REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KUMROVEC
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 021-05/18-02/08
Urbroj: 2135-05/18-05/2
Kumrovec, 14.12.2018.
Na temelju članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, br. 82/15)
članka 31. Statuta općine Kumrovec („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije'' br.
12/18), Općinsko vijeće Općine Kumrovec na svojoj 12. radnoj sjednici održanoj dana
14.12.2018. donosi
ANALIZU STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU
OPĆINE KUMROVEC ZA 2018. GODINU
I.

UVOD

1) Sabor RH na svojoj sjednici 15. srpnja 2015. godine donio je Zakon o sustavu
civilne zaštite. Zakon je objavljen u Narodnim novinama broj 82 od 24.07.2015. godine.
2) Člankom 100. Zakona o sustavu civilne zaštite prestao je važiti Zakon o zaštiti i
spašavanju i Pravilnici koji su proizašli iz ovog Zakona.
3) Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su donijeti procjenu
rizika od velikih nesreća i plan djelovanja civilne zaštite u roku od dvije godine nakon što
čelnik Državne uprave donose pravilnik kojim se propisuje nositelje, sadržaj i postupci izrade
planskih dokumenata u civilnoj zaštiti.
4) Do tog vremena važeći su:
1. PROCJENA UGROŽENOSTI STANOVNIŠTVA, MATERIJALNIH I KULTURNIH
DOBARA I OKOLIŠA OD KATASTROFA I VELIKIH NESREĆA ZA PODRUČJE
OPĆINE KUMROVEC donesena na sjednici Općinskog vijeća Općine Kumrovec
31.08.2015.
2. PLAN ZAŠTITE I SPAŠAVANJA OPĆINE KUMROVEC donesen na sjednici Općinskog
vijeća Općine Kumrovec 31.08.2015.
3. PLAN CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE KUMROVEC donesen na sjednici Općinskog vijeća
Općine Kumrovec 31.08.2015.
4. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava Zaštite i spašavanja na području Općine
Kumrovec za razdoblje od 2016. do 2019. godine donesene su 15. veljače 2016.

II.

STANJE SUSTAVA CIVINE ZAŠTITE

Sukladno smjernicama za razvoj sustava zaštite i spašavanja za područje Općine
Kumrovec za razdoblje 2016. do 2019. učinjeno je slijedeće:
- DVD Kumrovec nositelj je cjelokupnog sustava zaštite i spašavanja na području
Općine Kumrovec te im je za osnovnu djelatnost iz proračuna Općine Kumrovec za
2018. god. isplaćeno 112.000,00 kuna
- Za djelovanje Zagorske javne vatrogasne postrojbe u 2018. isplaćeno je 45.625,00
kuna
- Za djelovanje Crvenog Križa Klanjec isplaćeno je 16.000,00 kuna
- Podizanje razine svijesti građana kao sudionika sustava zaštite i spašavanja te
informiranje provedeno je putem Kumrovečkog informativnog lista, Kumrovečkih
novina, službene web stranice Općine Kumrovec, Facebook stranice Općine
Kumrovec i Facebook stranice DVD-a Kumrovec.
- Postrojba Civilne zaštite u 2018. opremala se je alatom za djelovanje u poplavama;
lopatama, vrećama za pijesak te reflektirajućim prslucima i radnim čizmama
izrađen je Godišnji plan nabave materijalnih sredstava i opreme civilne zaštite za
2018. godinu, izvršena je nabava većinu opreme prema planu te će se opremanje
postrojbe civilne zaštite opremom koja nije nabavljena u 2018. prebaciti u plan
nabave za 2019. godinu
- Sklopili smo ugovor o izradi procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine
Kumrovec sa tvrtkom Planovi i procjene j.d.o.o. iz Varaždina, Procjena rizika je
izrađena te se donosi na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća Općine Kumrovec u
2018. godini
- Nastavljena je suradnja sa pravnim osobama koje se zaštitom i spašavanjem bave u
okviru redovne djelatnosti poput Komunalnog poduzeća „Zelenjak d.o.o.“,
Hrvatskih voda d.d. VGI Veliko Trgovišće, Zagorskog vodovoda d.o.o. Zabok,
HEP Ispostave Klanjec, Centar za socijalnu skrb Ispostava Klanjec, Crveni križ
Klanjec, Veterinarska stanica Klanjec, Ordinacija opće medicine dr. Jasne
Gmajnički u Kumrovcu.
- U suradnji sa Hrvatskim Vodama riješeni su dugogodišnji problemi sustava
odvodnje oborinskih voda. Pristupilo se je sanaciji propusta preko lokalne
nerazvrstane ceste u Ravnom Brezju u blizini Caffe Bara „Žgela“ s ciljem
osiguranja da se otkloni opasnost da obližnji stambeni i poslovni objekti budu
poplavljeni u budućnosti od oborinskih voda koje se slijevaju potokom Ravno
Brezje II. U naseljima Razdrto Tuheljsko pristupilo se je tehničkom čišćenju tzv.
„Vučjeg potoka“ te u naselju Podgora tehničkom čišćenju lokalnog potoka u svrhu
osiguranja vodoprohodnosti te smanjenju rizika od plavljenja obližnjih stambenih i
gospodarskih objekata.
- Zavod za hitnu medicinu Krapinsko – zagorske županije na lokaciji Znanstveno
studijskog centra u Kumrovcu – Spomen dom, organizirao je vježbu s temom
„Eksplozija i požar u kino dvorani”. Vježba je simulirala nesreću sa 53 ozlijeđene
osobe. Radilo se o združenoj vježbi službi sanitetskog prijevoza Doma zdravlja
Krapinsko-zagorske županije, Policijske postaje Klanjec, Crvenog križa, Hrvatske
gorske službe spašavanja, Javnih vatrogasnih postrojbi, Dobrovoljnog vatrogasnog
društva iz Kumrovca i iz Slovenije, Državne uprave za zaštitu i spašavanje,
Područni ured Krapina, te Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije

