
1 

 

 

 

                 
 REPUBLIKA HRVATSKA 
ŽUPANIJA VARAŽDINSKA 
    OPĆINA KLENOVNIK 
 
Općinsko vijeće 
 
KLASA:  810-01/16-01/04 
URBROJ:  2186/015-16-02 
 
Klenovnik, 16. prosinca 2016. godine 
 
 

Na temelju članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite  (“Narodne novine“ broj 82/15), 
i članka 22. Statuta Općine Klenovnik ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 
21/13, 39/13, i 16/14), Općinsko vijeće Općine Klenovnik na svojoj 26. sjednici 
održanoj dana 16. prosinca 2016. godine, donosi  
 

GODIŠNJU ANALIZU STANJA 
SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 

NA PODRUČJU OPĆINE KLENOVNIK 
ZA 2016. GODINU 

 
UVOD 
 

Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za 
ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša 
u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.  

Općina Klenovnik dužna je organizirati poslove iz svog samoupravnog 
djelokruga koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje 
sustava civilne zaštite.  
 Člankom 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 
82/2015) 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.  
 Općina Klenovnik izradila je krajem 2014.godine Procjenu ugroženosti 
stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša i Plan zaštite i spašavanja (s 
Planom civilne zaštite kao sastavnim dijelom, ali posebno uvezanim). Navedeni 
dokumenti izrađeni su prema propisima do sada važećeg Zakona o zaštiti i 
spašavanju, imaju Suglasnost Državne uprave za zaštitu i spašavanje i usvojena su 
Odlukama Općinskog vijeća. 

Navedeni planski dokumenti ostaju na snazi do donošenja novih po Zakonu o 
sustavu civilne zaštite, čiji provedbeni propisi će se donijeti u predstojećem periodu. 
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Predstavničko tijelo, Općinsko vijeće Općine Klenovnik, izvršava sljedeće 
zadaće1: 

 donosi Procjenu rizika od velikih nesreća 
 donosi Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite, 
 donosi Odluku o osnivanju postrojbi civilne zaštite te 
 osigurava financijska sredstva za izvršavanje  odluka o financiranju aktivnosti 

civilne zaštite u velikoj nesreći katastrofi prema načelu solidarnosti. 
 
 

STANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE PO BITNIM SASTAVNICAMA 
 
1. STOŽER CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE KLENOVNIK 
 
 Novi Stožer civilne zaštite Općine Klenovnik  imenovan je Odlukom načelnika 
Općine Klenovnik dana 14. prosinca 2016. godine, kao stručno, operativno i 
koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja, a 
aktivira se kada se proglasi stanje neposredne prijetnje, katastrofe ili velike nesreće. 
 Stožer ima 7 članova, a predvođen je načelnikom stožera – zamjenikom 
načelnika Općine, Slavkom Cerovčec. 
 Članovi Stožera osposobljeni su svojom osobnom izobrazbom i kroz odgovorne 
dužnosti koje obnašaju, a periodično se osposobljavaju i uvježbavaju za namjenske 
zadaće, uz pomoć PU ZS Varaždin. Članovi Stožera imenovani su iz svih ključnih 
cjelina značajnih za funkcioniranje Općine.  
 Procjenjuje se da je Stožer civilne zaštite Općine Klenovnik osposobljen i 
uvježban za kvalitetno i dostatno pružanje svekolike stručne pomoći načelniku Općine 
u uvjetima velikih nesreća, a uz pomoć PU ZS Varaždin i DUZS i za katastrofe.  
 Na sjednicama Stožera razmatralo se stanje organiziranosti sustava civilne 
zaštite na području općine Klenovnik za 2016. godinu. 
 Kontakt podaci (adrese, fiksni i mobilni telefonski brojevi) kontinuirano se 
ažuriraju u planskim dokumentima. 
 
 
2. POSTROJBA CIVILNE ZAŠTITE OPĆE NAMJENE OPĆINE KLENOVNIK 
 
  Dana 16.02.2012. godine Općinsko vijeće Općine Klenovnik donijelo je Odluku 
o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene, KLASA: 810-03/12-01/04, 
URBROJ: 2186/015-12-01.  
  Postrojba civilne zaštite opće namjene Općine Klenovnik osnovana je kao 
potpora za provođenje zadaća zaštite i spašavanja kojih su nositelji operativne snage 
zaštite i spašavanja te za samostalno provođenje mjera civilne zaštite. 
  Temeljem Procjene ugroženosti za područje Općine Klenovnik osnovana je 
postrojba civilne zaštite opće namjene i to kao: TIM CIVILNE ZAŠTITE OPĆE 
NAMJENE OPĆINE KLENOVNIK (u daljnjem tekstu: Tim). Tim broji ukupno 23 
pripadnika, a čine ga zapovjednik, zamjenik zapovjednika, bolničar i dvije skupine 
obveznika.  
  Tim se mobilizira, poziva i aktivira za provođenje mjera i postupaka u cilju 
sprečavanja nastanka te ublažavanja i uklanjanja posljedica katastrofe ili velike 
nesreće. 

