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PLAN CIVILNE ZAŠTITE

OPĆINA ŽAKANJE
Rev.2.
Izrađen Plan CZ Općine Žakanje, koji je sastavni dio Plana zaštite i spašavanja Općine, sastavljen je
kao novi dokument sukladno:
• Pravilniku o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja, NN
30/14 i 67/14, te novoj Uredbi o sprečavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari, NN
44/14,
• smjernicama iz inspekcijskog nadzora DUZS (travanj 2016.godine)
• promjeni činjeničnih podataka protokom vremena.

Žakanje, lipanj 2016.godine
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Predgovor
Na temelju članka 28. stavka 1. podstavka 3. Zakona o zaštiti i spašavanju, te Pravilnika o
metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (NN 30/14 i 67/14), a
sukladno s Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od
posljedica katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Žakanje, kao i smjernicama iz inspekcijskog
nadzora, te sukladno nastalim promjenama protokom vremena od izrade dosadašnjeg Plana, izrađen je
ovaj Plan civilne zaštite.
Plan CZ sastoji se od:
•
•
•

ustroja civilne zaštite;
popune obveznicima i materijalno – tehničkim sredstvima i mobilizacije;
mjera civilne zaštite (sklanjanja, evakuacije i zbrinjavanja).

Plan civilne zaštite sastavni je dio Plana zaštite i spašavanja i donosi se zbog utvrđivanja organizacije,
aktiviranja i djelovanja CZ kao dijela sustava zaštite i spašavanja a iz praktičnih je razloga posebno
uvezan.
Plan CZ zaštite za područje Općine Žakanje redovito se ažurira, sukladno promjenama u
zakonodavstvu i drugim promjenama koje mogu utjecati na operativnu učinkovitost sustava zaštite i
spašavanja Općine i Županije.
Uvod
Temeljne zadaće sustava zaštite i spašavanja su: prosudba mogućih ugrožavanja i posljedica,
planiranje i pripravnost za reagiranje, reagiranje u zaštiti i spašavanju u slučaju katastrofa i većih
nesreća te poduzimanje potrebnih aktivnosti i mjera za otklanjanje posljedica radi žurne normalizacije
života na području na kojem je događaj nastao.
Plan civilne zaštite je dokument koji se donosi poradi utvrđivanja organizacije aktiviranja i djelovanja
postrojbe Civilne zaštite Općine u provođenju pojedinih mjera zaštite i spašavanja kojima je potrebno
osigurati privremeno premještanje, zbrinjavanje i sklanjanje stanovništva te organizaciju i provođenje
evakuacije. Plan civilne zaštite je po karakteru operativni dokumenti koje za potrebe izvršenja mjera
zaštite i spašavanja koristi Općina, Stožer ZiS i Povjerenici CZ.
Zakonske odredbe:
•
•
•
•
•
•
•
•

Zakon o zaštiti i spašavanju (NN 174/04)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju (NN 79/07, 38/08, 127/10)
Pravilnik o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (NN
30/14 i 67/14)
Pravilnik o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (NN 40/08)
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i
spašavanja (NN 44/08)
Pravilnik o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje
(NN 111/07)
Uredba o visini i uvjetima za isplatu naknade troškova mobiliziranim građanima (NN
91/2006)
Uredba o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari, (NN 44/2014).
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Osnovni pojmovi
aktiviranje-je postupak kojim općinski načelnik, gradonačelnik, župan i ravnatelj Državne uprave za
zaštitu i spašavanje na prijedlog stožera zaštite i spašavanja i sukladno planu zaštite i spašavanja
određene razine, gotovim operativnim snagama zaštite i spašavanja nalažu obvezno sudjelovanje u
aktivnostima zaštite i spašavanja,
evakuacija-je postupak pri kojemu odgovorno tijelo vlasti provodi planirano i organizirano
premještanje stanovništva sa ugroženog na neugroženo, odnosno manje ugroženo područje, na vrijeme
duže od 48 sati, uz organizirano zbrinjavanje evakuiranog stanovništva,
gotove operativne snage-su postrojbe, stručni timovi te ukupni ljudski i materijalni resursi pravnih
osoba, središnjih tijela državne uprave te udruga građana i organizacija kojima je zaštita i spašavanje
redovna djelatnost,
mobilizacija-je ujedinjenje postupaka i aktivnosti kojima se operativne snage i sredstva zaštite i
spašavanja prevode u stanje pripravnosti za organizirano uključivanje u provođenje mjera i aktivnosti
sustava zaštite i spašavanja po nalogu općinskog načelnika, gradonačelnika, župana i ravnatelja
Državne uprave za zaštitu i spašavanje, a provode je općinske, gradske i županijske službe, službe
Državne uprave za zaštitu i spašavanje, područni uredi za zaštitu i spašavanje Državne uprave za
zaštitu i spašavanje te odgovorne osobe u operativnim snagama zaštite i spašavanja,
mobilizacija u civilnoj zaštiti - je pozivanje i dolazak obveznika civilne zaštite, na operativnim
planom civilne zaštite utvrđenu lokaciju te izuzimanje, dostava i raspodjela materijalno-tehničkih
sredstava i opreme obveznicima i postrojbama civilne zaštite,
neposredna prijetnja-je stanje koje uzročno-posljedično prethodi katastrofi i velikoj nesreći,
karakterizirano značajkama iz kojih je razvidna znatna vjerojatnost njihovog nastajanja u ograničenom
vremenskom roku na određenom području,
pozivanje- su različiti postupci (putem teklića, telefona, centara 112, sredstvima javnog priopćavanja i
dr.) primjereni potrebama pozivanja pripadnika operativnih snaga za sudjelovanje u aktivnostima
zaštite i spašavanja u nadležnosti službi Državne uprave za zaštitu i spašavanje i područnih ureda za
zaštitu i spašavanje Državne uprave za zaštitu i spašavanje te odgovornih osoba u operativnim
snagama zaštite i spašavanja,
prevencija–su sve mjere i aktivnosti kojima se smanjuje ili sprječava mogućnost nastanka prijetnje,
odnosno smanjuju posljedice katastrofe,
prijetnja – je stanje koje bi moglo izazvati nesreću ili katastrofu,
pripravnost – je pravodobno poduzimanje svih aktivnosti kojima se povećava i unapređuje
učinkovitost postojećih operativnih i ostalih zakonom utvrđenih snaga i sredstava za reagiranje u
katastrofi,
reagiranje u katastrofi–su sve aktivnosti koje sudionici zaštite i spašavanja provode neposredno prije
nastanka i u tijeku katastrofe,
sustav zaštite i spašavanja–je oblik pripremanja i sudjelovanja sudionika zaštite i spašavanja u
reagiranju na katastrofe i velike nesreće, te ustrojavanja, pripremanja i sudjelovanja operativnih snaga
zaštite i spašavanja u prevenciji, pripravnosti, reagiranju na katastrofe i otklanjanju mogućih uzroka i
posljedica katastrofa,
velika nesreća–je događaj koji svojim mogućim razvojem može poprimiti značajke katastrofe
uzrokovan nekontroliranim razvojem događaja i nesreća koje označavaju pojave poput značajnijih
oslobađanja tvari, vatre ili eksplozije u koje su uključene opasne tvari u postrojenjima u kojima se
opasne tvari proizvode, koriste ili pohranjuju ili se njima rukuje, a čije oslobađanje može imati izravne
ili odgođene posljedice na život i zdravlje ljudi i okoliš,
zapovijedanje – je oblik rukovođenja postavljen na principima jedno-nadređenosti i subordinacije u
dodjeljivanju zadaća te pri izvršavanju mjera i aktivnosti sustava zaštite i spašavanja,
zbrinjavanje - podrazumijeva osiguranje boravka, prehrane i najnužnije zdravstvene skrbi za osobe
koje su evakuirane sa područja ugroženog ili neposredno ugroženog opasnostima na neugroženom
području do prestanka opasnosti koje su bile povod evakuacije.
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1. USTROJ CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE ŽAKANJE
1.1. Ustroj postrojbe CZ
Općina Žakanje nema osnovanu postrojbu civilne zaštite Općine, jer je Procjenom ugroženosti Općine
predloženo takvo rješenje, zbog dobro razvijene Vatrogasne zajednice i DVD-ova, a koje je potom PU
ZS Karlovac prihvatio.
Suglasnost na Procjenu ugroženosti, s prihvaćanjem predloženog, Klasa:810-03-11-01/04,
URBOJ:543-06-01-11-4, od 3.studenog 2011.godine, u prilogu Plana.
Provođenje mjera zaštite i spašavanja dano je u mjerodavnost Vatrogasne zajednice Općine sa 11
Dobrovoljnih vatrogasnih društava, i drugih organiziranih snaga.
VZ i DVD-i su nositelji sustava, najmasovnija i najorganiziranija snaga. Iako se broj operativnih
vatrogasaca nešto smanjio posljednjih godina (sada oko 50 ukupno), potencijal različito osposobljenog
vatrogasnog osoblja je još uvijek veći od 150 ukupno (od vatrogasca do časnika) sa ukupnim brojem
članova i više od 300.
Od 11 DVD-a tri se ističu spremnošću i opremom kao vodeća društva: DVD Jurovski Brod – središnje
društvo, DVD Pravutina i DVD Zaluka – društva s područjem djelovanja, dok su druga društva
raspoređena u kategoriju „ostala društva“.
Popis rukovodećeg osoblja s podacima za VZ i 11 DVD-a, kao nositelja i sustava
spašavanja-civilne zaštite, nalazi se u prilogu Plana.

zaštite i

Tijekom izrade revizije ovih planova Povjerenstvo-radna skupina određena Odlukom općinskog
načelnika Žakanja za ažuriranje istih, predložila je istom (prihvaćeno) da se za naselja (grupe naselja)
u Općini, sukladno ustrojenosti Mjesnih odbora (VMO) imenuju Povjerenici CZ-koji bi uz pomoć
samih MO bili nositelji koordinacije djelovanja sustava zaštite i spašavanja.
Temeljem vizije novih zakonskih rješenja1 (objavljen nacrt novog Zakona o civilnoj zaštiti), i
orijentaciju na popunjavanje dragovoljcima, Općina Žakanje sve veću pažnju u zaštiti i spašavanju
posvećuje i udrugama građana.
Popis udruga na području Općine Žakanje, s podacima, od značaja za zaštitu i spašavanje Općine,
u Prilogu Plana CZ

1.2. Ustroj Povjerenika CZ
Ustroj Povjerenika CZ u Općini Žakanje uspostavljen je lipnja 2014.godine, nakon provedenih izbora
za mjesne odbore naselja.

