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IZVJEŠĆE O STANJU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU 
OPĆINE HRAŠĆINA ZA 2014. GODINU 

 
Zakonom o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ broj 174/04, 97/07, 38/09 i 127/10) 

kao krovnim zakonom u sustavu zaštite i spašavanja uređen je sustav zaštite i spašavanja 
građana, materijalnih i drugih dobara u katastrofama i većim nesrećama: prava, obveze, 
osposobljavanje i usavršavanje sudionika zaštite i spašavanja, zadaća i ustroj tijela za 
rukovođenje i koordiniranje u aktivnostima zaštite i spašavanja u katastrofama i većim 
nesrećama, način uzbunjivanja i obavješćivanja, provođenje mobilizacije za potrebe zaštite i 
spašavanja te nadzor nad provedbom Zakona. 

Sukladno članku 28. predmetnog Zakona predstavničko tijelo jedinice lokalne i 
područne (regionalne) samouprave u obvezi je najmanje jedanput godišnje, ili pri donošenju 
proračuna, razmatrati stanje zaštite i spašavanja, a posebno svih operativnih snaga zaštite i 
spašavanja iz čl. 7. Zakona te donijeti smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i 
spašavanja na svom području. 

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 i 
- 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 prilagođavati obavljanje redovite djelatnosti postojećim okolnostima u slučaju 
nastanka katastrofe i veće nesreće. 

Procjena ugroženosti civilnog stanovništva i materijalnih dobara od mogućeg 
nastanka prirodnih i civilizacijskih katastrofa za područje Općine Hrašćina (u daljnjem 
tekstu: Procjena ugroženosti) izrađena je i usvojena na od strane Općinskog vijeća 
13.03.2011. godine. 

Vatrogastvo. 
Nadležnost za vatrogastvo u Republici Hrvatskoj u nadležnosti je Državne uprave za 

zaštitu i spašavanje. Upravljanje zaštitom i spašavanjem kod elementarnih nepogoda je iz 
nadležnosti stožera Civilne zaštite dano 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. 

Na području Općine Hrašćina djeluje Dobrovoljno vatrogasno društvo Hraščina 
Trgovišče, koje pokriva cijelo područje Općine Hrašćina. 



Na području Općine Hrašćina najčešći su požari otvorenog tipa. Može se konstatirati 
da je vatrogasno društvo u suradnji sa Zagorskom JVP efikasno obavljalo svoj zadatak i da je 
stanje protupožarne zaštite na području Općine zadovoljavajuće. 

U 2014. godini DVD Hrašćina sudjelovao je u više intervencija zbog poplava na 
području Općine Hrašćina koje su nastale zbog klimatskih promjena, odnosno zbog velikih 
količina oborina u kratkim vremenskim intervalima u proljetnom i jesenskim mjesecima 
2014. godine. 

Izvješće o radu DVD-a za 2013. godinu razmatrano je i prihvaćeno na sjednici 
Općinskog vijeća 14. svibnja 2014. godine. Izvješće o radu DVD-a za 2014. godinu razmatrat 
će se na 12. sjednici Općinskog vijeća (u prvom tromjesečju 2015. godine). 

Za područje Općine Hrašćina donijeta je Procjena ugroženosti od požara i 
tehnoloških eksplozija i Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija (2005. godine), te 
je iste potrebno ažurirati 

Civilna zaštita se definira kao djelatnost kojoj je osnovni sadržaj zaštita i spašavanje 
stanovništva 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. 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 rukovođenje i zapovijedanje postrojbama civilne zaštite. 

Formiran je pozivarski sustav jedinice Civilne zaštite. 
Dom zdravlja. Na području Općine nalazi se ispostava Doma zdravlja Krapinsko-

zagorske županije u sklopu koje djeluje liječnički tim opće prakse u ambulanti u Trgovišću. 
Na području Općine nema organiziranih cjelodnevnih dežurstava, ali su ista organizirana na 
području susjedne općine u Konjščini.  

Zavod za javno zdravstvo. Na području Krapinsko-zagorske županije djeluje Zavod 
za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije s područnom službom u Zaboku. Na 
području Općine u zadnjih desetak godina nije bilo većih epidemija, te nije bila potrebna 
intervencija Zavoda za javno zdravstvo. 

Hrvatske vode. Sustav obrane od poplave u nadležnosti je Hrvatskih voda, VGO za 
vodno područje sliva Save sa sjedištem u Velikom Trgovišću. Naglasak se stavlja na 
preventivu, u prvome redu na redovito održavanje zaštitnih objekata, sjeća šiblja i 
izmuljivanje korita u reguliranim dolinskim tokovima. 

U 2014. došlo je do izlijevanja vode iz korita rijeke Krapine, potoka Bedenica 
(Vrbovo) i potoka u Jarku Habekovom. Hrvatske vode izvršile su djelomično čišćenje i 
reguliranje potoka u Jarku Habekovom. 

Pravne osobe od značaja za zaštitu i spašavanje na području Općine Hrašćina su: 
- „Zagorski vodovod“ d.o.o., Zabok 
- HEP – DP Elektra Zabok, Elektra Zabok 
- Komunalac Konjščina d.o.o. 
- Dobrovoljno vatrogasno društvo Hraščina Trgovišče 
- Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije – Ambulanta Hrašćina 
- Veterinarska stanica Zlatar Bistrica 

Navedene pravne osobe u obavljanju svojih redovitih djelatnosti, obavljaju i poslove 
zaštite i spašavanja, pa se mogu 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 Zlatar 
aktivno je i radi u skladu sa svojim planovima i programima rada koji su usklađeni sa 
državnim planom organizacije Crvenog križa. 
 

ZAKLJUČAK 
Temeljem navedenog u Izvješću može se zaključiti: 



1. Za područje Općine Hrašćina usvojena je Procjena ugroženosti civilnog stanovništva i 
materijalnih dobara od mogućeg nastanka prirodnih i civilizacijskih katastrofa. 

2. Za područje Općine Hrašćina doneseni su Plan zaštite i spašavanja i Plan civilne 
zaštite. 

3. Osnovan je stožer zaštite i spašavanja Općine Hrašćina i Donesen Plan pozivanja i 
aktiviranja Stožera zaštite i spašavanja 

4. Ustrojen je Pozivarski sustav za pripadnike postrojbi civilne zaštite opće namjene 
5. Smjernice za razvoj zaštite i spašavanja Općine Hrašćina trebaju utvrditi daljnje 

pravce djelovanja te potrebne aktivnosti i sredstva sa ciljem što kvalitetnijeg sustava 
zaštite i spašavanja. 

  
 
 

Načelnik Općine Hrašćina 
         Branko Tukač 