                                                 
1 Općinsko vijeće Općine Klenovnik će zadaće iz Zakona o sustavu civilne zaštite izvršavati u zadanim 
zakonskom rokovima, a nakon donošenja provedbenih propisa navedenog Zakona (cca 1-3 godine). 
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  Mobilizacija i demobilizacija Tima vrši se po nalogu načelnika Općine, a provodi 
je Jedinstveni upravni odjel Općine Klenovnik po prethodno izrađenom Planu 
pozivanja, uz stručnu pomoć Područnog ureda za zaštitu i spašavanje. U svrhu 
provođenja mobilizacije Jedinstveni upravni odjel Općine izrađuje dva primjerka 
mobilizacijskih poziva, od čega se jedan čuva u uredu načelnika Općine, a drugi u 
Područnom uredu za zaštitu i spašavanje Varaždin. 
  Kontakt podaci (adrese, fiksni i mobilni telefonski brojevi) kontinuirano se 
ažuriraju u planskim dokumentima.  

 Članovi Tima nisu prošli osposobljavanje za djelovanje u slučaju velikih nesreća 
ili katastrofa. 
 
 Vježbi civilne zaštite nije bilo. 
 
Skloništa 
 
  Općina Klenovnik raspolaže s 3 skloništa osnovne zaštite i 2 skloništa 
dopunske zaštite. 

  Pregled skloništa s kapacitetima vidljiv je iz tabele 1:  
  

Tabela 1.: Pregled skloništa s kapacitetima  

SKLONIŠTA OSNOVNE ZAŠTITE   

LOKACIJA SKLONIŠTA  KAPACITET-

OSOBA  

OPĆA BOLNICA VARAŽDIN, Služba za plućne bolesti i 

TBC Klenovnik  

200 

Osnovna škola „Grofa Janka Draškovića“  100  

DVD Klenovnik  100  

UKUPNO SKLONIŠTA OSNOVNE ZAŠTITE  400  

SKLONIŠTA DOPUNSKE ZAŠTITE   

OPĆINA KLENOVNIK  40  

DJEČJI VRTIĆ „LATICA“  50  

UKUPNO-SKLONIŠTA DOP. ZAŠTITE  90 

SVEUKUPNO  490  

 
Za brigu i organizaciju sklanjanja stanovništva u skloništima imenovani su voditelji 
skloništa.  
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3. DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO KLENOVNIK 
 

3.1. Kadrovska popunjenost  

 

  Na području Općine Klenovnik djeluje jedno vatrogasno društvo. 
   
  Vatrogasno društvo broji 62 člana, uključujući zapovjednika i zamjenika 
zapovjednika.  
   

3.2. Osnovna oprema za djelovanje u slučaju velikih nesreća i katastrofa  

  

  Vatrogasno društvo nema zadovoljavajuću osnovnu vatrogasnu opremu. 
Unatoč tome, postrojba DVD-a Općine Klenovnik tijekom 2016. godine odzvala se i 
uspješno provodila nekoliko manje zahtjevnih intervencija i jednu veću intervenciju 
(intervencija na gospodarskom objektu na Solina bregu).   
  
Tabela 2.: Osnovna oprema za djelovanje u slučaju velikih nesreća i katastrofa  

  

NV*  ACPV  ACTV  TV  VŠP  
ALJ/A 

P  
SPV  ZV  AGREGATI  PUMPE  

1 - - - -  -  - 1  1  2  

*NV=navalno vozilo, ACPV=autocisterna za pitku vodu, ACTV=autocisterna za 
tehničku vodu, TV=tehničko vozilo, VŠP=vozilo za gašenje šuma i raslinja,  

ALJ/AP=autoljestve/autoplatforma, SpV =specijalna vozila za akcidente sa opasnim 
tvarima, ZV=zapovjedno vozilo i vozilo za prijevoz osoba  

  

  

3.3. Značajnije aktivnosti provedene u 2016. godini 
 

  Dana 9. listopada 2016. godine održana je pokazna vježba požara automobila 
u Klenovniku. U vježbi je sudjelovao DVD Klenovnik sa zapovjednim i navalnim vozilom 
te 14 članova. Vježbe su uključivale gašenje požara na automobilu u razbuktaloj fazi.  
 
