
 

                          
           REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

                 OPĆINA JESENJE 

               OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA: 810-01/21-1/17 

URBROJ: 2140/05-01-/1-21-1  

 Na temelju članka 17., stavka 1. alineja 1. Zakona o sustavu civilne zaštite 

(»Narodne novine« broj 82/15 118/18), i članka 15. Statuta Općine Jesenje („Službeni glasnik 

Krapinsko-zagorske županije“ br. 15/19, 11/13, 11/18 i 13/21), Općinsko vijeće na svojoj 6. 

sjednici održanoj dana 29. prosinca 2021. godine donosi; 

Z A K L J U Č A K  

I. 

Prihvaća se Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Jesenje u 

2021. godini. 

 

                                                           II. 

Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Jesenje u 2021. godini 

sastavni je dio ovog Zaključka.  

 

III. 

 Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana nakon objave u „Službenom glasniku 

Krapinsko- zagorske županije“. 

                                                                                           

                                                                                                  Predsjednik Općinskog vijeća 

                                                                                                             Anđelko Draganić 

                                   

                                                                                                          

DOSTAVITI: 

1. MUP-Ravnateljstvo CZ-Područni ured Varaždin-Služba Krapina, Ulica Ivana Rendića 

7, 49 000 Krapina, 

2. Ured državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji, Služba za opću upravu Krapina, 

Magistratska 1 

3. Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za poslove Županijske skupštine, n/r 

Svjetlane Goričan, Magistratska 1, 49000 Krapina (za objavu) 

4. Oglasna ploča i WEB stranica općine Jesenje, 

5. Arhiva  ovdje, 

 

              

 



ANALIZU STANJA SUSTAVA  CIVILNE ZAŠTITE 

NA PODRUČJU OPĆINE JESENJE 

ZA 2021. GODINU 

 

I.   UVOD 

            Sukladno članku 17. Zakona o sustavu civilne zaštite  (Narodne novine broj 82/15) 

Općinsko vijeće Općine Jesenje kao predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave u 

obvezi je, jedan put godišnje ili u postupku donošenja Proračuna, razmatrati stanje civilne  

zaštite na svom području. 

            Općina kao jedinica lokalne samouprave dužna je organizirati poslove iz 

samoupravnog djelokruga koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje 

sustava civilne zaštite. 

 

II.   ANALIZA STANJA UGROŽENOSTI 

 Razmatranje stanja kao prvi korak podrazumijeva analizu stanja ugroženosti 

stanovništva, te materijalnih i kulturnih dobara, koja procjenjuje moguće oblike  opasnosti i 

prijetnje te njihove moguće posljedice na stanovništvo, materijalna i kulturna dobra, te okoliš 

iz koje proizlazi sljedeće: 

 Vodotoci Općine Jesenje su bujičnog karaktera dirigirani količinom oborina i 

topljenjem snijega. Glavne tekućice Općine Jesenje su potoci : Žutnica i Ravninščica. 

U 2021. godini nije bilo proglašenih elementarnih nepogoda zbog poplava, bujica ili 

plavljenja, niti je bilo ugrožavanja stanovništva izlijevanjem navedenih tekućica iz 

korita.  

 Prema seizmološkoj karti Krapinsko - zagorske županije, za period od 500 godine, 

područje Općine nalazi se u  VIIº seizmičkoj zoni prema  MSK ljestvici.  

U 2021. godini (nisu zabilježeni potresi jačeg intenziteta koji bi izazvali oštećenja na 

objektima ili uzrokovali štetu na infrastrukturi.  

 

 

Požari otvorenog prostora mogući su na šumskim i poljoprivrednim površinama. U 

2021. godini, do 30. 10. bio je 1 požar otvorenog prostora na području Općine. 

Tijekom 2021. godine sveukupno je bilo 7 intervencija vatrogasaca, od čega 3 

intervencije gašenja požara- 2 na objektu i 1 otvorenog prostora te 4 tehničke 

intervencije- pranje od onečišćenja prometnica i javnih površina.  

 U 2021. godini na području Općine nije bila proglašena elementarna nepogoda 

uzrokovana sušom   

 U 2021. godini na području Općine nije bila proglašena elementarna nepogoda 

uzrokovana olujnim/orkanskim nevremenom    

 Zbog konfiguracije terena na području Općine u slučaju obilnijih oborina dolazi do 

aktiviranja klizišta na pojedinim izdvojenim lokacijama brdovitog dijela Općine 

Jesenje. Na području Općine Jesenje ima oko 15-tak  područja mogućeg klizanja tla 

koja se saniraju sukladno mogućnostima, vlastitim sredstvima.  