kao organizatora. Cilj vježbe bio je provjeriti spremnost službi i unaprijediti način
zajedničkog koordiniranog reagiranja u masovnoj nesreći, s naglaskom na
medicinsko zbrinjavanje i medicinski odgovor.
III.

STANJE VATROGASTVA

- DVD Kumrovec broji 26 vatrogasaca, od toga trenutno ih 11 zadovoljava i ispunjava
zdravstvene i psihofizičke sposobnosti.
U 2018. godini, intervenirali smo na nekoliko intervencija, od toga dvije su značajne:
~ Tehnička intervencija - 16.04.2018 u 23:30 sati, zaprimljena je dojava od
vatrogasnog operativnog centra o tehničkoj intervenciji u mjestu Ravno Brezje, kraj
kućnog broja 18.
Uslijed obilne kiše došlo je do nanosa granja u odvodnom kanalu, te je samim time
usporavalo otjecanje vode kroz kanal.
DVD Kumrovec je intervenirao sa AC, kombi vozilom i 9 vatrogasaca.
~ Ispomoć susjednom vatrogasnom društvu Klanjec - 27.10. 2018. izbio je požar na
gospodarskom objektu – staji, u Ledinama Klanječkim.
DVD Kumrovec je u 20:20 sati zaprimio dojavu, od vatrogasnog operativnog centra
Zabok o potrebi za nadopunom vode vatrogasnih vozila na požarištu.
U ispomoći kolegama, sudjelovali smo sa AC i 3 vatrogasca.
Požar je ugašen noćas oko jedan sat. Vatrogasci su uspjeli izvući životinje koje su bile
smještene u objektu.
IV.

FINANCIRANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE U 2018. GODINI.

- Tekuće pomoći gradskim proračunima – izdaci za JVP Zabok – 46.625,00 kuna
- Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima – DVD Kumrovec – 112.000,00
kuna
- Tekuće donacije Crveni križ Klanjec – 16.000,00 kuna
- Hrvatska Gorska služba spašavanja – 1.000,00 kuna
Ova analiza će se obaviti na Internet stranici Općine Kumrovec i u službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije.

Predsjednik Općinskog vijeća
Tomica Broz

