
REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA HRAŠĆINA

Općinsko vijeće
KLASA: 810-01/19-01/06
URBROJ:2211/03-19-01
Trgovišće, 15.12.2019.

Temeljem članka 17., stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (,Narodne novine“, broj
82/15, 118/18), članka 58. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih
dokumenataucivilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja
(,Narodne novine“, broj 49/17) te članka 21. Statuta Općine Hrašćina (,,Službeni glasnik
Krapinsko-zagorske županije“, broj 18/09.,5/12.,11/13.,10/18), Općinsko vijeće Općine Hrašćina

na 16. sjednici, održanoj 15.12.2019. godine, donosi

PLAN RAZVOJA

sustava civilne zaštite na području Općine Hrašćina za 2020. godinu
s trogodišnjim financijskim učincima

1. UVOD

Člankom 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (,Narodne novine“, broj 82/15, 118/18)
definirano je da predstavničko tijelo na prijedlog izvršnog tijela jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju Analizu

stanja i godišnji Plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje
razdoblje te Smjernice za organizaciju i razvoj sustava koje se razmatraju i usvajaju svake četiri

godine.

Temeljem Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Hrašćina

za razdoblje od 2020. do 2023. godine (KLASA: 810-03/19-01/07, URBROJ: 2211/03-19-01, od
dana 15. prosinca 2019. godine) donosi se Plan razvoja sustava civilne zaštite na području
Općine Hrašćina za 2020. godinu s trogodišnjim financijskim učincima.

2. PLANSKI DOKUMENTI

Nastavno su navedeni planski dokumenti i odluke koje je potrebno izraditi u 2020. godini.



Tablica 1. Popis planskih dokumenatai odluka za izradu u 2020. godini

NAZIV DOKUMENTA/ODLUKE TRADE. IZRAĐIVAČ ROK IZRADE DONOSI

Plan vježbi civilne zaštite Općine Općinski Općina kou Općinski
22, ' m ua: 2020. zaniHrašćina za 2020. godinu načelnik Hrašćina siječanj 20

načelnik

Izrada elaborata za vježbu civilne Stožer Upravljačka
30 dana pje Općinski

m civilne . održavanja sdzaštite žu skupina s načelnik
zaštite vježbe

Ažuriranje Plana djelovanja civilne Općinski Općina prosinac Općinski
zaštite Općine Hrašćina načelnik Hrašćina 2020. načelnik

2.1. VOĐENJE | AŽURIRANJE BAZE PODATAKA O PRIPADNICIMA, SPOSOBNOSTIMA |

RESURSIMA OPERATIVNIH SNAGA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

Općina Hrašćina sukladno Pravilniku o vođenju evidencije pripadnika operativnih snaga sustava
civilne zaštite (,,Narodne novine“, broj 75/16), osigurava uvjete za vođenje i ažuriranje baze

podataka o pripadnicima, sposobnostima i resursima operativnih snaga sustava civilne zaštite.

Evidencija se ustrojava i kontinuirano ažurira za:

— članove Stožeracivilne zaštite,
— povjerenike civilne zaštite i njihove zamjenike,
—  koordinatore na lokaciji,
— pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite.

Općina Hrašćina dužna je podatke o vrstamai broju pripadnika operativnih snaga zaprimljene od
strane operativnih snaga i podatke koje su u obvezi izraditi samostalno dostaviti Krapinsko-
zagorskoj županiji.

Nositelj i izrađivač: Općina Hrašćina
Rok dostave podataka: prema roku određenom odstrane Krapinsko-zagorske županije

Kontakt podatke operativnih snaga sustava civilne zaštite Općine Hrašćina (adrese, fiksni i

mobilni telefonski brojevi) u planskim dokumentima potrebno je kontinuirano ažurirati.

3. OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

3.1. STOŽER CIVILNE ZAŠTITE

Stožer civilne zaštite Općine Hrašćina osnovan je Odlukom općinskog načelnika o osnivanju
Stožera civilne zaštite Općine Hrašćina ( “Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj
52/17).
Stožer civilne zaštite Općine Hrašćina sastoji se od načelnika Stožera, zamjenika načelnika te 10
članova.

Stožer civilne zaštite Općine Hrašćina potrebno je:
— upoznati s Planom djelovanja civilne zaštite Općine Hrašćina

Nositelj: Općina Hrašćina
Izvršitelj: načelnik Stožera civilne zaštite i zamjenik načelnika Stožera civilne zaštite
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Rok: lipanj 2020. godine

—  Pripremiti i održati vježbu operativnih snaga sustavacivilne zaštite

Nositelj: Općina Hrašćina
Izvršitelj: Stožer civilne zaštite i operativne snage sustava civilne zaštite.
Rok izvršenja: Prema Planu vježbi civilne zaštite za 2020. godinu

Za članove Stožera civilne zaštite Općine Hrašćina koji se još nisu osposobili prema Zakonu o
sustavu=civilne zaštite (,Narodne novine“, broj 82/15, 118/18), potrebno je provesti
osposobljavanje.

