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KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

           UPRAVNI ODJEL ZA  

OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE 

 

KLASA: 810-01/12-01/04 
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                                    o.d ŽUPANA - ZAMJENICA ŽUPANA 

                                                                             Ž U P A N I J S K A  S K U P Š T I N A                 

        

 

PREDMET:    Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području 

Krapinsko-zagorske županije za 2013. godinu,  

              Nacrt prijedloga - podnosi se  

  

PRAVNI TEMELJ: Članak 28. stavak 1. alineja 1. Zakona o zaštiti i spašavanju («Narodne 

novine», broj 174/04. i 79/07., 38/09. i 127/10., dalje u tekstu: Zakon) i članak 17. stavak 1. 

alineja 21. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske 

županije“, broj 4/02., 5/06., 11/06. – pročišćeni tekst i 14/09.) 

 

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština 

 

PREDLAGATELJ: Upravni odjel za opće i zajedničke poslove 

 

OBRAZLOŽENJE: Člankom 28. stavkom 1. alinejom 1. Zakona propisano je da u 

ostvarivanju prava i obveza u području zaštite i spašavanja, predstavnička tijela jedinice 

lokalne i područne (regionalne) samouprave najmanje jednom godišnje ili pri donošenju 

proračuna, u cjelini razmatraju stanje sustava zaštite i spašavanja te donose smjernice za 

organizaciju i razvoj sustava na svom području. 

U prilogu se dostavlja Nacrt prijedloga smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i 

spašavanja na području Krapinsko-zagorske županije za 2013. godinu, te se predlaže 

obnašateljici dužnosti župana – zamjenici župana da utvrdi Prijedlog istih u tekstu kako je 

priloženo i podnese ih Županijskoj skupštini na donošenje. 

 

POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA: U Proračunu  Krapinsko-zagorske županije za 

2013. godinu biti će osigurana novčana sredstva za financiranje Vatrogasne zajednice 

Krapinsko zagorske županije u visini od 680.000,00 kn, 5.000 kn za hitne vatrogasne 

intervencije, za financiranje rada Crvenog križa 300.000,00 kn, za civilnu zaštitu  32.000, kn, 

za potporu u radu udrugama gađana značajnim za zaštitu i spašavanje 122.000,00 pravnim 

osobama koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti (Zavod za javno 

zdravstvo KZŽ, Društvo crvenog križa KZŽ) 630.000,00. 

 

                         



 

       u.z. PROČELNICE 

 

                  Nikola Gospočić 

 

 

Prilog: 
Nacrt prijedloga smjernica za organizaciju sustava zaštite i spašavanja  

na području Krapinsko-zagorske županije u 2012. godini 
 



               
         REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

Ž U P A N 

KLASA: 810-01/12-01/04 

URBROJ: 2140/01-02-12-2 

Krapina, 04. prosinca 2012. 

                                                            

        ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 

 

 

 

PREDMET: Prijedlog  smjernica za organizaciju i razvoj  

                      sustava zaštite i spašavanja na području  

                      Krapinsko-zagorske županije za 2013. godinu 

 

 

 

 Na temelju članka 28. Zakona o zaštiti i spašavanju («Narodne novine», broj 174/04., 

79/07., 38/09. i 127/10.) i članka 32. st. 1. alineja 21. Statuta Krapinsko-zagorske županije 

(»Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», broj 13/01.,5/06.,11/06.-pročišćeni tekst i 

14/09.), obnašateljica dužnosti župana - zamjenica župana Krapinsko-zagorske županije 

dana 04. prosinca 2012. godine d o n o s i  

 

Z A K L J U Č A K 

 

1. Utvrđuje se Prijedlog smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na 

području Krapinsko-zagorske županije za 2013. godinu. 

 

2. Prijedlog smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području 

Krapinsko-zagorske županije za 2013. godinu nalazi se u privitku i čini sastavni dio ovog 

Zaključka te se upućuje Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje. 

 

3. Za izvjestitelja se zadužuje Nikola Gospočić,  u.z. pročelnice Upravnog odjela za opće i 

zajedničke poslove. 

 

 

 

          O.D. ŽUPANA- ZAMJENICA ŽUPANA 

 

                Sonja Borovčak 

Dostaviti: 

1. Županijska skupština, 

2. Za Zbirku isprava, 

3. Pismohrana. 
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KLASA:810-01/12-01/04 

URBROJ: 2140/01-02-12-3 

Krapina, 17.  prosinca 2012. 

 

Temeljem članka 28. stavka 1. alineje 1. Zakona o zaštiti i spašavanju («Narodne 

novine», broj 174/04., 79/07., 38/09. i 127/10.) te članka 17. stavka 1. alineje 21. Statuta 

Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», broj 13/01., 

5/06., 11/06-pročišćeni tekst i 14/09.) Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije na 

19. sjednici održanoj dana 17. prosinca 2012. godine, donijela je 

 

S M J E R N I C E 

ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA 

PODRUČJU KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2013. GODINU 

 

I. 