1

Kroz izmijenjeni Zakon o obrani iz 2013.godine i u očekivanju usvajanja Zakona o civilnoj zaštiti, buduća
popuna postrojbi CZ opće namjene usmjerava se na popunu dragovoljcima i iz udruga građana, o čemu Općina
već vodi računa
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Za povjerenike CZ imenovani su predsjednici vijeća mjesnih odbora (VMO) svih 9 odbora (naselja i
više naselja u jednom. Povjerenici CZ za naselja Općine nositelji su usmjeravanja i organizacije
osobne i uzajamne zaštite građana te provođenja mjera zaštite i spašavanja (sklanjanja, evakuacije i
zbrinjavanja) sukladno odlukama općinskog načelnika i usmjeravanja od Stožera zaštite i spašavanja
Općine.
Zamjenici Povjerenika CZ nisu određeni, ali je svim članovima MO u zadaći potpora PredsjednikuPovjereniku CZ i po pitanjima zaštite i spašavanja.
Imenovanje Voditelja skloništa do sada nije vršeno zbog izostanka namjenskih prostora za sklanjanje.
Kod organiziranog zaklanjanja zadaće voditelja skloništa obnašati će pripadnici VZ/DVD, članovi MO
i vlasnici objekata za sklanjanje.
Do kraja ove godine sa Povjerenicima CZ (9), predstavnicima VZ i svih DVD-a (11), te
predstavnicima svih ključnih struktura Općine ( Stožer ZiS, komunalni djelatnici, škola, tvrtke,
općinski vijećnici, predstavnici općinskih udruga, i drugi, planira se održati razrada planova ZiS i CZ
u postupanju (općinski načelnik uz pomoć stručne osobe zaštite i spašavanja).
Povjerenici CZ Općine Žakanje su: ( Predsjednici VMO Općine-određeni od strane općinskog
načelnika Žakanja, poslije izbora u srpnju 2014.godine)
Sukladno manjim izmjenama, općinski načelnik Žakanja je 2.lipnja 2016.godine donio novu
Odluku o imenovanju Povjerenika CZ za naselja Općine Žakanje – Odluka u privitku (čistopis).

Povjerenici civilne zaštite Općine obavljaju sljedeće poslove:
sudjeluju u pripremanju i osposobljavanju pučanstva za osobnu i uzajamnu zaštitu,
obavješćuju pučanstvo o poduzimanju pravovremenih mjera i postupaka na zadacima zaštite i
spašavanja;
preventivno djeluju na smanjenju, a po mogućnosti i na sprečavanju neželjenih ekscesnih
situacija – izvanrednih događanja na osnovu kontrole područja koje pokrivaju;
obavješćuju nadležna tijela o kretanju nepoznatih osoba i drugim neuobičajenim pojavama;
ako nalažu potrebe ističu na vidnim mjestima zapovijedi sa uputama što građani trebaju
poduzimati u slučaju potreba;
sudjeluju u prikupljanju svih potrebnih podataka za potrebe stožera zaštite i spašavanja
Općine,
u slučaju evakuacije građana, na osnovu obavijesti dobivenih od nadležnih tijela za izvršenje
evakuacije, obavješćuju građane o načinu evakuacije, mjestima prikupljanja, mjestima
razmještaja, prihvata, putova evakuacije i drugo;
sudjeluju u organiziranju i provođenju zbrinjavanja ugroženih i nastradalih, sklanjanju
pučanstva i drugih mjera zaštite i spašavanja;
obavljaju i druge poslove i zadaće utvrđene planovima zaštite i spašavanja, te prema zapovjedi
načelnika Općine, i drugih Županijskih i Državnih tijela.
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2. POPUNA OBVEZNICIMA CZ,
SREDSTVIMA I MOBILIZACIJA

MATERIJALNO-TEHNIČKIM

Popuna obveznicima i materijalno tehničkim sredstvima za rad
Popuna postrojbe CZ obveznicima ne provodi se zbog izostanka ustroja postrojbe CZ.
Popuna Povjerenika CZ vrši se Odlukom općinskog načelnika Žakanja, od izabranih Predsjednika
Vijeća mjesnih odbora naselja Općine ( izbori 16.lipnja 2014.godine) na temelju pristanka istih.
Popuna pripadnika Dobrovoljnih vatrogasnih društava Općine vrši se na bazi dragovoljnosti, a
temeljem propisa Hrvatske vatrogasne zajednice i Zakona o vatrogastvu.
Povjerenici CZ koriste u radu vlastitu opremu i opremu VMO-a (Općine).
Materijalno opremanje VZ i DVD-a je težišno iz proračuna Općine Žakanje, a značajan je i rad bez
naknade pripadnika vatrogastva.
Opremanje namjenskom opremom i za CZ, uz standardnu vatrogasnu, prioritet je Općine u narednom
periodu.
Mobilizacija:
Mobilizacija je ujedinjenje postupaka i aktivnosti kojima se snage CZ, kao operativna snaga zaštite i
spašavanja, i sredstva prevode u stanje pripravnosti za organizirano uključivanje u provođenje mjera i
aktivnosti sustava zaštite i spašavanja, a po nalogu općinskog načelnika.
Provodi je Općina Žakanje i/ili Područni ured zaštite i spašavanja Karlovac te odgovorne osobe.
U slučaju neposredne prijetnje, katastrofe ili velike nesreće a čije posljedice nadilaze mogućnosti
redovnih službi Općine, aktivirati će se potencijali VZ i DVD Općine Žakanje, te Povjerenici CZ za
pojedina ili sva naselja Općine. Voditelji skloništa odrediti će se sukladno procjeni općinskog
načelnika, odnosno osoblje za organizaciju boravka u skloništima.
Aktiviranje vatrogasnih snaga Općine Žakanje vršiti će se prema propisima vatrogastva, a dodjela
zadaća u zaštiti i spašavanju od općinskog načelnika i Stožera zaštite i spašavanja Općine.
Troškove djelovanja angažiranih snaga za potrebe zaštite i spašavanja snosi Općina Žakanje, odnosno
DUZS-ako je ona mobilizaciju-angažiranje naložila.
Aktiviranje Povjerenika CZ i svih snaga za zaštitu i spašavanje izvršavati će se telefonima i drugim
sredstvima, a po potrebi i djelatnicima općine-teklićem, osobno ili preko ŽC 112 Karlovac.
Mobilizacija-aktiviranje snaga zaštite i spašavanja ( Povjerenika, VZ i DVD-a, Udruga…:
inačice
•
•
•

Telefonom/mobitelom od strane Općinskog načelnika, Stožera ZiS i općinskih djelatnika,
Javnim pozivom putem lokalnih medija (težišno Trend radio 047 i Radio Mrežnica)-na
slušanje kojih je pučanstvo usmjereno po ZiS)
Teklićkim sustavom kritičnog osoblja - teklić iz sastava djelatnika Općine Žakanje.

Koji će se način mobilizacije-aktiviranja koristiti ovisi o odluci općinskog načelnika.
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Pri izboru načina mobilizacije treba voditi računa:
da se radi o manjem broju osoba Povjerenika i zapovjednika DVD-a gdje se pozivanje
telefonom može brzo izvršiti, uz brzo ustanovljavanje mogućnosti odaziva i razmjene
informacija,
da javni poziv na mobilizaciju-aktiviranje od strane općinskog načelnika može izazvati
dodatno uznemiravanje stanovništva,
da mobilizacija-aktiviranje teklićkom službom traži značajan utrošak resursa (prvo aktivirati
tekliće, osigurati motorna vozila za iste, i drugo).

3. MJERE CIVILNE ZAŠTITE
3.1. Mjera sklanjanja (zaklanjanja)
Sklanjanje općenito
Sklanjanje stanovništva je hitna mjera civilne zaštite koja se provodi kod nastanka katastrofe ili
velike nesreće uzrokovane tehničko-tehnološkim nesrećama u gospodarskim objektima i u prometu,
nuklearnim i radiološkim nesrećama, epidemiološkim i sanitarnim nesrećama ili ratnim djelovanjima i
terorizmom. Može pružiti potpunu ili zadovoljavajuću zaštitu tijekom rane faze nesreće i relativno
lako se provodi kada traje kraće.
Sklanjanje može biti samozaštitna ili organizirana mjera civilne zaštite.
Samozaštitna je kada je stanovništvo provodi samostalno, u okviru postupaka osobne i uzajamne
zaštite, odmah po saznanju o katastrofi i velikoj nesreći, ili prema uputama nadležnih tijela. Provodi se
odlaskom u najbližu namjensku građevinu (sklonište) za zaštitu od prirodnih, antropogenih i složenih
opasnosti ili u druge zatvorene prostore koji pružaju minimalni stupanj zaštite i koji se zatvaranjem
vrata i prozora kao i brtvljenjem tih i drugih otvora (ventilacijskih) u prostoriji širokim ljepljivim
trakama ili drugim sredstvima koja brtve, prilagođavaju minimalnim standardima za zaštitu u
određenim specifičnim okolnostima. Poduzimanjem prethodnih aktivnosti povećava se stupanj zaštite
prostora koji se planira koristiti za zadovoljavanje potreba u provođenju mjere sklanjanja stanovništva
u slučaju izvanrednog događaja u kojem je navedena mjera civilne zaštite optimalna. Stanovništvo
tijekom boravka u skloništima ili objektima za sklanjanje treba slušati obavijesti o promjeni vanjskih
uvjeta i promjenama naloženih ili preporučenih mjera i postupaka koji se trebaju provoditi u cilju
ublažavanja ili otklanjanja posljedica izvanrednog događaja.
Sklanjanje je i organizirana mjera civilne zaštite u sustavu zaštite i spašavanja koja se provodi uz
pomoć povjerenika civilne zaštite i aktivista Hrvatskog crvenog križa. Planskim pristupom moguće je
postići i veću razinu prevencije kao i umanjivanje veličine štete. Sklanjanje stanovništva provodi se u
skloništima, koja su namjenski ili adaptirani objekti – sklonišni prostori (dodatno zaštićeni vrećama
pijeska, paletama s ciglom ili nekim drugim građevinskim materijalom), u koje se sklanja stanovništvo
na područjima za koja je oglašena opasnost. Pored konkretnog doprinosa po pitanjima umanjivanja
broja žrtava i težine fizičkih trauma, skloništa imaju izuzetan psihološki značaj.
Uvijek kada lokalni uvjeti dozvoljavaju, ugroženo stanovništvo sklanja se u skloništa osnovne zaštite,
koja osiguravaju djelomičnu zaštitu i u slučaju nuklearnog udara. Ukoliko skloništa osnovne zaštite
nema na ugroženom području, stanovništvo se sklanja u druge adekvatne prostore npr. podrume,
prostorije bez prozora te prostorije udaljene od otvora (prozora, ventilacijskih otvora i vrata, na kojima
se provodi hermetizacija brtvljenjem otvora), tunele i sl., te u prirodna udubljenja (pećine, uvale i dr.) i
zaklone.
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Kao mjera, provodi se prosječno 2 dana, pokreće se sustavom javnog uzbunjivanja uz odgovarajuće
upute - na temelju planova civilne zaštite jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Nositelji izdavanja naloga za provođenje i organizaciju sklanjanja su: općinski načelnik Žakanja,
Župan za ukupno područje Županije; Zapovjedništvo CZ Županije; povjerenici i postrojbe CZ; DUZS i
ŽC112 Karlovac; Državni zavod za nuklearnu sigurnost, te operativne snage i sudionici ZiS.
U Općini Žakanje nema skloništa osnovne kao ni skloništa pojačane zaštite. Sklanjanje ljudi osigurava
se i prilagođavanjem pogodnih prirodnih, podrumskih i drugih pogodnih građevina za funkciju
sklanjanja ljudi u određenim zonama.
Sklanjanje ljudi i materijalnih dobara vršit će se prema potrebi u postojeće podrumske zaklone koji će
se urediti za tu namjenu. Po potrebi izvršiti će se potpora stropne konstrukcije s daskama (fosnama) i
odgovarajućim podupiračima. Isto tako izvršiti će se pojačanje ili zaštita ulaza, te zaštita svih otvora
(prozora) na odgovarajući način.
Za provođenje navedenih zaduženo je stanovništvo Općine, upute daju Povjerenici civilne zaštite, te
pripadnici DVD.
Sklanjanje stanovništva u Općini Žakanje vršiti će se u slučajevima:
ugroza od tehničko-tehnoloških nesreća u prometu; incidenta cisterni s naftnim derivatima ili
ukapljenim plinom na svim prometnicama općine; incidenta u prometu – širi kontaktni prostor
izvan općine) ili u stacionarnim objektima (benzinska postaja Lukoil; klor na vodocrpilištu) u
općinskom i kontaktnom području,
radiološko – biološko - kemijskih opasnosti (sekundarnih učinaka nuklearne elektrane Krško
(Slovenija) u bližem i brojnih u širem kontaktnom prostoru općine; kemijskih postrojenja i
postrojenja s drugim opasnim tvarima u kontaktnom prostoru koji mogu izvršiti ugrozu
općine),
najave olujnih vjetrova ili vremenskih nepogoda,
ratne opasnosti i terorizma.
Stanovništvo ce se sklanjati u pogodne objekte :
po mjestu stanovanja - u najbliža i najpogodnija skloništa i prostore za sklanjanje,
po mjestu rada- u prostore za sklanjanje a u nedostatku istih u najbliže javne prostore,
na javnom mjestu - u najbliža skloništa i prostore za sklanjanje - sve stanovništvo koje se
na znak opasnosti nađe izvan mjesta rada ili boravka.
Pregled podruma i drugih objekata za sklanjanje
U Općini Žakanje značajan broj stambenih građevina (više od trećine) ima izgrađen podrum, koji se
može prilagoditi za sklanjanje.
Pretpostavlja se da bi bilo u tim zaklonima ukupno oko 800 sklonišnih mjesta.
Može se zaključiti da u Općini Žakanje postoji dovoljan broj sklonišnih mjesta u podrumskim
zaklonima, što udovoljava procjeni ugroženosti i opasnostima koje ugrožavaju područje Općine.
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Naputak o organizaciji sklanjanja i boravka u skloništu:
•