 U 2021. godini  snježne oborine nisu predstavljale veći problem. Snijeg do visine 50 

cm može izazvati poremećaje u opskrbi, cestovnom prometu, osobito u radu hitnih 

službi. Ugroženi su svi prometni pravci, a osobito prometnice državna cesta DC 74, 

županijske  i lokalne ceste te sve ostale nerazvrstene ceste.  

Nije bila proglašena elementarna nepogoda uslijed snježnih oborina u 2021. godini. 

 Pojava zaleđenih kolnika može biti uzrokovana meteorološkim pojavama ledene kiše, 

poledice i površinskog leda. To su izvanredne meteorološke pojave koje u hladno doba 



godine ugrožavaju promet i ljudsko zdravlje. Posljedica poledica su otežano  odvijanje 

prometa i povećana vjerojatnost pojedinačnih prometnih nesreća. Najugroženija 

prometnica je DC 74, županijske, lokalne i nerazvrstane ceste. U 2021. godini brigu o 

prometnicama i njihovo posipanje vršio je obrt Katalenić, trgovina i usluge, kojemu je 

povjereno zimsko održavanje cesta. Tijekom promatrane godine nije bilo poledice 

većih razmjera koje bi ugrožavale stanovništvo, te nije bila proglašena elementarna 

nepogoda uslijed poledice. 

 Tuča je prirodna pojava koja uzrokuje veće ili manje ekonomske štete, rijetka oborina 

koja pada 2 -3 puta godišnje. U posljednje vrijeme, sve češće su zabilježene pojave  

olujnih nevremena i tuče tijekom ljetnih mjeseci. Takve nepogode najviše štete 

pričinjavaju na poljoprivrednim usjevima,vinogradima, voćnjacima i povrtlarskim 

kulturama što znatno utječe na smanjenje prinosa tih kultura. Na području Općine u 

2021. godini nije bila proglašena elementarna nepogoda zbog posljedica tuče.   

 Prometnicama Općine Jesenje ne smije se vršiti prijevoz opasnih tvari, osim u 

slučajevima snabdijevanja lokalnog stanovništva i gospodarskih subjekata. U 2021. 

godini nije bilo nesreća sa opasnim tvarima u prometu. 

 Republika Hrvatska na svojem području nema nuklearne elektrane, međutim u njenoj 

neposrednoj blizini nalaze se NE Krško u Sloveniji i NE Pakš u Mađarskoj. 

Općina Jesenje nalazi se u C2 – zoni potencijalne ugroženosti od nuklearne elektrane 

Krško i ne nalazi se u radijalnim  sektorima  NE Pakš. 

U 2021. godini nije bilo ugroza od nuklearnog i/ili radiološkog zračenja. 

 

III. STANJE SUSTAVA  CIVILNE  ZAŠTITE  

 U provođenju aktivnosti sustava civilne  zaštite  na području Općine prvenstveno se 

angažiraju operativne snage sustava civilne zaštite te pravne osobe, službe i udruge od 

interesa za sustav civilne zaštite na području Općine određene Odlukom o određivanju 

pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite (KLASA: 021-05/20-01/11, URBROJ: 

2140/05-20-1, od 1.07. 2020. godine). 

 

Operativnim snagama rukovodi i koordinira općinski načelnik uz stručnu potporu Stožera 

Civilne zaštite.  

Sukladno članku 20. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15) mjere i 

aktivnosti u sustavu civilne zaštite  provode  također i operativne snage Hrvatske gorske 

službe spašavanja, udruge te pravne osobe u sustavu civilne zaštite koje su obrazložene u 

daljnjem tekstu. 

Težište poslova na području sustava CZ u 2021. godini temeljilo se na radnjama i 

postupcima u svrhu odgovora sustava CZ na epidemiju korona virusa na području Općine 

te provođenja mjera i postupaka propisanih od Nacionalnog stožera CZ. 

 

 

1. STOŽER CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE JESENJE 

 

Sukladno zakonskoj osnovi koja proizlazi iz čl.7. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te 

uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera CZ, te  članka 28. 

