REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KRAPINSKE TOPLICE
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 810-01/09-01/15
URBROJ: 2197/03-09-2
Krapinske Toplice, 29.12.2009.
Na temelju čl. 28. st. 1. alineja 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (NN br. 174/04.,
79/07., 38/09. i 147/09.) 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
ODLUKU O DONOŠENJU SMJERNICA
ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA
PODRUČJU OPĆINE KRAPINSKE TOPLICE U 2010. g.
Članak 1
Sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedica nesreća, većih nesreća i katastrofa
utvrñenih Procjenom ugroženosti ljudi, okoliša, materijalnih i kulturnih dobara, s ciljem
zaštite i spašavanjem ljudi, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša kao i ravnomjernog
razvoja svih nositelja sustava zaštite i spašavanja (zapovjedništva, civilna zaštita, vatrogasne
postrojbe, udruge grañana od značaja za zaštitu i spašavanje, službe i pravne osobe koje se
zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti), donose se Smjernice za
organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja u 2010. godini.
Članak 2
Smjernice se odnose na ostale subjekte:
1. CIVILNA ZAŠTITA
- imenovanje i osposobljavanje članova Stožera zaštite i spašavanja,
- izraditi i donijeti Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara,
- izraditi Planove zaštite i spašavanja i Plan civilne zaštite sukladno Pravilniku o
metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (NN br. 38/08.),
- odrediti operativne snage zaštite i spašavanja i pravne osobe od interesa za zaštitu i
spašavanje,
- osnovati postrojbu CZ sukladno članku 3. Pravilnika o ustroju, popuni i opremanju
postrojbi CZ i postrojbi za uzbunjivanje (NN br. 111/07.),
- u suradnji s odjelom za preventivu, planiranje i nadzor PUZS-a Krapina, ustrojiti
pozivarski sustav za postrojbe CZ,
- u suradnji sa Državnom upravom za zaštitu i spašavanje planirati izvoñenje smotre
obveznika postrojbe civilne zaštite općine Krapinske Toplice,
- podizanje razine svijesti grañana kao sudionicima sustava zaštite i spašavanja to
provoñenjem informiranja grañana putem sredstava javnog informiranja,
- na bazi analize povećati shodno realnim mogućnostima i potrebama planiranu
poziciju „razvoj sustava zaštite i spašavanja“ za 2010. g. na temelju koje će se osigurati
financijska sredstva za daljnji i učinkovit razvoj sustava zaštite i spašavanja,

- planirati adekvatni skladišni prostor za opremu MTS-a,
- uvesti financijsku i materijalnu evidenciju sredstva i opreme,
- biti spreman za provedbu aktivnosti po zadatku i inicijativi nadležnih tijela i službi
(provoñenje mjera na sprečavanju pojave i širenja influence ptica, širenje zaraze stoke,
svinjske kuge i sl.).
ROK: travanj – lipanj 2010. g.
IZVRŠITELJ: Općinski načelnik.
2. VATROGASTVO
- iskazati bitne odrednice (posebno na bazi materijalno tehničke opremljenosti)
daljnjeg materijalno tehničkog razvoja, razvoja i obuhvaćanja kadrova, održavanja taktičko
pokaznih vježbi,
- zadati viši stupanj jačanja spremnosti za djelovanje u jedinstvenom sustavu zaštite i
spašavanja na području Općine Krapinske Toplice u 2010. godini,
- daljnji razvoj hidrantske mreže u onim dijelovima Općine gdje je to potrebno,
- za brdovita naselja i rijetko naseljene zone planirati nabavu suhih sredstava gašenja
kao i osigurati cestovni pristup (u svim vremenskim uvjetima) vatrogasnim i sličnim vozilima,
- propagirati provoñenje Odluke o spaljivanju korova, suhe trave i biljnog otpada,
- locirati eventualne zone rizika (posebno zbog gospodarskih zona),
- nastaviti suradnju sa susjednim DVD-ima, Vatrogasnom zajednicom Krapinskozagorske županije, te Javnom vatrogasnom postrojbom Zabok.
ROK: lipanj 2010. g.
IZVRŠITELJI: Vatrogasna zajednica Općine Krapinske Toplice.
3. SKLONIŠTA
- na području Općine Krapinske Toplice nema izgrañenih i ureñenih javnih skloništa,
- sklanjanje pučanstva i materijalnih dobara provodit će se prilagodbom i korištenjem
čvršćih podrumskih prostorija i objekata (u tu svrhu ojačanih) te ih evidentirati,
- potrebno je locirati zone za izgradnju rovovskih zaklona.
ROK: travanj – rujan 2010. g.
IZVRŠITELJ: Općinski načelnik.
4. UDRUGE GRAðANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
Lovačko društvo i dr.
- sukladno razvojnim projektima i programima u dijelu od značaja za zaštitu i
spašavanje, utvrditi aktivnosti koje će se financirati iz Proračuna Općine Krapinske Toplice, a
posebice koje se odnose na aktivnosti udruga i stanovnika pojedinih naselja kao što su, npr.
akcije čišćenja zapuštenih i zaraslih putova, obilježavanje staza u svrhu lakših prohodnosti i
veće preglednosti.
ROK: rujan - listopad 2010. g.
IZVRŠITELJI: Lovci.