Radi omogućavanja višednevnog boravka sklonište se mora unaprijed opremiti najnužnijom
opremom i uređajima koji pružaju minimalne uvjete za preživljavanje,

•

Sklonište mora imati potreban broj ležajeva ili klupa, posude za fiziološke potrebe, priručnu
apoteku, potrebnu količinu vode te alat za spašavanje (kramp, lopate i slično).

•

Građani bi trebali ući u sklonište u najkraćem mogućem vremenu nakon znaka sirene za
uzbunjivanje, ili primanja javne obavijesti o potrebi sklanjanja.

•

Za provedbu navedene zadaće odgovorni su vlasnici objekata i osobe koje se sklanjanju u
određenim prostorijama, sukladno uputama povjerenika civilne zaštite i članova DVD.

•

Rukovoditelji ustanova/cjelina sa većim brojem korisnika (škola, veći objekti okupljanja)
trebaju odrediti prostor za sklanjanje.

Ponašanje u skloništu propisuje se kućnim redom koji predviđa:
smještanje ljudi u sklonište mora započeti od najudaljenijih prostorija u skloništu,
nije dozvoljena galama,uznemiravanje drugih osoba, paljenje svjetla i neovlašteno rukovanje s
instalacijama,
zabranjeno je uvođenje domaćih životinja, unošenje lako zapaljivih i nadražujućih materijala,
zabranjeno je pušenje i konzumiranje alkohola u skloništu.
Za red i disciplinu u skloništu namijenjenom za boravak više osoba odgovoran je voditelj skloništa i
njegovi pomoćnici. Napuštanje skloništa vrši se po objavi znaka prestanka opasnosti, a nakon
odobrenja voditelja skloništa. Nakon napuštanja skloništa prvo izlaze povjerenici civilne zaštite radi
utvrđivanja stanja izvan skloništa.
Organizacija sklanjanja:
Voditelji skloništa: odgovorni za čistoću, red i disciplinu u većem skloništu namijenjenom za
sklanjanje više osoba, opremljenost skloništa potrebnom opremom i uređajima, zatvaranje otvora u
prostoriji, označavanje ulaza u sklonište, evidenciju sklonjenih osoba, komunikaciju i izvješćivanje
prema povjerenicima CZ i Stožeru ZiS Općine.
Povjerenici civilne zaštite: izrađuju evidencije podrumskih (i drugih) zaklona, evidenciju sklanjanja
osoba prema mjestu sklanjanja za sve stanovnike na području nadležnosti, evidenciju nepokretnih i
teško pokretnih osoba sa osobama koje im pomažu u provedbi sklanjanja, te evidenciju voditelja
skloništa i njihovih pomoćnika (odnosno iste određuju).
Pripadnici DVD-a Općine: pomažu u sklanjanju nemoćnih i bolesnih, u uređivanju i dodatnoj zaštiti
objekata sklanjanja, osiguravaju dostavu hrane i vode za piće, obilaze sustavno naselja i upućuju na
sklanjanje neobaviještene osobe, pomažu adekvatno (u podrume) sklanjanje djece iz škole i vrtića,
raščišćavaju ulaze u skloništa i putove, i drugo.
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Općinski načelnik Žakanja i Stožer zaštite i spašavanja Općine će informacije i usmjerenja građanima
davati na lokalnom radiju /Trend radio 047 i Radio Mrežnica/ te iste treba kod sklanjanja pratiti.
Sukladno vrsti ugroze zbog koje je sklanjanje naloženo kao i vremenskom trajanju istog Stožer zaštite
i spašavanja će predložiti načine angažiranja na osiguranju vode za stoku u objektima, obavješćivanja
o mjerama sklanjanja putnicima na cestovnim komunikacijama Općine, privremeno sklanjanje turista
ili drugih osoba na privremenom boravku u Općini, djelatnika na radovima u polju i slično, ali i
dodatnom osiguranju motornih vozila (iz općine i DVDa) i drugih resursa za potrebe sklanjanja.

3.2. Mjera evakuacije
Evakuacija općenito
Evakuacija je postupak pri kojemu odgovorno tijelo vlasti (Općina, Županija) provodi planirano i
organizirano premještanje stanovništva s ugroženog na neugroženo, odnosno manje ugroženo
područje. Provedbom ove mjere civilne zaštite omogućuje se maksimalna zaštita stanovništva od
opasnosti ili posljedica katastrofe i velike nesreće.
Uvijek kada je moguće provodi se pravovremena evakuacija, odnosno stanovništvo se premješta s
potencijalno ugrožene lokacije na sigurniju za život i boravak ljudi. U tom slučaju provođenje ove
mjere civilne zaštite može se kategorizirati preventivnom aktivnošću koja se planski poduzima s ciljem
umanjivanja mogućih utjecaja po zdravlje i život ljudi i najvažnije pokretnine u njihovom vlasništvu,
odnosno kojom se osigurava potpuna zaštita života i zdravlja stanovništva. Pritom su važni
procjenjivanje vjerojatnosti da će na lokaciji nastati okolnosti koje zahtijevaju premještanje
stanovništva, kao i ocjenjivanje opsega i intenziteta izvanrednog događaja.
Samoevakuacija se provodi ukoliko to okolnosti na ugroženom području dozvoljavaju (razmjeri
događaja, stanje na prometnicama), a posebno u okolnostima kada je provediva pravovremena
evakuacija, neposredno ugroženo stanovništvo može se evakuirati svojim prijevoznim sredstvima, do
mjesta organiziranog prihvata, ili do rodbine i prijatelja.
Evakuacija se najčešće provodi u uvjetima kada se nesreća već dogodila, ili je poprimila takve
razmjere da ozbiljno ugrožava živote ljudi i njihovu imovinu.
Osim zaštite života i zdravlja, premještanjem stanovništva s ugrožene lokacije omogućavaju se
optimalni uvjeti stručnim timovima da nesmetano provedu sve potrebne postupke za sprječavanje i/ili
uklanjanje uzroka i utjecaja katastrofe i velike nesreće, odnosno njihovih posljedica.
Evakuacija podrazumijeva različite postupke koji se poduzimaju ovisno o okolnostima na području na
kojem se provodi te je i vremenski determinirana. Tako se ugroženo stanovništvo „izmješta“ s
ugrožene na neugroženu ili manje ugroženu lokaciju na vrijeme ne dulje od 24 sata (kratkotrajno
premještanje) ili pak „premješta“.
Premještanje podrazumijeva dulji boravak stanovništva na neugroženom području te zahtijeva
utemeljivanje posebne organizacije za osiguravanje najnužnijih uvjeta za život (zbrinjavanje).
Kao mjera civilne zaštite, sukladno Ustavu Republike Hrvatske, evakuacija je odgovornost jedinica
lokalne samouprave, odnosno njihovih čelnika, te time i općinskog načelnika Žakanja.
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U slučaju katastrofe i velike nesreće, kada opseg i intenzitet izvanrednog događaja prelazi kadrovske i
materijalno-tehničke mogućnosti lokalne zajednice, ili katastrofa i velika nesreća pogodi područja
dviju i više jedinica lokalne samouprave u Županiji, koordinaciju i upravljanje provođenja evakuacije
preuzima Županija.
Evakuacija stanovništva u Općini Žakanje vršiti će se u slučajevima:
•
•
•

ugroza od tehničko-tehnoloških nesreća u prometu i u gospodarskim objektima, u području
Općine ili njenom kontaktnom području a s utjecajem područje Općine,
nefunkcionalnosti objekata uzrokovanih potresom,
radiološko biološko kemijskih opasnosti, u bližem i širem kontaktnom prostoru, većih klizišta
tla, ratne opasnosti i terorizma.

Pregled kapaciteta i standardnih operativnih postupaka
Operativni postupak je sljedeći:
Prema procjeni nositelja zaštite i spašavanja tijekom mjera upozoravanja dobivenih od nadležnih
institucija, općinski načelnik Žakanja uz konsultaciju sa svoji Stožerom zaštite i spašavanja, donosi
odluku o provođenju evakuacije stanovništva, materijalnih dobara i životinja, s određenog područja
(naselja, ulice) ili općine u cjelini. Odluka se prenosi sredstvima javnog ili lokalnog priopćavanja
(Trend radio 047 i Radio Mrežnica). Odluka se može prenijeti i putem povjerenika za CZ u općini (i
članova MO općine). O provođenju evakuacije izvješćuje se nositelj provođenja-koji će aktivirati
svoje ekipe za prihvat evakuiranog stanovništva u planirane objekte i prostore. Iznimno, ako se
evakuacija provodi u područje izvan Općine, ostvariti će se prethodna koordinacija sa županijskim
stožerom i stožerom prihvata. Paralelno s dostavom odluke o provođenju evakuacije pokreće se
(Stožer ZiS Općine) pravne osobe s prometnim sredstvima za prijevoz stanovništva, kao i Policijska
postaja Ozalj radi reguliranja prometa i osiguranja provođenja evakuacije, te zaštite imovine osoba
koje su napustile područje.
Općinski načelnik Žakanja (ili župan Karlovačke županije) na temelju utvrđenog stanja na
ugroženom području i prijedloga svojih Stožera zaštite i spašavanja donose odluku o evakuaciji,
uključujući u proces i Zapovjedništvo CZ Županije.
Uloga Zapovjedništva Civilne zaštite Karlovačke županije:
• prema odredbama Plana angažira osoblje, vozila i druga sredstva potrebna za evakuaciju,
• ukoliko je potrebno, od nadležnog PU ZS Karlovac traži mobilizaciju obveznika civilne zaštite
za pomoć pri evakuaciji; ili predlaže javno pozivanje na mobilizaciju,
• obavještava i poziva druga tijela i pravne osobe s područja Županije koja su dužna sudjelovati
u evakuaciji: Centar za socijalnu skrb, Gradsko društvo Crvenog križa; Policijsku upravu, i
druge.
Aktivnosti kod evakuacije na razini Općine Žakanje
Radnje i postupci

Rukovođenje

Stalno praćenje situacije, u smislu donošenja pravovremene
odluke o privremenom premještanju

Načelnik Stožera ZiS
Općine

Donošenje odluke o područjima čije je stanovništvo potrebno
privremeno premjestiti
Obavještavanje o odluci

Općinski načelnik ili
Župan
Načelnik Stožera ZiS

Izvršenje/Suradnja
Stožer ZiS Karlovačke
županije i Zapovjedništvo
CZ Županije
Općinski načelnik i tijela
Županije
Stožer ZiS Žakanje; PU ZS
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Dovođenje u funkciju objekta za prijem ljudi

član Stožera ZiS za
zbrinjavanje i
evakuaciju.