Statuta Općine Jesenje  (»Službeni glasnik KZŽ« br. 15/09, 11/13 , 11/18 i 13/21) načelnik 

Općine Jesenje imenovao je Stožer CZ, aktom  KLASA:810-01/21-01/7, URBROJ:2140/05-

21-1, 21., dana lipnja 2021. godine 



Stožer obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja 

o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija plan djelovanja ustava civilne 

zaštite na svom području, upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove 

informiranja javnosti i predlaže donošenje odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti u 

sustavu civilne zaštite. 

 

    Sukladno Godišnjim planom razvoja sustava CZ, u 2021. godini, održavane su aktivnosti 

vezane uz epidemiju SARS COV-19. Donošene su odluke vezane uz provođenje mjera koje je 

propisivao i nalagao Nacionalni stožer CZ.  Pružana je  tehnička podrška Područnom uredu i 

Policijskoj postaji Krapina te KZŽ-i u izradi određenih analiza i procjena  ugroženosti ljudi i 

materijalnih dobara te je vršena dostava podataka i analiza vezanih za turističku sezonu 2020., 

održavanje i prohodnosti prometnica na području Općine Jesenje u ljetnom i zimskom periodu 

i sl. 

 

2. DVD GORNJE JESENJE 

Materijalna i kadrovska opremljenost DVD-a nabrojana je u dokumentu Procjena ugroženosti 

od požara za Općinu Jesenje. 

U slučaju požara i drugih elementarnih nepogoda vatrogasci se aktiviraju  preko broja 193 

(Operativni  vatrogasni centar Krapina)  ili  broja 112 (DUZS u Krapina). 

DVD Gornje Jesenje u 2021. godini bilježi 7 intervencija (2 požara na objektima, 1 požar 

otvorenog prostora, i 4 tehničke intervencije), članovi DVD-a na zahtjev načelnika  tijekom 

mjeseca travnja (za Uskrsne blagdane) vršili su nadzor nad provođenjem protu 

epidemioloških i protupožarnih mjera, za blagdan Svih Svetih na mjesnom groblju. 

 

3. CIVILNA ZAŠTITA OPĆINE JESENJE – POSTROJBA CZ, 

POVJERENICI CZ I KOORDINATORI NA LOKACIJI 

 

- Na području Općine Jesenje, Odlukom načelnika KLASA:810-01/20-01/2, 

URBROJ:2140/05-20-1, sa danom 28. siječnja 2020. godine, a temeljem zaključka 

navedenog u Procjeni rizika ukinuta je postrojba CZ opće namjene). 

-    Donesena je Odluka o imenovanju povjerenika i njihovih zamjenika,  

- Povjerenici CZ mobiliziraju se po nalogu općinsko načelnika, putem teklićke službe,  putem 

JUO Općine pozivom ili  SMS-om 

- Popis povjerenika CZ i njihovih zamjenika, sa adresama i brojevima telefona i mobitela, 

sastavni je dio Odluke o imenovanju povjerenika CZ. 

-   Za povjerenike CZ i njihove zamjenike izradit će iskaznice te prikupiti izjave o dragovoljnosti   

     i liječničke potvrde o zdravstvenoj sposobnosti. 

-   Tijekom 2021. godine nije bilo pozivanja povjerenika CZ na edukaciju, obučavanje ili   

    Smotriranje. 

 

 

4. UDRUGE GRAĐANA 

 - Lovačko društvo „Kuna“ Jesenje u svom području djelovanja (lovstva)  pokriva područje koje   

 pripada Općini Jesenje.  Tijekom 2021. godine nije bilo potrebe za aktivacijom  članova udruge.  

-  Udruga privatnih šumovlasnika „Jela“ Jesenje; aktivira se u slučaju jačeg nevremena radi      

pomoći pri uklanjanju srušenih stabala koja ugrožavaju infrastrukturu (ceste, el. i    

telekomunikacijski vodovi i dr.) nakon el. nepogoda. Tijekom 2021. godine nije bilo potrebe za 

uključivanje udruge u sustav CZ Općine Jesenje. 

 

5. PRAVNE OSOBE I OSTALI SUBJEKTI OD INTERESA ZA SUSTAV   



CIVILNE  ZAŠTITE 

 

Pravne osobe i ostali subjekti od interesa za sustav civilne zaštite Općine Jesenje određene su 

Odlukom o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne (KLASA: 021-05/20-

01/11, URBROJ: 2140/05-20-1, od 1.07. 2020. godine). 