  DVD Klenovnik je tijekom godine odradilo 12 redovnih vježbi spašavanja i 1 
pokaznu vježbu za Dan Općine Klenovnik, održanu 9. listopada. U vježbe je bilo 
uključeno 15-20 vatrogasaca.  
 

 U rad DVD-a uključene su takmičarske ekipe, muška i ženska djeca od 6-12 

godina te mladež od 12-16 godina. 

 

 

3.4. Broj intervencija DVD Klenovnik u 2016. godini  

  

1. Požari:    

a) građevine - 2,   

b) prometna sredstva - 0,    

c) otvoreni prostori – 4,  
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2. Tehničke intervencije - 2 

3. Osiguranja - 2 

4. Lažne dojave - 0 

5. Prijevoz vode - 0 

6. Usluge - 1 

 
 
4. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA CIVILNU ZAŠTITU 
 

4.1. Lovačko društvo „Kuna“ Klenovnik  

  

  Lovačko društvo „Kuna“ Klenovnik (dalje: Društvo) ima upisanih 26 članova, od 
kojih je 18 sa područja Općine Klenovnik. Društvo je registrirano za uzgoj, zaštitu i lov 
divljači. 

 Uz pomoć unesrećenim ljudima, Društvo ima značajnu ulogu u zaštiti i 

spašavanju te osiguravanju uvjeta za premještanje, zbrinjavanje, sklanjanje, domaćih 

i šumskih životinja, u svim slučajevima velikih nesreća ili katastrofa. 

 

 U 2016. godini Lovačko društvo „Kuna“ nije održalo vježbe spašavanja. 

 

 

4.2. Udruga privatnih šumovlasnika „Klen“ Klenovnik 

 

 Udruga privatnih šumovlasnika „Klen“ Klenovnik (dalje: Udruga) ima upisanih 

17 članova. Udruga je registrirana za djelatnost gospodarenja šumama i šumskim 

putevima. 

 Aktivnosti Udruge, u slučaju velikih nesreća i katastrofa, vezane su uz izgradnju 

i održavanje šumskih prometnica, sječu i krčenje šuma u slučaju potrebe te osiguranje 

uvjeta za obavljanje nesmetanog prijevoza ljudi ili životinja, kao i za osiguranje 

potrebnih uvjeta za intervencije u slučaju požara ili drugih nepogoda.  

 U 2016. godini Udruga je provodila aktivnosti na izgradnji i održavanju šumskih 

prometnica, eksploataciji postojećih površina i pošumljivanju istih. Kontinuirano se 

održavaju edukacije za siguran rad u šumi. 

 

5. PRAVNE OSOBE I OBRTI KOJE ĆE PORADI NEKOG INTERESA ZAŠTITE I 

SPAŠAVANJA STANOVNIŠTVA, MATERIJALNIH I KULTURNIH DOBARA U 

OPĆINI KLENOVNIK DOBITI ZADAĆU  

 

  Pravne osobe i obrti koje će poradi nekog interesa zaštite i spašavanja 
stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara Općine Klenovnik dobiti zadaću su 
sljedeće:  

 Osnovna škola „Grofa Janka Draškovića“ Klenovnik, 
 „ISKOP“ GRAĐEVINSKI OBRT Klenovnik, 
 Opća bolnica Varaždin, Odjel za plućne bolesti i TBC Klenovnik, 
 Specijalistička ordinacija obiteljske medicine Klenovnik. 
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  Za navedene pravne osobe  i obrte izrađeni su i dostavljeni Izvodi iz Plana 
zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite kako bi isti bili upoznati sa zadaćama koje 
proizlaze iz navedenih planskih dokumenata. 
 
 
6. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U 
OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI  
  

  Službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne 
djelatnosti predstavljaju okosnicu sustava zaštite i spašavanja na području Općine. 
Službe i pravne osobe koje imaju zadaće u sustavu zaštite i spašavanja, a osobito one 
u vlasništvu Općine, imaju obvezu uključivanja u sustav zaštite i spašavanja kroz 
redovnu djelatnost, posebno u slučajevima angažiranja snaga zaštite i spašavanja.  
  Posebno naglašeno mjesto i ulogu u aktivnosti prilikom angažiranja na 
poslovima zaštite i spašavanja imaju slijedeće pravne osobe:  
  

 6.1. Opća bolnica Varaždin, Odjel za plućne bolesti i TBC, Klenovnik  

  

 Bolnica raspolaže s 261 ugovorenih kreveta. 