članovi Stožera za zbrinjavanje i
evakuaciju Žakanja; povjerenici
CZ Općine

Obavještavanje stanovništva na koje se odluka odnosi

član Stožera za
zbrinjavanje i
evakuaciju.

članovi stožera za zbrinjavanje i ev.
Općine; povjerenici CZ Općine

Izrada pregleda razmještaja stanovništva po objektima i
naseljima

Načelnik Stožera ZiS

Članovi Stožera ZiS i
Zapovjedništva CZ Županije

Dostava pregleda razmještaja u naselja

član stožera za
zbrinjavanje i ev.

Određivanje odgovorne osobe za svaki smještajni objekt

Načelnik Stožera ZiS

Tiskanje informacija (kućni red) o pravilima ponašanja u
smještajnim objektima i isticanje istih na vidnom mjestu
Kontrola provođenja odredbi „kućnog reda“

član stožera za
zbrinjavanje i ev

Odgovorne osobe u
objektima

Odgovorne osobe u
objektima

privremeno premješteni
stanovnici

članovi stožera za zbrinjavanje i ev.
Žakanja; povjerenici CZ Općine
član stožera za zbrinjavanje i
evakuaciju članovi stožera za
zbrinjavanje i ev. Općine Žakanje

Prije početka evakuacije, sve se osobe koje se evakuiraju obvezno evidentiraju (ime i prezime, ime
roditelja, datum rođenja, adresa stanovanja, broj članova obitelji koji se evakuiraju – isti podaci i
srodstvo); uz osobne podatke, u evidencijske liste upisuje se vozilo kojim se osoba evakuira te mjesto
na koje se evakuira, s mjestom prihvata (u početku što detaljnije, a potom i točna adresa smještaja i
odgovorna osoba na mjestu prihvata);
Vozilo za evakuaciju, svaka osoba koja se evakuira slobodna je izabrati hoće li se evakuirati skupnim
prijevozom (autobus, vlak) ili vlastitim vozilom. U slučaju kada odgovorno tijelo ili odgovorna osoba,
u suradnji s pripadnicima policije, ocijeni da bi evakuacija vlastitim vozilima stanovnika izazvala
prometnu gužvu koja bi ometala provedbu evakuacije, može proglasiti evakuaciju skupnim vozilima
obveznom, odnosno zabraniti uporabu vlastitih vozila.
Evakuacija vlastitim vozilom - osobe koje se evakuiraju dužne su strogo se pridržavati uputa o
pravcima - putovima evakuacije, brzini vožnje te drugim uputama koje daju koordinatori evakuacije,
pripadnici policije i druge službene osobe.
Ukoliko tako odluči osoba odgovorna za provedbu evakuacije, odnosno ako drugačije nije moguće
zbog uvjeta na prometnicama te zbog opće sigurnosti, osobe koje se evakuiraju vlastitim vozilima
dužne su se priključiti organiziranom konvoju vozila, o čemu odgovorne osobe daju obavijest.
Pregled osoba koje podliježu evakuaciji (u slučaju RKBN opasnost, tehničko-tehnoloških nesreća,
epidemija i sanitarnih opasnosti, poplava, posebnih vremenskih uvjeta):
• trudnice…………………………….do 30 žena,
• djeca do navršenih 15 godina……..do 170 djece,
• bolesne, nemoćne, nepokretne osobe… 130 osoba,
• osobe s posebnim potrebama i osobe starije od 70 godina života…. 287 osoba.
Ostali stanovnici izvršiti će samo-evakuaciju, koristeći vlastita prometna sredstva i putove za
evakuaciju koji su im preporučeni.
Obzirom na ograničene mogućnosti Općine u brzom osiguranju dovoljnog broja vozila za prevoženje
evakuiranih, iz vlastitog i kontaktnog područja, osobito ako se radi o regionalnoj ugrozi/evakuaciji
kada su i županijski resursi nedostatni, evakuacija će se težišno vršiti osobnim vozilima stanovnika ( i
traktorima s prikolicama) koja će biti usmjeravana, dok će Općina osigurati prijevoz-evakuaciju samo
kritičnih kategorija.
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Koji će se od cestovnih pravaca u području Općine Žakanje koristiti ovisno je od odluke i situacije (na
zemljovidu uz Plan).

U slučaju evakuacije osobe koje se evakuiraju dužne su (ukoliko uvjeti dopuštaju):
•
•
•
•
•
•
•
•

ponijeti osobne dokumente za sebe i članove obitelji,
isključiti struju, plin i vodu u objektu / stanu kojeg napuštaju,
zaključati objekt/stan kojeg napuštaju,
uzeti obvezne lijekove za sebe i članove obitelji (po mogućnosti i kutiju za prvu pomoć),
ponijeti vodu za piće za sebe i svoju obitelj,
ponijeti rezervnu odjeću (deke, vreće za spavanje),
ponijeti radio uređaj (po mogućnosti s rezervnim baterijama),
obavijestiti osobe odgovorne za provedbu evakuacije o svojim i kroničnim i drugim bolestima
članova svoje obitelji ili stanjima koja zahtijevaju posebne postupke i zdravstvenu skrb,
• obavijestiti osobe odgovorne za provedbu evakuacije ukoliko se žele evakuirati vlastitim
vozilom.

Pregled pravaca i prometnica za evakuaciju
Sva naselja općine dobro su i višestrukim pravcima povezana županijskim i lokalnim cestama,
najmanje iz dva smjera.
U slučaju ugroze evakuacija se može težišno organizirati u 2 smjera (južni i sjeverni), sukladno odluci
Stožera ZiS.
1-prvi evakuacijski smjer: južni, korištenjem državne ceste D6 prema Karlovcu, koja prolazi
središtem Općine, a ima i pomoćni pravac uz granicu LC 34026 Mrzljaki-Kunići – Ž 3141,
2-drugi evakuacijski smjer: sjeverni, korištenjem D6 prema sjeveru (Jurovski Brod) te potom Ž-3098
od J.Broda do Ozlja (D505), uz pomoćni pravac lokalne ceste iz Žakanja prema istoj prometnici.
U području Općine postoje i druge prometnice manjeg evakuacijskog kapaciteta, o čemu Stožer ZiS
vodi računa.
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Organizacija provođenja evakuacije
U slučaju tehničko-tehnoloških nesreća u stacionarnim objektima i prometu (općine) evakuacija će se
vršiti kao samo evakuacija (ili „evakuacija na brzu ruku“), a tek iznimno kao organizirana, s ciljem
udaljavanja iz zone incidenta (200 metara kružno).
U slučaju većih tehničko-tehnoloških nesreća u stacionarnim objektima i prometu u kontaktnom
prostoru (prekogranično) a s ugrozom područja Općine Žakanje, evakuacija će se vršiti sukladno
odlukama nadležnih (načelno u suprotnom smjeru od ugroze) svim komunikacijama.
U slučaju evakuacije općine u cjelini i/ili šire regije (RKBN opasnosti) evakuacijski smjerovi i
komunikacije regulirati će se s razine RH.
Zdravstveno i druga osiguranja
Zdravstveno osiguranje evakuacije u području Općine Žakanje vršiti će:
• timovi Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije, težišno Ispostava u Ozlju,
• timovi Doma zdravlja Ozalj s ambulantama u sjedištu i ugovornim liječnicima u regiji, te
ambulantom Žakanje (1 liječnički tim),
• ekipe prve pomoći Županijskog i Gradskog društva CK Ozalj,
• liječnici i bolničari postrojbe CZ opće i specijalističke namjene (Županije),
• namjenske ekipe ZZJZ,
Na liniji prihvata tj. točki dodira snaga za evakuaciju i snaga za prihvat vrši se predaja evakuiranih
osoba snagama prihvatnog punkta. Nakon prihvata evakuirani se evidentiraju te ih se upućuje na
medicinsku trijažu. Medicinska trijaža podrazumijeva selektiranje ljudi temeljem njihova
zdravstvenog stanja. Trijažu provode iskusni medicinski djelatnici na mjestu prihvata evakuiranih.
Trijaža dijeli osobe na slijedeće skupine: mrtvi, teško ozlijeđeni, lakše ozlijeđeni, psiho-traumatizirani
i zdravi. Prije ovog postupka moguća je potreba dekontaminacije. Nakon medicinske trijaže evakuirani
se zbrinjavaju prema kategoriji trijaže.Tim za psihološku pomoć može biti stacioniran unutar kampa
za prihvat ili mobilan. Tim mora osigurati osobu koja će pružati psihološku pomoć djeci. Psihološku
pomoć mogu pružati i djelatnici vjerskih organizacija.
Prometno osiguranje i osiguranje javnog reda i mira tijekom evakuacije:

15

Plan civilne zaštite - Općina Žakanje
•

PU Karlovačka, Policijska postaja Ozalj; djelatni i pričuvni sastav.

Mjesta prikupljanja za evakuaciju:
•
•
•

Objekti osnovne škole Žakanje, dječjeg vrtića, Željezničko stajalište Bubnjarci,
Vatrogasni domovi u naseljima Općine (11),
Ambulanta Žakanje, Restorani Doris (J.Brod) i Marijana (Pravutina).

te drugi objekti uz glavne prometnice, koje će odrediti Stožer zaštite i spašavanja Općine.
Po zapovjedi o provođenju evakuacije povjerenici CZ ili pripadnici DVD-a zaduženi za provođenje
evakuacije odlaze do osoba koje se evakuiraju i pozivaju ih da hitno dođu na mjesto prikupljanja s
nužnim stvarima koje nose sa sobom (spisak osoba koje se evakuiraju ima Općina a isto tako moraju
ga imati i povjerenici CZ-e).
Pored povjerenika i pripadnika DVD-a u provođenje evakuacije uključuju se i vlasnici prijevoznih
sredstava prema popisu. Stožer ZiS Općine će, u suradnji s PU ZS Karlovac i Županijom odrediti
objekte prihvaćanja evakuiranih stanovnika, odnosno odrediti vlastite objekte u Općini za privremeno
zbrinjavanje evakuiranih. U slučaju veće opasnosti od opasnih tvari u prometu evakuirat će se
ugroženo područje: dio ulice ili dio naselja prema Odluci zapovjednika intervencije ili stožera zaštite i
spašavanja Općine Žakanje. Evakuacija stanovnika iz ugroženog područja provodi se prema
zapovijedi vođe intervencije (zapovjednika) odmah i neodloživo. Zapovijed o provođenju te vrste
evakuacije, na prijedlog vođe intervencije izdaje načelnik Općine.
Organizacija veterinarske evakuacije i zaštite (evakuacija životinja vršit će se samo u izuzetnim
slučajevima – u slučaju manjih opasnosti stoka će se pustiti iz štala).