-

5. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM
BAVE U OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI
Zaštitom i spašavanjem se u okviru redovne djelatnosti bave:
Komunalno poduzeće Zabok d.o.o., Zabok
Hrvatske vode d.d., VGI Veliko Trgovišće,
Zagorski vodovod d.o.o. Zabok,
Zagorski metalac d.o.o. Zabok,

- HEP Ispostava Zabok,
- Centar za socijalnu skrb Zabok,
- Crveni križ, Gradsko društvo Zabok,
- Veterinarska ambulanta Krapinske Toplice,
- Ambulanta opće medicine Krapinske Toplice,
- Dom zdravlja KZŽ,
- Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice,
- Bolnica Magdalena Krapinske Toplice
- Aquae Vivae d.d.
- Poliklinika Vita Krapinske Toplice
- Specijalna bolnica Akromion Krapinske Toplice
- planovima zaštite i spašavanja utvrñene su aktivnosti službi i pravnih osoba koje se
zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti.
ROK: travanj – lipanj 2010. g.
IZVRŠITELJ: Općinski načelnik.
6. FINANCIRANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
Sredstva za financiranje sustava zaštite i spašavanja osiguravaju se u Proračunu
Općine Krapinske Toplice. U Proračunu Općine Krapinske Toplice za 2010. g. osigurana su
sredstva za:
- redovnu vatrogasnu djelatnost (Vatrogasna zajednica Općine Krapinske Toplice i
Javna vatrogasna postrojba Zabok),
- pomoć pri nabavi vatrogasnog vozila,
- sredstva za razne udruge (Crveni križ, kinološko društvo),
- provoñenje zaštite i spašavanja (izrada planova, nabava opreme i sl.).
Sredstva za financiranje sustava zaštite i spašavanja u 2010. g. iskazana su na
posebnom obrascu koji čini sastavni dio ove Odluke.
Članak 3
Kao osnovni oblik organiziranja stanovništva za vlastitu zaštitu, te za pružanje pomoći
drugima kojima je ta zaštita nužna, potrebno je osposobljavati i opremati stanovništvo za
mogućnost pružanja osobne i uzajamne zaštite, osobito za slučajeve izvanrednih situacija
nastalih uslijed prirodnih ili tehnoloških nesreća i katastrofa.
Članak 4
U toku 2010. g. potrebno je osposobiti Stožer zaštite i spašavanja za brzo i kvalitetno
funkcioniranje u izvanrednim situacijama, kao i jačati dijelove sustava zaštite i spašavanja
osposobljavanjem i opremanjem za djelovanje u izvanrednim situacijama.
Članak 5
Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.
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