 

 

Tijekom 2021. godine zbog pandemije uzrokovane COVID-19 i aktivnosti koje su vezane uz istu 

nije bilo mogućnosti ni  potrebe za uključivanjem,  pozivanjem niti smotriranjem pravnih osoba i 

ostalih sudionika u sustavu CZ. 

 

               6. HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA  -  STANICA KRAPINA 

           Hrvatska gorska služba spašavanje je dobrovoljna i neprofitna humanitarna služba 

javnog karaktera. Specijalizirana je za spašavanje na planinama, stijenama, speleološkim 

objektima i drugim nepristupačnim mjestima kada pri spašavanju treba primijeniti posebno 

stručno znanje i upotrijebiti opremu za spašavanje u planinama. Rad HGSS definiran je 

Zakonom o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja (NN 79/06)  te Zakonom i izmjenama i 

dopunama Zakona o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja koji je stupio na snagu 21. 10. 2015. 

godine (NN broj  110/15) – u daljnjem tekstu: Zakon. 

           Temeljem navedenog Zakona, HGSS je prepoznata kao operativna snaga  spašavanja i 

zaštite ljudskih života obzirom da se time bavi kao svojom redovitom djelatnošću. 

Program aktivnosti HGSS – stanice Krapina koja pokriva područje Općine Jesenje, temelji se 

na Zakonu o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja (NN 179/06 i 110/15) i predviđa osiguranje 

sredstava za HGSS koja organizira, unapređuje i obavlja djelatnost spašavanja i zaštite 

ljudskih života u planinama i na nepristupačnim područjima i u drugim izvanrednim 

okolnostima.  

Sredstva za financiranje redovite djelatnosti stanice osiguravaju se u proračunu Općine na 

temelju zajednički utvrđenog interesa između JLS i HGSS. 

Tijekom 2021. nije bilo potrebe za pozivanjem i angažiranjem HGSS – stanica Krapina u 

smislu provođenja njihovih redovnih aktivnosti, niti u smislu sudjelovanja u sustavu CZ.  

 

IV. FINANCIRANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 

 

              Sredstva namijenjena za financiranje sustava  civilne zaštite, ranije sustava zaštite i 

spašavanja sukladno članku 28. Zakona o zaštiti i spašavanju (NN br. 174/04, 79/07, 38/09 i 

127/10) osigurana su i realizirana u Proračunu Općine za 2021. godinu. 

 

V. NADLEŽNOST I ZADAĆE OPĆINE U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE  

 

Poslovi koje je Općina Jesenje provodila u 2021. godini kako bi sustav civilne zaštite bio što 

djelotvorniji su sljedeći: 

 Stožer civilne zaštite Općine Jesenje provodio je odluke i upute Stožera civilne zaštite 

Republike Hrvatske tijekom cijele godine te prema potrebi  provodio kontrolu njihova 

provođenja na  terenu.   

 Izrađen je Program pripremnih i provedbenih aktivnosti za turističku sezonu 2021. 

godine  

 Prijedlog godišnjeg plana vježbi za 2022. godinu 

 Donesen je Plan operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera 

zaštite od požara u 2022.g. 



 Donesene su Mjere civilne zaštite u nepovoljnim vremenskim uvjetima 2021./2022. 

godine 

 Dostava podataka i tablica kao i drugih traženih informacija Krapinsko-zagorskoj 

županiji i MUP-ravnateljstvo CZ, Područni ured Varaždin-Služba CZ Krapina 

 

     X.    ZAKLJUČAK 

 

Temeljem analize sustava civilne zaštite može se zaključiti da je stanje sustava 

zadovoljavajuće.  

Ažurirani su planski dokumenti koji uređuju stanje sustava civilne zaštite,  nositelji zadaća i 

aktivnosti po mjerama civilne zaštite upoznati su sa planskim dokumentima, a stožer civilne 

zaštite aktivno je uključen u provođenje mjera civilne zaštite propisanih od strane nacionalnog 

stožera.  

  

Sve planirane radnje i postupci koji su bili planirani za 2021. godinu a nisu izvršeni  

zbog epidemiološke situacije uslijed epidemije korona virusa u prenesene su i planirane 

za 2022. godinu. 

 

 

        

       

 

 

 

 