3.3. Mjera zbrinjavanja
Općenito o zbrinjavanju
Osobama koje su organizirano evakuirane s potencijalno ugroženog ili već ugrozi izloženog područja,
kao i osobama koje su se samoevakuirale do organiziranog mjesta prihvata, odgovorna tijela jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave osiguravaju i organiziraju zbrinjavanje na neugroženom
području do prestanka okolnosti evakuacije, odnosno do prestanka opasnosti ili neposredne opasnosti
koje su bile povodom evakuacije.
Zbrinjavanje podrazumijeva osiguranje boravka, prehrane i najnužnije zdravstvene skrbi.
Boravak evakuiranih osoba može se organizirati u:
zidanim građevinama (školske i druge sportske dvorane, đački i studentski domovi,
drugi pogodni prostori),
šatorima, kamp kućicama i kontejnerima za stanovanje,
kombiniranom smještaju.
Oblik smještaja ovisi o:
hitnosti,
mogućnostima zajednice i raspoloživim resursima za zbrinjavanje,
procjeni potreba i trajanja zbrinjavanja,
godišnjem dobu i meteorološkim uvjetima.
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Ukoliko je boravak organiziran u kombiniranom smještaju, raspored osoba provodi se, prije svega,
temeljem životne dobi i zdravstvenog stanja osoba.
Tako prioritet za raspored u zidane građevine, odnosno kamp kućice i kontejnere za stanovanje imaju
starije osobe, nepokretni i teško pokretni, osobe s teškim kroničnim bolestima, osobe sa posebnim
potrebama kojima je potrebna tuđa njega i pomoć, jedan roditelj s djetetom do 3 godine (zidana
građevina), odnosno do 7 godina (kamp kućica i kontejner za stanovanje).
Bez obzira na vrstu/oblik zbrinjavanja, u svakom se prihvatnom centru organiziraju prehrana,
optimalni sanitarni uvjeti, ambulanta za osnovnu zdravstvenu skrb, administracijski i info pult,
sigurnost i javni red i mir (policija), a prema mogućnosti i psihosocijalna potpora, te se određuje
odgovorna osoba/upravitelj prihvatnog centra.
Ukoliko evakuirana osoba želi i ima mogućnosti te odluči boraviti kod rodbine, prijatelja i sl. dužna je
o tome izvijestiti odgovornu službenu osobu.
Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave svojim planovima civilne zaštite utvrđuju:
kapacitete za prihvat i zbrinjavanje stanovništva,
materijalno-tehnička sredstva za zbrinjavanje,
sudionike i operativne snage za zbrinjavanje.
Ukoliko jedinica lokalne samouprave ( Općina Žakanje) nema kapaciteta u kojima bi sama mogla
zbrinuti evakuirano stanovništvo, ili treba zbrinuti stanovništvo s područja dviju ili više jedinica
lokalne samouprave, organizaciju i koordinaciju zbrinjavanja provodi Županija.
Pripremne radnje organiziranja zbrinjavanja provode se paralelno s pripremom evakuacije jer se
odmah nakon evakuacije moraju provesti i mjere zbrinjavanja. Kod toga treba voditi računa da se u
najmanjoj mjeri poremeti daljnje odvijanje već uspostavljenih funkcija kako evakuiranih dijelova
pogođene jedinice lokalne samouprave, tako i funkcija davatelja kapaciteta zbrinjavanja. To znači da
se moraju znati kontingenti evakuiranih stanovnika koje Županija treba zbrinuti po dobi, kako bi im se
omogućilo daljnje školovanje ili organizirao prihvat u vrtiće, potrebe liječenja i slično.
Podaci se o potrebnim kapacitetima zbrinjavanja određuju već u Procjeni ugroženosti pa se
oslanjanjem na njih odvijaju pripremne radnje osiguranja. Kapaciteti su zbrinjavanja također podaci iz
Procjene ugroženosti.
Pregled nositelja, kapaciteta, zadaća po nositeljima i SOP, organizacija i operativne snage za
provođenje
Potrebu za zbrinjavanjem stanovništva nakon evakuacije, utvrđuje Stožer zaštite i spašavanja Općine,
prijedlogom općinskom načelniku da se izvrši angažiranje nositelja i operativnih snaga određenih za
zbrinjavanje. Nalozi za aktiviranje nositelja prenose se putem Načelnika općine/Stožera ZiS ili od
njega zaduženih djelatnika koji sudjeluju u ZiS ili putem nadležnog centra ŽC112 Karlovac. Osnovni
nositelj provođenja zbrinjavanja u kontaktu je s nadležnim Stožerom zaštite i spašavanja, na kojoj
razini se osigurava usklađeno djelovanje ostalih nositelja kao i potreba za angažiranjem dodatnih
snaga i sredstava.
Objekti zbrinjavanja u Općini Žakanje s kapacitetima, te za prehranu stanovništva
Redni MJESTO ZBRINJAVANJA
PODACI
KAPACITET

NAPOMENA
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broj
1.

OŠ Žakanje

2.

Vatrogasni dom, svih 11 DVD-a

3.

Restoran Doris, Bubnjarački brod
4, Jurovski Brod

ravnateljica Vesna
Hajsan Dolinar tel
047/600-547
Nova Sp.dvorana 1700
m2
Zap. DVDa/predsjednik DVD
Duško Grgurić
047/757-759

4.

Restoran Marijana, Pravutina 52a,
Pravutina

Marijana Jurić
047/757-475

do 200 osoba

- kuhinja, do 100
obroka+sanit.uvjeti

Do 300 osoba

Do 40 osoba

-svi sanitarni i
osnovni uvjeti
-osnovni sanitarni
uvjeti
-osiguranje do 200
obroka dnevno, uz
ispomoć
-osiguranje do 200
obroka dnevno, uz
ispomoć

Od 10-30 osoba,
ukupno do 200
Do 40 osoba

Nositelji zbrinjavanja na području Općine Žakanje i Županije su:
•
•
•
•
•
•
•

Stožer zaštite i spašavanja Općine, Županije i Zapovjedništvo civilne zaštite Županije,
VZ/DVD-i Općine, Povjerenici CZ Općine i postrojbe specijalističke namjene Karlovačke
županije,
Pravne osobe i ustanove koje raspolažu smještajnim kapacitetima,
Pravne osobe koje raspolažu kapacitetima za pripremu hrane,
Zavod za hitnu medicinu Županije, Dom zdravlja Ozalj i ambulanta u Žakanju, ZZJZ
Karlovačke županije,
Županijsko i Gradsko društvo crvenog križa Ozalj,
Centar za socijalnu skrb Ozalj.
Organizacija smještaja u objekte (zbrinjavanje), koraci u organizaciji
Radnje i postupci

Rukovođenje

Izvršenje/Suradnja

Prijem informacija o potrebi zbrinjavanja većeg broja ljudi sa
područja naselja Općine Žakanje

Općinski Stožer ZiS

Povjerenici CZ naselja
Općine, Stožer ZiS
Županije

Procjena mogućnosti prihvata (broj osoba) i o tome
izvještavanje Županijskog Stožera ZiS

Općinski načelnik

Stožer ZiS

Traženje potrebnih podataka o broju i strukturi stanovništva i
odgovornoj osobi koja provodi evakuaciju

Općinski Stožer ZiS

Stožer ZiS Općine
povjerenici CZ Općine
Žakanje

Donošenje odluke o zbrinjavanju ugroženog stanovništva sa
područja Općine Žakanje

Općinski načelnik

Načelnik Stožera ZiS

Obavještavanje o odluci

Načelnik Stožera
ZiS

Stožer ZiS Općine
povjerenici CZ Općine

Aktiviranje VZ i DVD-a, udruga

Općinski načelnik

članovi Stožera

član Stožera

pripadnici DVD
povjerenici CZ

član stožera za
zbrinjavanje i ev.

pripadnici DVD
povjerenici CZ

Stožer ZiS

Komunalna poduzeća
Stožer ZiS Općine
povjerenici CZ
član Stožera za
zbrinjavanje
Stožer ZiS Općine
povjerenici CZ
član stožera za

Dovođenje u funkciju objekta za prijem ljudi (čišćenje,
provjera upotrebljivosti sanitarnog čvora)
Dovođenje u funkciju objekta za prijem ljudi u smislu
organizacije prostora (informativni punkt, prostor za boravak,
prostor za prehranu).
Traženje postavljanja pokretnih sanitarnih čvorova
Obavještavanje domaćeg stanovništva o činjenici prijema većeg
broja ljudi na njihovom području i razlozima njihovog prijema
Izrada pregleda razmještaja stanovništva po objektima i
naseljima
Dostava pregleda razmještaja u naselja
Određivanje odgovorne osobe za svaki smještajni objekt

Općinski Stožer ZiS
Načelnik Stožera
član stožera za
zbrinjavanje i ev.
Načelnik Stožera
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ZiS
Tiskanje informacija (kućni red) o pravilima ponašanja u
smještajnim objektima i isticanje istih na vidnom mjestu (

zbrinjavanje i evakuaciju,
članovi stožera

član stožera za
zbrinjavanje i
evakuaciju

odgovorne osobe u
objektima

odgovorne osobe u
objektima

Pripadnici DVD-a
Aktivisti udruga građana

Načelnik Stožera
ZiS

član stožera za
zbrinjavanje i evakuaciju

Načelnik/Stožer

Stožer ZiS Karlovačke
županije

odgovorne osobe u
objektima

Privremeno premješteni
stanovnici.