Nositelj: MUP — Ravnateljstvo civilne zaštite
Rok izvršenja: U roku od godinu dana od imenovanja

3.2.=OPERATIVNE SNAGE VATROGASTVA

Operativne snage vatrogastva temeljna su operativna snaga sustavacivilne zaštite koje djeluju u

sustavu civilne zaštite u skladu s odredbama posebnih propisa kojima se uređuje područje
vatrogastva.

Na području Općine Hrašćina djeluje Dobrovoljno vatrogasno društvo Hrašćina-Trgovišće.

Dobrovoljno vatrogasno društvo Hrašćina-Trgovišće u cilju spremnosti i brzog djelovanja u

2020. godini planira provesti sljedeće aktivnosti:

— osposobljavanje i vježbe prema planu i programu

Vrijeme planiranih aktivnosti: tijekom 2020. godine

3.3.=GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ZLATAR

Gradsko društvo Crvenog križa Zlatar u 2020. godini planira pristupiti nabavci osnovnih
pomagala i osnovne opreme te provoditi aktivnosti, od kojih je najvažnija komunikacija sa
operativnim tijelima gdje će Gradsko društvo doprinositi:

—  edukacijama građana i školske djece za sve vidove pomoći, naročito starijim osobama,
bolesnima i nemoćnima u kući i van kuće, senzibilizirati ih za sve aktivnosti oko pružanja
pomoći i obilaska staračkih domaćinstava,

— pružanjem prve pomoći,
— nabavom i opskrbom stanovništva potrebnim dobrima i materijalom,
— kroz rad Službe traženja (predstavlja centralni ured za izvješćivanje o žrtvama rata,

elementarnih nepogoda, nesreća velikih razmjerai sl.) raditi na spajanju obitelji,
— osiguranjem dostupnih darivatelja krvi,
— sudjelovanjem u radu tijela oformljenih za pružanje pomoći i zbrinjavanje stanovništva,

kao i svim poslovima u logistici,
— uspostavom vertiklane i horizontalne komunikacije, voditi bazu podataka i sl., prema

potrebi i sukladno kompetencijamai ovlastima.



Gradsko društvo Crvenog križa Zlatar za nužno opremanje materijalno-tehničkim sredstvima te
za troškove edukacija, tečajeva i obuku građana, mora izdvojiti minimalno 100.000,00 kuna.

3.4. HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA - STANICA KRAPINA

HGSS — Stanica Krapina u cilju spremnosti za angažiranjem u provođenju mjera civilne zaštite u

2020. godini planira provesti tečajevei vježbe.

Dio članstva će pristupiti ispitu za gorske spašavatelje, zatim redovnim tečajevima HGSS-a

(ljetne tehnike spašavanja, zimske tehnike spašavanja, speleo tehnike spašavanja), kao i

specijalističkim tečajevima (spašavanje na divljim vodama i poplavama, upravljanje bespilotnim
letjelicama, vođenje potraga i dr.). Nekolicina pripadnika Stanice priprema se za tečaj za letače
spašavatelje (spašavanje iz helikoptera).

HGSS — Stanica Krapina planira sudjelovati na državnim vježbama HGSS-a, vježbama civilne
zaštite jedinica lokalnih samouprava, ali i provoditi stanične vježbe radi povećanja spremnosti za

pojedine vrste spašavanja.

Vrijeme planiranih aktivnosti: tijekom 2020. godine

HGSS — Stanica Krapina na godišnjoj bazi obnavlja opremu specijaliziranu za spašavanje ljudi u

nepristupačnim, neurbanim, a zadnjih godina nerijetko i u urbanim područjima. Oprema ima
svoj vijek trajanja i sukladno preporukama proizvođača potrebno ju je mijenjati svakih nekoliko
godina. Stanica konstantno nabavlja potrebnu opremu, te će tako i u sljedećoj 2020. godini
nabavljati specijaliziranu opremu (gurtne, karabineri, užad, radio veze, GPS uređaji, informatička

oprema potrebna za provođenje potražnih akcija), opremu vezanu za spašavanje u poplavama i
divljim vodama, opremuza spašavanje u speleološkim objektima i dr.

3.5.>POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITEI NJIHOVI ZAMJENICI

Odlukom o imenovanju povjerenika civilne zaštite za područje Općine Hrašćina(KLASA: 810-
01/18-01/06, URBROJ: 2211/03-18-01, od dana 03. prosinca 2018. godine), imenovani su

povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici za naselja Općine Hrašćina, a sukladno kriteriju 1

povjerenik i 1 zamjenik povjerenika za maksimalno 300 stanovnika:

— za naselje: Donji Kraljevec i Gornji Kraljevec (2 povjerenika i 2 zamjenik povjerenika),
—  zanaselje: Hrašćina i Gornjaki (1 povjereniki 1 zamjenik povjerenika),
— zanaselja: Trgovišće i Domovec (1 povjerenik i 1 zamjenik povjerenika),
— za naselja: JarekHabekov, Maretić i Husinec (2 povjerenika i 2 zamjenik povjerenika),
— za naselja: Vrbovo (1 povjerenik i 1 zamjenik povjerenika).