Ove Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području 

Krapinsko-zagorske županije za 2013. godinu (dalje u tekstu: Smjernice) donose se nakon 

razmatranja stanja sustava zaštite i spašavanja prikazanog u Izvješću o stanju sustava zaštite i 

spašavanja na području Krapinsko-zagorske županije za 2012. godinu. 

 

Smjernice se donose sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedica nesreća, većih 

nesreća i katastrofa utvrđenih Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih 

dobara i okoliša Krapinsko-zagorske županije, s ciljem zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih 

dobara kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava zaštite i spašavanja (postrojbi civilne 

zaštite, vatrogasnih postrojbi i zapovjednišatva, udruga građana od značaja za zaštitu i 

spašavanje, službi i pravnih osoba koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru svoje redovne 

djelatnosti). 

 

Cilj Smjernica je povećanje i unapređenje osposobljenosti i razvoja operativnih snaga 

za reagiranje u nesrećama i usklađivanje snaga i materijalno tehničkih sredstava kojima 

raspolaže Krapinsko-zagorska županija u slučaju ugroze te uspostavljanje sustava jasnih 

ovlasti i nadležnosti odnosno jedinstvene koordinacije djelovanja. 

 

II. 

Smjernice se odnose na sljedeće segmente sustava zaštite i spašavanja na području 

Krapinsko-zagorske županije: 

- civilna zaštita (zapovjedništva civilne zaštite, stožeri zaštite i spašavanja, postrojbe        

civilne zaštite, skloništa), 

-  vatrogastvo (zapovjedništva i postrojbe), 

- službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru vlastite          

djelatnosti (hitna medicinska pomoć, javno zdravstvo, socijalna služba, Crveni križ, 
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veterinarska služba, trgovačka društva osnovana za održavanje komunalne 

infrastrukture i pružanje javnih usluga) 

                                     

III. 

1. Civilna zaštita   

 

Sukladno Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša 

Krapinsko-zagorske županije donijet je Plan zaštite i spašavanja te Plan civilne zaštite 

Krapinsko-zagorske županije, što je učinila i većina jedinica lokalne samouprave s područja 

Županije. Određene su operativne snage zaštite i spašavanja. Donijet je Plan pozivanja i 

aktiviranja Stožera zaštite i spašavanja i Plan pozivanja i aktiviranja Zapovjedništva civilne 

zaštite. 

Na području Županije ima 460 pripadnika specijalističkih postrojbi, 850 pripadnika 

postrojbi opće namjene (općine i gradovi) i 60 pripadnika interventne specijalističke postrojbe 

Državne uprave za zaštitu i spašavanje. Zapovjedništvo i postrojbe civilne zaštite 

predstavljaju, odnosno trebale bi činiti temeljnu stratešku pričuvu sustava zaštite i spašavanja. 

U sadašnjem trenutku situacija nije takva iz razloga što je sustav civilne zaštite godinama 

zanemarivan i financijski i operativno, te je posljedica neadekvatna opremljenost i 

uvježbanost te glomaznost postrojbi. 

Kako  bi se povećala efikasnost i spremnost postrojbi civilne zaštite specijalističke 

namjene Krapinsko-zagorske županije, tijekom sljedeće godine potrebno je smanjiti broj 

pripadnika istih, i opremiti ih najnužnijom opremom sukladno Pravilniku o ustrojstvu, popuni 

i opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje («Narodne novine» broj 

111/07.).  

U cilju smanjenja broja pripadnika specijalističkih postrojbi potrebno je revidirati 

Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša Krapinsko-

zagorske županije, te u skladu s revidiranom Procjenom ažurirati Plan zaštite i spašavanja. U 

suradnji s Državnom upravom za zaštitu i spašavanje Područnim uredom u Krapini izraditi 

Vanjske planove na temelju operativnih planova pravnih osoba.  

Kao i do sada, sustavno će se provoditi edukacije članova Stožera zaštite i spašavanja i 

Zapovjedništva civilne zaštite u skladu s programima i na načine koje propisuje ravnatelj 

Državne uprave za zaštitu i spašavanje, odrađivati sve zadaće koje se nameću temeljem 

Zakona o zaštiti i spašavanju i Programa Vlade u provođenju posebnih mjera zaštite od požara 

i Programa aktivnosti vezanih za turističku sezonu te organizirati obilježavanje dana civilne 

zaštite.  

U Proračunu Krapinsko-zagorske županije osigurava se dio sredstava namijenjenih za 

razvoj civilne zaštite. 

Na području Krapinsko-zagorske županije postoje javna skloništa, skloništa osnovne 

zaštite i skloništa dopunske zaštite od kojih je većina zapuštena i neuređena te nisu u funkciji. 