Organizacija prijema i razmještaja u objekte:
•
•
•
•
•

evidencija osoba koja ulaze u objekt
prijava osoba koje imaju potrebu za zdravstvenom skrbi
prijava školske djece zbog traženja mogućnosti za nastavak
redovne nastave
prijava osoba za koje rodbina ne zna što se s njima dogodilo
upoznavanje sa „kućnim redom“
evidencija osoba koje trajno napuštaju objekt

•
Dostavljanje popisa osoba koje se traže Županijskoj
organizaciji Crvenog križa (GD CK Ozalj)
Obavještavanje Policijske uprave/PP Ozalj o činjenici
postojanja lokacija na kojima boravi veći broj ljudi zbog
potrebe češćih obilazaka policijskih službenika
Kontrola provođenja odredaba „kućnog reda“

Pregled lokacija za podizanje šatorskih i drugih privremenih naselja; kapaciteti i sadržaji
Kako su kapaciteti za smještaj u postojećim čvrstim objektima (Općine i Županije) uglavnom dovoljni
za smještaj ugroženog stanovništva, (svi objekti zbrinjavanja općine ali i šireg kontaktnog područja)
načelno nema potrebe za podizanjem šatorskih i drugih privremenih naselja. No pogodna mjesta za
razvoj šatorskog/kontejnerskog naselja su uz školu Žakanje, te uz Vatrogasne domove.
Ukoliko bi se ipak ukazala potreba za dodatnim kapacitetima za smještaj stanovništva-zbrinjavanje,
kako uz pojedini čvrsti objekt za proširenje kapaciteta tako i na samostalnoj lokaciji, isti se mogu
uspostaviti pojedinačnim ili grupnim šatorima ili stambenim kontejnerima. U tim bi se kapacitetima
moglo zbrinuti od nekoliko desetaka pa i više stotina stanovnika, a pogodne su lokacije u svim
dijelovima Općine gdje je pogodan pristup s prometnica i ima osnovica infrastrukturnih sadržaja
(struja, voda, sanitarni objekti i sl). To su područja sportskih terena i rekreacijskih površina, uz školu i
druge objekte.
Mogućnost smještaja u objektima privatnih osoba, postupak smještaja
Najveći broj osoba na zbrinjavanju smjestiti će se u čvrstim objektima kod rodbine i prijatelja. Osobe
koje se nisu tako zbrinule učiniti će to u čvrstim objektima zbrinjavanja općina i gradova (društveni
domovi, škole s dvoranama, vatrogasni domovi) odnosno po planu Općine i drugim kapacitetima u
Županiji. Smještaj u objekte privatnih osoba može biti privremenog karaktera dok se ne steknu
potrebni uvjeti za smještaj u javne prostore.
Postupak smještaja u privatne je sljedeći:
Stožer zaštite i spašavanja Općine utvrđuje potrebe za smještajem određenog broja osoba u privatne
objekte. Povjerenici civilne zaštite općine predlažu objekte u koje bi se smjestile evakuirane osobe za
zbrinjavanje (u odnosu na trenutno stanje).
Načelnik stožera zaštite i spašavanja općine postavlja zahtjev DUZS-a za nazočnost državnog
službenika DUZS s posebnim ovlastima i odgovornostima, koji temeljem ovlasti može naložiti
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privremeni smještaj u dijelu stambenog objekta, koji vlasnik ne koristi za vlastite potrebe, nakon čega
počinje razmještaj i trajniji smještaj. Smještaj može trajati do najviše 30 dana.
Na razini općinskog plana procjenjuje se da, zbog dovoljnih smještajnih kapacitetima u čvrstim
objektima razine Općine i Županije, nema potrebe za ovakvom vrstom smještaja-osim na dobrovoljnoj
osnovi ( dodatni problemi vlasništva, osiguranje mjera zbrinjavanja otežano).
Zadaće ekipa za prihvat i zbrinjavanje
Ekipe za prihvat i zbrinjavanje organizirati će Općina Žakanje, po čijem se planu i u čijim se
objektima vrši prihvat osoba na zbrinjavanje.
Ekipe za prihvat sačinjavaju načelno:
• predstavnik Općine ili od nje ovlašten predstavnik, na kojem se nalazi prihvatno mjesto,
• povjerenik civilne zaštite i predstavnik naselja, ili član DVD-a,
• članovi GD Crvenog križa Ozalj,
• članovi udruga (žena, humanitarnih i drugih) te dragovoljci.
Potporu prihvatu i postupku zbrinjavanja dati će djelatnici Centra za socijalnu skrb Ozalj i stručne
službe Općine Žakanje i Županije.
Ekipa za prihvat i zbrinjavanje, vrši:
• popis osoba koje se zbrinjavaju,
• raspoređuje osobe po prostorijama i mjestima,
• organizira medicinsku pomoć, psihosocijalnu i drugu pomoć,
• organizira dostavu hrane, vode, higijenskih potrepština,
• daje informacije o osobama na zbrinjavanju.
Načelne vrste ekipa sa sastavom i zadaćama kod ustrojavanja na Općinskoj i Županijskoj razini
zbrinjavanja
VRSTA EKIPE

SASTAV EKIPE

Ekipa prve medicinske
pomoći (Zavod za hitnu
medicinsku pomoć
Karlovačke županije)
Ekipa za njegu
ranjenih, oboljelih i
onemoćalih osoba
Ekipa za socijalni rad

-1 mobilni tim ZHMP
ili
-1 tim Doma zdravlja
Ozalj
1-2 medicinska
tehničara
2-3 medicinske sestre
1 socijalni radnik
1 službenik
1 medicinski tehničar
1 veterinarski tehničar

Higijenskoepidemiološka
ekipa
Ekipa službe traženja
i obavješćivanja

1 županijski službenik
1 djelatnik PU ZS
Karlovac
1 član GD CK Ozalj

ZADAĆA
- skrbi o lijekovima i sanitetskom materijali,
- pruža PMP svim bolesnim i ozlijeđenim,
- provode mjere prevencije bolesti i vrše izolaciju
zaraženih i širenja epidemije.
- skrbi o ozlijeđenim, oboljelim i onemoćalim
osobama, starima i djeci
- skrbi o smještaju, ishrani i minimalnim novčanim i
drugim primanjima potrebnim za život
- skrbi o opremi i sredstvima za održavanje higijene,
- provodi higijenske mjere medu ugroženim
stanovništvom i epidemiološke mjere zaštite vode
i namirnica
- dežurstvo na sredstvima veze i prijam informacija
o traženim osobama,
- uspostava i održavanje veze s nadležnim
stožerom zaštite i spašavanja

Ekipe za prihvat ugroženog stanovništva u objekte zbrinjavanja odrediti će Stožer ZiS Općine
Žakanje, iz svog sastava, sastava djelatnika škole, pripadnika DVD-a i udruga u Općini.
Izvori i organizacija osiguranja prehrane, vode za piće i sanitarnih potreba
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Organizacija prehrane, vode za piće i sanitarnih potreba vršiti će se u mjerodavnosti Općine i uz
ispomoć Županije, uz potporu stručnih službi i javnih poduzeća u Županiji. Ove potrebe za osobe
zbrinjavane po planu Županije u čvrstim objektima (hoteli, pansioni i sl). su integralno osigurane uz
materijalno-financijsku regulativu sa strane Županije (ili RH). U objektima zbrinjavanja Županijske
razine organizaciju ili jačanje kapaciteta za ishranu i sanitarne potrebe rješavati će Županijske stručne
službe i angažirani dragovoljci županijskih udruga.
U svim objektima osigurana je kvalitetna pitka voda i higijensko-sanitarni osnovni standard.
Stožer zaštite i spašavanja Općine Žakanje i Županije će, sukladno potrebama, organizirati javne
kuhinje na potrebnim lokacijama, kako za stanovništvo na zbrinjavanju tako i za ono ostalo u
vlastitim objektima ali bez uvjeta za osiguranje prehrane.
Redovni skladišni kapaciteti velikih prodajnih lanaca u području Županije mogu zadovoljiti sve
potrebe za artiklima u kratko vrijeme.

Tijek postupanja i nosioci kod zbrinjavanja na razini Općine Žakanje i Županije
TIJEK POSTUPANJA
NOSITELJ
AKTIVNOSTI
1. Stavljanje u stanje pripravnosti vlasnike objekata za
pripremu hrane
2. Utvrđivanje količina potrebnih namirnica (3 obroka
dnevno) na temelju broja ljudi koje treba zbrinuti
3. Upućivanje zahtjeva Županiji za osiguranjem broja
obroka koji se ne mogu pripremiti kapacitetima Općine
Žakanje (po potrebi)
4. Organiziranje pripreme hrane

Načelnik
Stožera ZiS

SURADNIK

Član stožera ZiS
za zbrinjavanje

Općinski načelnik
Stožer ZiS i Župan

5. Dostava hrane u objekte smještaja

Član stožera ZiS
za zbrinjavanje
Načelnik Stožera ZiS

6. Prijem humanitarne pomoći u objektima Općine

Načelnik Stožera ZiS

7.Organizacija javnih kuhinja za zbrinjavane i
stanovništvo, kod najtežih stanja

Stožer ZiS,
Zapovjedništvo CZ
Karlovačke županije

Vlasnici objekata za
pripremu hrane
Član stožera ZiS za
komunalne djelatnosti
Član stožera ZiS
za zbrinjavanje
DVD-i, privatnici,
škola

Organizacija pružanja prve medicinske, socijalne pomoći i psihosocijalne pomoći (zadaće po
nositeljima)
Prvu medicinsku pomoć pružati će mobilni timovi Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije kao
i ambulante Doma zdravlja - Ispostava Ozalj kroz mrežu svojih redovnih i ugovornih ambulanti Ozlju
i ambulantu opće medicine u Žakanju. U objektima Općinske razine zbrinjavanja (do 600 osoba)
uspostaviti privremenu ambulantu, minimalno s medicinskim tehničarom/sestrom.
Socijalnu pomoć pružati ce djelatnici Centra za socijalnu skrb Ozalj uz pomoć aktivista HCK-težišno
GD CK Ozalj, udruga žena i članova Caritasa, kao i za psihosocijalnu pomoć. Duhovnu potporu vršiti
će predstavnici crkvenih institucija i humanitarni djelatnici.
TIJEK POSTUPANJA

NOSITELJ
AKTIVNOSTI

SURADNIK
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1. Stavljanje u stanje pripravnosti kapaciteta za
zdravstveno zbrinjavanje
2. Upućivanje popisa osoba kojima je potrebna
zdravstvena pomoć liječnicima u zdravstvenim
ustanovama
3. Organiziranje pružanja zdravstvene zaštite

4. Upućivanje zahtjeva (po potrebi) za angažiranjem
dodatnih liječničkih ekipa primarne zaštite i tima za
psihološku pomoć
5. Organiziranje prijevoza pacijenata kojima je
potrebna bolnička njega i skrb
6.Organiziranje dostave lijekova kroničnim
bolesnicima
7.Duhovna potpora zbrinjavanom stanovništvu

Načelnik
Stožera ZiS Žakanja

Član stožera ZiS za
zdravstveno
zbrinjavanje

Član stožera ZiS za
zdravstveno
zbrinjavanje
Općinski načelnik i
Župan

Liječnici u
zdravstvenim
ustanovama
Član stožera ZiS za
zdravstveno
zbrinjavanje
Član stožera ZiS za
zdravstveno
zbrinjavanje
Ljekarna Joha u Općini
Žakanje

Načelnik Stožera ZiS
Žakanja
Član stožera ZiS za
zdravstveno
zbrinjavanje
Stožer ZiS

