07).
Odredbama Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i
spašavanja propisano je da se u svakoj jedinci lokalne samouprave osniva Stožer zaštite i
spašavanja, kao stručno, operativno i koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć i
priprema akcije zaštite i spašavanja kojima rukovodi općinski načelnik.
Stožere zaštite i spašavanja imenuju predstavnička tijela.
Slijedom toga potrebno je donijeti Odluku o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja.
VATROGASTVO
Na području Općine Krapinske Toplice djeluje pet dobrovoljnih vatrogasnih društava
(Krapinske Toplice, Čret, Mala Erpenja, Selno i Bolnica Krapinske Toplice) koja su
organizirana u Vatrogasnu zajednicu Općine Krapinske Toplice.
U Proračunu Općine Krapinske Toplice osiguravaju se sredstva za financiranje rada
Dobrovoljnih vatrogasnih društava i Vatrogasne zajednice sukladno odredbama Zakona o
vatrogastvu.
Na području Općine Krapinske Toplice do 01.11.2009. g. bilo je ukupno 27
vatrogasnih intervencija od toga 4 požara na grañevinskim objektima, 2 požara na prometnim
sredstvima, 12 požara na otvorenom prostoru, 6 tehničkih intervencija u prometu i 3
osiguranja kod spaljivanja korova. Opožareno je ukupno 26.39 hektara zemljišta. Može se
istaknuti da su Vatrogasna društva u suradnji sa Zagorskom JVP efikasno obavila svoj
zadatak i da je stanje protupožarne zaštite na području Općine Krapinske Toplice
zadovoljavajuće.
DOM ZDRAVLJA
Na području naše županije djeluje Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije čija se
jedna ispostava nalazi i u Općini Krapinske Toplice. U sklopu navedene ispostave djeluju tri
liječnička tima opće prakse i dva tima stomatologa. Nažalost na području naše jedinice
lokalne samouprave nema organiziranih cjelodnevnih dežurstava, već se najbliža nalaze u
nama susjednom Gradu Zaboku.
Na području Općine Krapinske Toplice služba hitne pomoći djeluje u sklopu
Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju.
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
Na području Krapinsko-zagorske županije djeluje Zavod za javno zdravstvo
Krapinsko-zagorske županije, čije se ispostave nalaze u Zlataru, Oroslavju, Krapini i Zaboku.
Na sreću na području Općine Krapinske Toplice u zadnjih desetak godina nije bilo nikakvih
većih epidemija, te nije bila potrebna intervencija Zavoda za javno zdravstvo.

HRVATSKE VODE VGO za područje sliva Sava
Sustav obrane od poplave u nadležnosti je Hrvatskih voda, VGO za vodno područje
sliva Save. Naglasak se stavlja na preventivu, u prvom redu redovno održavanje zaštitnih
objekata, sječa šiblja i izmuljivanje korita u reguliranim dolinskim tokovima.

PRAVNE I FIZIČKE OSOBE OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
NA PODRUČJU OPĆINE KRAPINSKE TOPLICE
HEP, Zagorski vodovod d.o.o. Zabok, Zagorski metalac d.o.o. Zabok, KomunalnoZabok d.o.o., Dom zdravlja KZŽ, Ambulanta opće medicine Krapinske Toplice, Specijalna
bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, Bolnica Magdalena Krapinske
Toplice, Veterinarska ambulanta Krapinske Toplice, Aquae Vivae d.d., Dobrovoljna
vatrogasna društva, obrt Komunalni radovi, trgovina i transport „Vjeko“ i EURO-GRADIM
d.o.o.
Navedena poduzeća i ustanove u obavljanju svojih redovitih djelatnosti, obavljaju
poslove zaštite i spašavanja, pa se tako mogu i upotrijebiti kao dodatne snage pri rješavanju
mogućih nastalih situacija kao što su požari, pijavice, poplave i ostale elementarne nepogode.
NEVLADINE UDRUGE U ZAŠTITI I SPAŠAVANJU
Gradsko društvo Crvenog križa Zabok je aktivno i radi u skladu sa svojim planovima i
programima rada koji su usklañeni s državnim planom organizacije Crvenog križa.

Z A K LJ U Č A K
Temeljem navedenog Izvješća (Analize) može se zaključiti:
1. Treba dovršiti izradu planova zaštite i spašavanja, procjenu Programa ugroženosti
ZOP-a i donijeti ostale planove u svezi zaštite i spašavanja za područje Općine
Krapinske Toplice.
2. U Proračunu Općine Krapinske Toplice potrebno je predvidjeti dodatna sredstva za
razvoj sustava zaštite i spašavanja.
3. Imenovati Stožer zaštite i spašavanja.
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