 

 

2. Vatrogastvo  

 

Vatrogastvo je jedna od najvažnijih i najorganiziranijih temeljnih snaga zaštite i 

spašavanja čiji je cilj učinkovitim djelovanjem sudjelovati u provedbi preventivnih mjera 

zaštite od požara i eksplozija, gašenja požara i spašavanja ljudi i imovine, pružanja tehničke 

pomoći pri raznim vrstama ugrožavanja, objedinjavanje ljudskih kapaciteta i snage zaštite i 

spašavanja bez obzira na ciljano specijalističko djelovanje. 

Na području Krapinsko-zagorske županije djeluje Vatrogasna zajednica Krapinsko-

zagorske županije u koju je udruženo i 12 vatrogasnih zajednica gradova i općina sa 50 
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pripadajućih dobrovoljnih vatrogasnih društava i 32 društva koja su direktno udružena u 

Zajednicu, jer na području općina gdje djeluju nisu osnovane Vatrogasne zajednice.  

Na području gradova Krapine i Zaboka osnovane su Javno vatrogasne postrojbe sa 80-

tak članova, s time da Zagorska javno vatrogasna postrojba Zabok ima ispostave u Mariji 

Bistrici i Klanjcu.  

Vatrogasna zajednica  kontinuirano sudjeluje u aktivnostima u pripremi protupožarne 

sezone, osiguranju i organiziranju snaga i tehnike za dislokacije na priobalju, provođenju 

osposobljavanja vatrogasaca za zvanja i specijalnosti prema potrebama koje se ukazuju na 

terenu, provođenju suradnje vatrogasnih zajednica, dobrovoljnih vatrogasnih društava i javnih 

vatrogasnih postrojbi na području Županije u cilju ostvarivanja zajedničkih zadaća i 

unapređivanja operativne sposobnosti svih vatrogasnih postrojbi, posebnu pažnju posvećuje 

vatrogasnoj mladeži, kao potencijalnim vatrogasnim operativcima. 

Krapinsko-zagorska županija sukladno Zakonu o vatrogastvu svake godine u 

proračunu osigurava financijska sredstva za redovnu djelatnost vatrogastva i doznačuje ih 

Vatrogasnoj zajednici Krapinsko-zagorske županije. U županijskom Proračunu za 2013. 

godinu za tu su namjenu planirana sredstva u iznosu od 680.000 kuna. Također, za troškove 

eventualnih intervencija vatrogasnih postrojbi koje interveniraju po nalogu županijskog 

vatrogasnog zapovjednika, u 2013. godini planirana su sredstva na razini onih u prethodnim 

godinama – u iznosu od 5.000 kuna. 

 

3.  Ostale pravne osobe i udruge građana na području Krapinsko-zagorske županije 

 

Odlukom o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od 

interesa za zaštitu i spašavanje u Krapinsko-zagorskoj županiji („Službeni glasnik Krapinsko-

zagorske županije“, broj 11/11.) utvrđeno je koje su pravne osobe, a bave se građevinskom, 

prijevozničkom, ugostiteljsko-turističkom, trgovačkom ili drugom sličnom djelatnošću, od 

interesa za zaštitu i spašavanje, te se one po potrebi u slučaju izvanrednih situacija mogu sa 

svojim zaposlenicima i postojećim kapacitetima uključiti u pomoć unesrećenima prilikom 

većih nesreća ili katastrofa. 

Uz spomenute pravne osobe, na području Županije djeluje i niz udruga građana koje 

ostvaruju financijsku potporu iz Proračuna Krapinsko-zagorske županije za svoje programe i 

projekte (lovačke udruge, planinarska društva i sl.), a koje mogu biti od značaja za zaštitu i 

spašavanje u sporadičnim situacijama ili prilikom sustavnog provođenja određenih aktivnosti 

te će se i u 2013. godini, sukladno posebnim zakonima i aktima Županije, za rad udruga 

planirati sredstva. Planira se i daljnja suradnja sa Društvom Crvenog križa Krapinsko-

zagorske županije u smislu nabave opreme za potrebe osnovanog Interventnog tima. 

 

IV. 

Koordinaciju aktivnosti različitih službi, ustanova i drugih skupina građana u 

izvanrednim situacijama obavljati će Stožer zaštite i spašavanja Krapinsko-zagorske županije.  

 

 

V. 

Ove Smjernice objavit će se u «Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije». 

 

 

               PREDSJEDNIK 

       ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 

             Višeslav Ćuk, dr. med.   
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Dostaviti: 

1. Upravni odjel za opće i zajedničke poslove, 

2. «Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», 

za objavu, 

3. Za Zbirku isprava, 

4. Za prilog zapisniku, 

5. Pismohrana 

 

 

 