Vjerske institucije

Pregled humanitarnih i drugih organizacija koje pomažu zbrinjavanju i njihove zadaće
Na području Općine Žakanje i Županije humanitarne i druge organizacije koje mogu pomoći pri
zbrinjavanju su:
Hrvatski Crveni križ, težišno GD CK Ozalj, pomaže pri zbrinjavanju evakuiranih i lakše ozlijeđenih,
osiguravanju pokrivala, jastuka, odjeće, obuče, hrane, lijekova, i dr. Također, Crveni križ preuzima
poruke evakuiranih-zbrinjavanih osoba u svrhu uspostavljanja ponovnog kontakta sa članovima
obitelji, preuzima zahtjeve za traženje nakon što su iscrpljene sve druge mogućnosti pronalaska člana
obitelji, u stalnom su kontaktu sa obitelji nestalog radi poziva na identifikaciju posmrtnih ostataka i
DNA analizu. Crveni križ dužan je postupati u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom i
međunarodnim humanitarnim pravom.
Hrvatski Caritas – Biskupski i župni uredi.
Veterinarsko zbrinjavanje-pregled pravnih osoba za preradu mesa, klaonica, skladišta, hladnjača i
njihovih zadaća
Veterinarsko zbrinjavanje provodit će Veterinarska stanica d.o.o. Ozalj, ali i veterinarske ambulante u
kontaktnom području Općine (VA Ribnik), uz pomoć ekipa ZZJZ Karlovačke županije te uz pomoć
građana vlasnika stoke i životinja, Udruge stočara Žakanje te lovačkog društva Općine (LD Trčka).
Obzirom na količinu stočnog fonda i procijenjene vrste ugroza te razvijenu klaoničko-prehrambenu
industriju u regiji i njihove prijevozne-preradbene kapacitete, adekvatno zbrinjavanje evakuiranog
životinjskog fonda neće biti problematično.
Zaključak
Zaštita i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od svih vrsta ugrožavanja u Općini Žakanje provoditi
će se svim raspoloživim redovnim snagama, pravnim osobama, službama koje se u svojoj redovnoj
djelatnosti bave zaštitom i spašavanjem, težišno DVD-ima.
Glavna interventna snaga u svim akcijama zaštite i spašavanja biti će u prvom trenu pripadnici
Vatrogasne zajednice Općine i DVD-i (11), HGSS stanica Karlovac, GD CK Ozalj, a nakon toga
specijalistički timovi CZ Županije, iznimno i s državne razine, osposobljeni i najbolje opremljeni za
sve vrste intervencija.
Temelj zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara je u dobroj organizaciji i osposobljenosti ljudi za
provođenje osobne i uzajamne zaštite.
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Stoga treba voditi brigu da se stanovništvo, od predškolske i školske dobi educira o vrstama opasnosti
te postupcima; prvenstveno kako spasiti ljudske živote, kao najveću vrijednost svakog društva, a
zatim zaštiti i spasiti materijalna dobra.
Pored potrebe za osposobljavanjem operativnih snaga zaštite i spašavanja, nameće se nužnost
opremanja istih za provođenje složenih akcija zaštite i spašavanja.
Samo dobro osposobljene i opremljene operativne snage zaštite i spašavanja moći će učinkovito
provesti sve zadaće spašavanja ljudi i imovine od svih vrsta ugrožavanja i opasnosti.
Smjernice razvoja sustava ZiS/CZ:
nakon izvršenog osposobljavanja Stožera ZiS Općine Žakanje vršiti i sustavno
osposobljavanje pripadnika VZ/DVD za zadaće civilne zaštite,
izvršiti osposobljavanje Povjerenika CZ za namjenske zadaće, način izvršenja istih, korištenje
Mjesnih odbora za zadaće te udruga građana za pojedine zadaće,
započeti sa sustavnim opremanjem DVD-a i za zadaće CZ (ne samo tradicionalno vatrogasne)
namjenskom opremom, te osigurati reflektirajuće prsluke za Povjerenike CZ – s oznakama CZ
i natpisom Povjerenik CZ,
u udrugama jasno definirati koje osoblje (poimenično) će se aktivirati i za koje zadaće, sa
gospodarskim kapacitetima-uključno obrtnici s građevinskom mehanizacijom i vlasnicima
transportnih sredstava ( i van Općine) postići odgovarajuće dogovore-regulativu za potrebe
CZ.
(kraj)

Ovaj Plan civilne zaštite sastavni je dio Plana zaštite i spašavanja Općine Žakanje, usvaja
se i ažurira zajedno s njim.
Ovjerava:
Predsjednica općinskog vijeća
dr.sc.Vesna Hajsan-Dolinar
M.P.

Prilozi:
Prema navodima uz Sadržaj
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Prilog 1 :

ADRESAR pravnih i fizičkih osoba od značaja za zaštitu i spašavanje Općine Žakanje
Područni ured zaštite i spašavanja (PUZS) Karlovac, dr.Vladka Mačeka 8 47000 Karlovac, tel
047/606-705 fax 047/621-601 e-mail karlovac112@duzs.hr ; pročelnik Martin Barić tel 047/606-707
ŽC 112 Karlovac fax 047/612-601 voditelj Ivan Halar, Odjel za preventivne i planske poslove voditelj
Zdravko Jandrlić tel 047/606-708
VGO srednja i donja Sava, Ulica Grada Vukovara 220 10000 Zagreb, tel 01/6307-333 fax 01/6154479 direktor Milan Mateša
VGI za mali sliv Kupa, sa sjedištem u Karlovcu, Obala Račkoga 10 47000 Karlovac, tel 047/694-780
fax 047/694-784 voditelj Biljana Željeznjak e-mail biljana.zeleznjak@voda.hr
Društvo Crvenog križa Karlovačke županije, Školska 1 47240 Slunj, tel/fax 047/777-204 ravnateljica
Mirjana Puškarić, e-mail crveni-kriz-slunjvka.t-com.hr
Gradsko društvo Crvenog križa (GD CK) Ozalj, Kurilovac 8, 47280 Ozalj tel/fax 047/731-085
ravnateljica Dragica Brajković e-mail brajkovic.dragica@gmail.com
Centar za socijalnu skrb Karlovac, I.Meštrovića 10 Karlovac, centrala 047/415-459 fax 047/415-463
ravnateljica Višnja Malinar tel 047/415-461 predstojnik mob 098/9020-063
Podružnica Ozalj, Kurilovac 8 47280 Ozalj, tel/fax 047/731-854 voditelj Marica Franjković mob
091/5224-170
Policijska uprava Karlovačka (PU), Trg hrvatskih redarstvenika 6 47000 Karlovac, tel 047/664-111
načelnik Tomislav Kotić tel 047/664-229 e-mail karlovačka@policija.hr
Policijska postaja Ozalj (PP), Kurilovac 2 47280 Ozalj, tel 047/664-739 fax 047/664-750 Darko Belić,
ovlašten za obavljanje poslova načelnika
Veterinarska stanica Ozalj, Karlovačka cesta 110 47280 Ozalj, tel 047/731-142; 8 zaposlenih
VA Ribnik, tel 742-072
Komunalno Ozalj d.o.o., Kolodvorska 29 47280 Ozalj, tel 047/731-402 direktor Zlatko Gojmerac
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Azelija Eko d.o.o., Kolodvorska 29. 47 280 Ozalj, tel. 047/731-402, direktor Miroslav Pilat
HGSS, Sjedište službe, Kozarčeva 22 10000 Zagreb, tel/fax 01/4821-049
HGSS Stanica Karlovac, Vladka Mačeka 48 Karlovac, pročelnik Dubravko Butala 091/7210-005 ili
putem ŽC 112, e-mail hgss.karlovac@gmail.com
HEP ODS d.o.o. Elektra Karlovac, Sjedište Vladka Mačeka 44 Karlovac, tel 047/661-111 fax 047/411102 dežurni 047/661-268; Pogon Ozalj Kurilovec 11 Ozalj tel 047/732-000 dežurni mob 098/404-569
Dom zdravlja Ozalj, Kolodvorska 2 47280 Ozalj, tel 047/731-002, 731-022, fax 047/731-002 e.mail
dom.zdravlja.ozalj@ka.t-com.hr ravnateljica Nada Diković
Zavod za HMP Karlovačke županije, dr. Vladka Mečeka 48 47000 Karlovac tel 047/804-032
WWW.zzhm-kz.hr ; Ispostava Zavoda za HMP u Ozlju, tel 194 ili 112 te 047/731-002
Opća bolnica Karlovac, Andrije Štampara 3
47000 Karlovac, te.cent.047/608-100 e.mail
info@bolnica-karlovac.hr
Ambulanta opće/obiteljske medicine, Žakanje 59, Željko Maršić dr. tel 047/757-672 e-mail
ord.zeljko.marsic@gmail.com
Lovački savez Karlovačke županije, I.Mažuranića 11 47000 Karlovac, tel/fax 047/615-008 mob
099/2572-515; Lovni ured Ozalj, LD Trčka u području
Uprava šuma Karlovac, Put Davorina Trstenjaka 1 Karlovac, tel 047/843-200 fax 047/613-438 e-mail
karlovac@hrsume.hr, voditelj Davorin Andrijašević; Šumarija Ozalj, Zrinskih i Frankopana 20 Ozalje,
tel 047/731-151, fax 047/612-712 e.mail sumarija-ozalj@hrsume.hr
Županijska uprava za ceste Karlovac (ŽUC), Banija bb, tel 047/645-159 fax 047/645-068 ravnatelj
Boris Kozjan e-mail boris.kozjan@zuc-karlovac.hr
Komunalno Ozalj d.o.o., vodoopskrba, odvoz smeća, Kolodvorska 29 47280 Ozalje, tel i dežurni
047/731-402, djelatnik na vodocrpilištu Obrh, Kolić Nikola tel 047/742-265
Komunalni redar Općine Žakanje, David Blažun, tel. 047/757-836
Cvjećarnica Barbara, Bubnjarački Brod, koncesija za prijevoz pokojnika, tel 047/757-706 mob
098/785-500
Trend radio 047 Karlovac, 102,1 MHz i 106,9 MHz, Trg J.Broza 2 Karlovac, tel 047/600-037 fax
047/600-939 e-mail info@trend.com.hr
Radio Mrežnica, 95,4 MHz, Jozefinska cesta 8 47250 Duga Resa, tel 047/842-666 fax 047/842-669 email urednistvo@mreznica.hr
Osnovna škola Žakanje, Žakanje 58 47276 Žakanje, ravnateljica Vesna Hajsan Dolinar tel 047/600547 fax 047/600-827 ( PŠ Žakanje i Ribnik-van općine)

POPIS UDRUGA NA PODRUČJU OPĆINE ŽAKANJE, OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sportsko društvo Bubnjarci
Kulturno društvo „Sloga“, Bubnjarci
Udruga privatnih šumo-vlasnika „Breza“ Bubnjarci
Udruga mladih Žakanje
Kulturno umjetničko društvo Žakanje
Udruga Ciciban, Žakanje
Lovačko društvo „Trčka“, Žakanje
Sportsko društvo Pravutina

Ivan Čulig
Mladen Šimac
Anton Gorše
Krešimir Hribljan
Pavao Goričanec
Vesna Hajsan-Dolinar
Mario Podrebarac
Davor Fabina

098/167-1634
047/757-596
099/694-6946
099/418-6877
098/909-4595
091/288-5400
047/757-552
098/956-7818
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9. Nogometni klub „Croatia'78“, Žakanje

Zdravko Jurinčić

10. Moto-klub „Beskintos“ , Žakanje
SLO
11. Udruga stočara, Žakanje

Zlatko Jaklević (SLO) 041/614-819
Franjo Starešinić

098/ 365 809

047/757-774

Prilog 2: Suglasnost PU ZS Karlovac na Procjenu ugroženosti Općine Žakanje, kojom je prihvaćen
prijedlog Općine da se postrojba CZ opće namjene ne osniva.
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Prilog 3: Pregled podataka o VZ i DVD-ima, s kontakt podacima
VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE ŽAKANJE
LISTA UZBUNJIVANJA – 2013/2014. god.