Za povjerenike civilne zaštite i njihove zamjenike potrebno je provesti:

— Osposobljavanje povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika

Nositelj: Općina Hrašćina
Izvršitelj: Ministarstvo unutarnjih poslova ili ovlaštena ustanova
Rok: tijekom 2020. godine



— Upoznavanje s Planom djelovanja civilne zaštite Općine Hrašćina

Nositelj: Općina Hrašćina :

Izvršitelj: načelnik Stožera civilne zaštite i zamjenik načelnika Stožeracivilne zaštite
Rok: lipanj 2020. godine

3.6.

—
PRAVNE OSOBE OD INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE

Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite Općine Hrašćina određene su Odlukom
Općinskog vijeća o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine
Hrašćina (,Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 37/18).

Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Hrašćina su:

— Vatrogasni dom Trgovišće, DVD Hrašćina-Trgovišće — smještajni kapacitet,
— Lovački dom Trgovišće, Lovačko društvo ,Srndač“ - smještajni kapaciteti.

Podatke o pravnim osoboma potrebno je kontinuirano ažurirati u planskim dokumentima
Općine Hrašćina.

3.7.—KOORDINATORI NA LOKACIJI

Odlukom načelnika Stožera civilne zaštite Općine Hrašćina o imenovanju koordinatora na lokaciji

Općine Hrašćina, KLASA: 810-01/18-01/05, URBROJ: 2211/03-18-01, od dana 03. prosinca 2018.
godine, imenovani su koordinatori na lokaciji koji će u slučaju velike nesreće i katastrofe
koordinirati aktivnostima operativnih snaga sustavacivilne zaštite na mjestu intervencije.

Koordinatore na lokaciji Općine Hrašćina potrebno je:
— Upoznati s Planom djelovanja civilne zaštite Općine Hrašćina

Nositelj: Općina Hrašćina
Izvršitelj: načelnik Stožera civilne zaštite i zamjenik načelnika Stožera civilne zaštite
Rok: lipanj 2020. godine

4. SUSTAV UZBUNJIVANJA GRAĐANA

Cilj: uspostava sustava uzbunjivanja.

U organizaciji civilne zaštite na području Općine Hrašćina, pored ostalih subjekata,
telekomunikacijska podrška, odnosno sustav veza u kriznim situacijama, pokazao se vrlo bitnim
čimbenikom kvalitetnog sustava civilne zaštite, stoga je potrebno:

— nastaviti rad na unaprjeđenju sustava uzbunjivanja stanovništva u slučaju velikih nesreća
i katastrofa,

— provjeriti čujnost sirena na području Općine Hrašćina.

Izvršitelji: Operateri (vlasnici objekata s opasnim tvarima), MUP, Dobrovoljno vatrogasno
društvo Hrašćina-Trgovišće i Općina Hrašćina.



5. FINANCIRANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

Cilj: racionalno, funkcionalno i učinkovito djelovanje sustava civilne zaštite.

Prema Zakonu o sustavu civilne zaštite (,Narodne novine“, broj 82/15, 118/18), izvršno tijelo
jedinice lokalne samouprave odgovorno je za osnivanje, razvoj i financiranje, opremanje,
osposobljavanje i uvježbavanje operativnih snaga.

Prema tome, u proračunu Općine Hrašćina za 2020. godinu, u skladu s ostalim posebnim
propisima, implementirati će se sljedeće stavke:

Tablica 2. Financijska sredstva predviđena za provođenja zadaća civilne zaštite za trogodišnje razdoblje

VISINA PLANIRANIH SREDSTAVA ZA 2020. GODINU S
NOSITELJ KORIŠTENJA FINANCIJSKIH PROJEKCIJOM ZA 2021.| 2022. GODINU

SREDSTAVAIZ PRORAČUNA
2020. 2021. 2022.

Vatrogastvo 90.000,00 100.000,00 100.000,00
GDCK Zlatar 11.000,00 13.000,00 13.500,00
HGSS - Stanica Krapina 2.000,00 2.000,00 2.000,00
Udruge 4.000,00 4.000,00

|

4.000,00
Civilna zaštita 15.000,00 15.000,00 16.000,00

UKUPNO

6. ZAKLJUČAK

Donošenjem Zakona o sustavu civilne zaštite (, Narodne novine“, broj 82/15, 118/18) i zakonskih
akata proizlaze zadaće i okvirna dinamika provođenja poslova u sustavu civilne zaštite Općine
Hrašćina.

U 2020. godini pokazuje se potrebnim nastaviti aktivni rad u usklađenju i unaprjeđenju sustava
civilne zaštite Općine Hrašćina i to posebice sljedećim aktivnostima:

— ažuriranjem postojećih planskih dokumenata,
—  osposobljavanjem i opremanjem operativnih snaga sustava civilne zaštite,
—  ažuriranjem podataka o operativnim snagama u sustavu civilne zaštite,
— osiguravanjem planiranih proračunskih sredstva za organizaciju i razvoj sustava civilne

zaštite.

7. Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u ,,Službenom glasniku Krapinsko-
zagorske županije“.