 O bolesnicima se brine ukupno 216 zaposlenika, od toga 123 medicinska 

djelatnika. U Bolnici rade 22 liječnika, od čega 14 specijalista. Osoblje osigurava 

suvremenu dijagnostičku obradu, njegu i liječenje akutnih i kroničnih plućnih bolesnika. 

 U svakodnevnom radu bolnica tijesno surađuje s ostalim bolnicama, poglavito 

s Klinikom za plućne bolesti Jordanovac te s pulmološkim odjelima i ambulantama 

diljem Republike Hrvatske. 
  Bolnica posjeduje nekoliko trijažnih kovčega za slučaj velikih nesreća i 
katastrofa te kovčege sa kompletnom opremom za reanimaciju, uključujući i 
ambulantna vozila za hitne intervencije i prijevoz unesrećenih. 

  U sklopu godišnjih programa Bolnice, provode se vježbe spašavanja i pružanja 
pomoći unesrećenima u uvjetima velikih nesreća i katastrofa. 

 

  6.2. Specijalistička ordinacija obiteljske medicine Klenovnik 

 Specijalistička ordinacija obiteljske medicine Klenovnik zapošljava 2 djelatnika, 
dr.med. Blaženku Fijačko i medicinsku sestru. 

 U slučaju velikih nesreća ili katastrofa, djelatnice ordinacije mogu pružiti 
značajnu pomoć unesrećenima, kako na terenu tako i unutar prostorija ambulante.  

   

6.3. Ostale službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u

 svojoj redovitoj djelatnosti  

 
  Ostale službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj 
redovitoj djelatnosti, a djeluju na području Općine Klenovnik su:  
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 Dobrovoljno vatrogasno društvo Klenovnik, 
 Hrvatska gorska služba spašavanja, 
 Društvo crvenog križa Ivanec, 
 Veterinarska stanica Ivanec, 
 Radio Ivanec, 
 Ivkom vode d.o.o. Ivanec, 
 Ivkom plin d.o.o. Ivanec. 

 

  Gore navedene službe i pravne osobe, u svrhu izrade Procjene ugroženosti 
stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od nastanka i posljedica velikih 
nesreća i katastrofa, Plana zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite, dostavljaju 
podatke o vlastitim materijalno tehničkim i ljudskim potencijalima te odgovornim 
osobama.   

  Za navedene službe i pravne osobe izrađuju se i dostavljaju Izvodi iz Plana 
zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite kako bi isti bili upoznati sa zadaćama koje 
proizlaze iz planskih dokumenata.  
 
7. FINANCIJSKI POKAZATELJI SUSTAVA CZ OPĆINE KLENOVNIK ZA 2016.g. 

 

RB OPIS POZICIJE U PRORAČUNU 
Planirano za 
2016.godinu 

UTROŠENO u 
2016.godini 

1. CIVILNA ZAŠTITA 
(opremanje, osposobljavanje, 
smotriranje, angažiranje, izrada 
dokumenata CZ i druge aktivnosti i 
mjere u CZ) 

 
 

0 

 
 

0 

2. VATROGASTVO (DVD) 
- opremanje, vježbe, takmičenja i dr. 

97.000,00 97.000,00 

4. UDRUGE GRAĐANA  
(Crveni križ, LD, HGSS) 

21.700,00 21.700,00 

 
UKUPNO ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE 

 
118.700,00 

 
118.700,00 

  Financijska sredstva za sustav CZ u 2016. godinu utrošena su u okviru 
planiranih sredstava. 
 
8. ZAKLJUČAK  
  

  Analizirajući utvrđene organizirane snage zaštite i spašavanja (civilne zaštite), 
procjenjuje se da je neophodan daljnji razvoj i unapređenje mogućnosti djelovanja svih 
subjekata civilne zaštite, s posebnim naglaskom na potrebu dodatnog opremanja 
Dobrovoljnog vatrogasnog društva Klenovnik, uz osiguravanje sredstva za njihovo 
opremanje sukladno procjeni ugroženosti, planovima zaštite i spašavanja te razvojnim 
programima.   
  Unapređenje sposobnosti pojedinih službi i tijela za sudjelovanje u aktivnostima 
zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara detaljnije je naznačeno u Smjernicama 
za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Klenovnik za period od 2016. do 
2019. godine, sukladno odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite (NN br. 82/15).  
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  Godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Klenovnik za 
2016. godinu objaviti će se u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“.  

 

 

 

PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA:  

                     
       Sanda Golub, mag.educ.math.et.phys. 

 