VZO ŽAKANJE

DVD J. BROD

DVD BRIHOVO

DVD BUBNJARCI

DVD JUROVO

DVD KOHANJAC

IME I PREZIME
1. JURKAŠ DANIJEL
2. HRIBLJAN TOMISLAV
3. PLESAC STJEPAN
4. BAHORIĆ MLADEN
1. HRIBLJAN TOMISLAV
2. LAIĆ DAMIR
3. PEČAVER DINO
4. KOŽAR DANIJEL
1. BABIĆ ALOJZ
2. BRUNSKI MATIJA
3.REHORIĆ MARIN
4. JURKAŠ DAVOR
1.BUKOVAC DANIJEL
2. POBEŽIN KRUNO
3. GORŠE ANTON
4. KOVAČIĆ NIKOLA
1. JURKAŠ DANIJEL
2. MARTINAC MARIJO
3. JURINČIĆ ZDRAVKO
4. LAIĆ KRISTIJAN
1. MAJHAN IVICA
2.MRAVUNAC JANKO
3. JURKAŠ JOSIP
4. MAJHAN IVAN

FUNKCIJA
ZAPOVJEDNIK
ZAM. ZAPOVJEDNIKA
PREDSJEDNIK
TAJNIK
ZAPOVJEDNIK
ZAM. ZAPOVJEDNIKA
PREDSJEDNIK
TAJNIK
ZAPOVJEDNIK
ZAM. ZAPOVJEDNIKA
PREDSJEDNIK
TAJNIK
ZAPOVJEDNIK
ZAM. ZAPOVJEDNIKA
PREDSJEDNIK
TAJNIK
ZAPOVJEDNIK
ZAM. ZAPOVJEDNIKA
PREDSJEDNIK
TAJNIK
ZAPOVJEDNIK
ZAM. ZAPOVJEDNIKA
PREDSJEDNIK
TAJNIK

MOBITEL
091 4793109
098 9469551
091 4793108
091 6645634
098 9469551
098 1723782
098 9014835
091 9124882
091 7355300
098 680283
091 5190016
099 2146070
098 1735948
095 8768313
099 694 6946
098 986 3423
091 4793109
098 9026725
099 3650365
098 1676054
098 9223212
098 9160579
099 5079901

TEL. DOMA
047 757 690
047 757 831
047 757 703
047 757 889
047 757 831
047 757 665
047 757 703
047 757 668
047 757 512
047 757 770
047 757 503
047 757 514
047 757 404
047 757 801
047 757 588
047 757 437
047 757 690
047 757 409
047 757 343
047 757 680
047 757 541
047 757 543
047 757 900
047 757 892

FAX
047 801 662
047 811 365

047 801 662
047 757 343
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DVD MIŠINCI

DVD PRAVUTINA

DVD V. PAKA

DVD ZALUKA

DVD ŽAKANJE

DVD Ž. SELA

1. LUCIJANIĆ ŽELJKO
2. GRŠIĆ MLADEN
3. JURINČIĆ JOSIP
4. BOLDIN NENAD
1. KOHANIĆ MARIO
2. PERLA DANIJEL
3. VARDIJAN JURE
4. FERKO KRUNOSLAV
1. SOPČIĆ IVAN
2. KOLIĆ TOMISLAV
3. MIHELIĆ ZVONKO
4. GOJMERAC MARIO
1. RADMAN GREGOR
2. KOČEVAR SINIŠA
3. RADMAN ŽELJKO
4. KOČEVAR TOMISLAV
1. GRŠIĆ DRAŽEN
2. GRGURIĆ JOSIP
3. FERKO DANIJEL
4. ERDELJAC IVAN
1. RADMAN IVICA
2. KRKUŠEK FRANJO
3. IVIČIĆ DINKO
4. RADMAN SLAVKO

ZAPOVJEDNIK
ZAM. ZAPOVJEDNIKA
PREDSJEDNIK
TAJNIK
ZAM. ZAPOVJEDNIKA
ZAM. ZAPOVJEDNIKA
PREDSJEDNIK
TAJNIK
ZAPOVJEDNIK
ZAM. ZAPOVJEDNIKA
PREDSJEDNIK
TAJNIK
ZAPOVJEDNIK
ZAM. ZAPOVJEDNIKA
PREDSJEDNIK
TAJNIK
ZAPOVJEDNIK
ZAM. ZAPOVJEDNIKA
PREDSJEDNIK
TAJNIK
ZAPOVJEDNIK
ZAM. ZAPOVJEDNIKA
PREDSJEDNIK
TAJNIK

095 5733132
098 861144
098 871841
098 640358
095 819 3349
00386 41 316975
098 863248
098 9264246
098 1345365
098 634223
092 2434319
00386 40 702956
098 9298630
00386 40 431400
095 3992634
098 570633
091 788 0419
098 9376280
099 7678150
098 175 6894
091 1827367
091 4975368
095 8040275

047 757 716
047 757 727
047 757 730
047 757 722
047 757 456
047 757 852
047 757 455
047 757 480
047 742 191
047 742 196
047 742 208
047 742 182
047 757 495
047 757 497
047 757 502
047 757 497
047 757 551
047 757 318
047 757 738
047 757 734
047 757 573
047 757 579
047 757 582
047 757 577
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Prilog 4: Nova Odluka o određivanju Povjereneika CZ i njihovih zamjenika u Općini Žakanje

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA ŽAKANJE
Načelnik
KLASA:
URBROJ:
Žakanje, 02. lipnja 2016.g.
Temeljem članka 34. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15). i članka
43. Statuta Općine Žakanje (Službeni glasnik Općine Žakanje, 03/09,01/13) Općinski načelnik Općine
Žakanje dana 02. lipnja 2016. godine donosi
ODLUKU
o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika Civilne zaštite u Općini Žakanje
Članak 1.
Temeljem članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15)
operativnim snagama zaštite i spašavanja na području općine Žakanje rukovodi i koordinira načelnik
uz stručnu potporu Stožera civilne zaštite Općine Žakanje.?
Članak 2.
Sukladno članku 21. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i
spašavanja („Narodne novine“ broj 40/08 i 44/08) u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike
nesreće čije posljedice nadilaze mogućnosti gotovih operativnih snaga općine Žakanje, mobiliziraju se
postrojbe CZ (opće namjene) i druge organizirane snage CZ na području općine (povjerenici CZ).
Članak 3.
Povjerenici civilne zaštite mobiliziraju se po nalogu načelnika, a sukladno Planu zaštite i spašavanja
općine Žakanje.
Povjerenici civilne zaštite mobiliziraju se putem PUZS Karlovac ili putem stručne službe općine,
pozivom, putem medija ili SMS-a, sukladno operativnom planu CZ i Planu zaštite i spašavanja općine
Žakanje.
Članak 4.
Povjerenici CZ su veza Stožera civilne zaštite? sa stanovništvom u provedbi mjera CZ u zaštiti i
spašavanju.
Dužnosti Povjerenika CZ su:
Sudjeluje u pripremanju i osposobljavanju građana za uzajamnu i osobnu zaštitu;
Obavješćuje stanovništvo o poduzimanju mjera zaštite i spašavanja;
U slučaju evakuacije obavješćuje građane o mjestu prikupljanja, načinu evakuacije, mjestu
razmještaja, prihvaćanja i sl;
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Organizira stanovništvo na svom području djelovanja i uključuje ga, sukladno nalogu Stožera civilne
zaštite?, odnosno načelnika, u provođenju svih potrebitih radnji i aktivnosti glede uspješnog
funkcioniranja sustava zaštite i spašavanja u mjesnom odboru.
Članak 5.
Kao povjerenike civilne zaštite općine Žakanje imenujem predsjednike 9 mjesnih
odbora (Mjesni odbor Bubnjarci, Mjesni odbor Bukovac, Mjesni odbor Jurovski Brod, Mjesni odbor
Jurovo-Mišinci, Mjesni odbor Brihovo-Kohanjac, Mjesni odbor Žakanje, Mjesni odbor Zaluka, Mjesni
odbor Pravutina, Mjesni odbor Paka).
Članak 6.
Kao zamjenike povjerenika civilne zaštite općine Žakanje imenujem zamjenike
predsjednika mjesnih odbora (Mjesni odbor Bubnjarci, Mjesni odbor Bukovac, Mjesni odbor Jurovski
Brod, Mjesni odbor Jurovo-Mišinci, Mjesni odbor Brihovo-Kohanjac, Mjesni odbor Žakanje, Mjesni
odbor Zaluka, Mjesni odbor Pravutina, Mjesni odbor Paka).
Članak 7.
Popis povjerenika i zamjenika povjerenika CZ s njihovim adresama i brojevima telefona nalazi
se u prilogu ove Odluke i čini njen sastavni dio.
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Općine
Žakanje.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Općine Žakanje.

NAČELNIK
OPĆINE ŽAKANJE
Nikola Sopčić

MJESNI ODBORI OPĆINE ŽAKANJE
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POPIS PREDSJEDNIKA
1.

MO BUBNJARCI – Nikola Bukovac, Bubnjarci 59/b, 757 595

2.

MO BUKOVAC – Nikola Vukšinić, Donji Bukovac 11, 099 660 7912, 757 639

3.

MO JUROVSKI BROD – Tomo Brozinić, Jurovski Brod 4a, 098 759 670

4.

MO JUROVO-MIŠINCI – Zdravko Muc, Jurovo 8, 098 700 215

5.

MO ŽAKANJE – Rudolf Podrebarac, Sela Žakanjska 3, 095 527 1719

6.

MO BRIHOVO-KOHANJAC – Josip Majhan, Kohanjac 5b, 098 922 3212,
757 544

7.

MO ZALUKA- Neno Vidervolj, Zaluka Lipnička 2, 098 958 5559

8.

MO PRAVUTINA- Željko Kurpis, Pravutina 89, 099 363 53 55

9.

MO PAKA- Josip Moravac, Velika Paka 29a, 098 681 236

MJESNI ODBORI OPĆINE ŽAKANJE
POPIS ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA

1.

MO BUBNJARCI – Antun Gorše, Bubnjarci 55, tel. 099 694 6946

2.

MO BUKOVAC – Ivica Ribarić, Donji Bukovac 21, 099 7557983

3.

MO JUROVSKI BROD – Zvonko Kožar, Jurovski Brod 2b, 098 9815 699

4.

MO JUROVO-MIŠINCI – Josip Ferenac, Jurovo 22, 757 882

5.

MO ŽAKANJE – Zlatko Petrović, Žakanje 36, 099 2965090

6.

MO BRIHOVO-KOHANJAC – Antun Jurkaš, Brihovo 2g, 098 635 453

7.

MO ZALUKA- Zlatko Radman, Zaluka Lipnička 43, 0989414499

8.

MO PRAVUTINA- Danijel Perla, Pravutina 45c, 757 852

9.

MO PAKA- Vladimir Mihelić, Sračak 6, 742 211
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AŽURIRANJE dokumenata zaštite i spašavanja Općine Žakanje
Temeljem Pravilnika o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja ( NN
30/14), članak 50.
(1) Nositelji izrade Planova, Operativnih planova, Planova civilne zaštite, Vanjskih planova i drugih, dužni su kontinuirano ili
najmanje jedanput godišnje, sukladno promjenama u Procjeni ili metodološkim napomenama, provoditi njihovo
usklađivanje i ažuriranje.
(2) Postupak ažuriranja planskih dokumenata na području zaštite i spašavanja iz stavka 1.ovog članka provodi se na dva
načina:
1. redovno tekuće ažuriranje priloga i podataka iz sadržaja dokumenata koje, što se tiče procedure, ne implicira identični
postupak kao prilikom njihovog usvajanja, ali se o provedenom postupku vodi službena zabilješka.
2. suštinske promjene u njihovom sadržaju, na temelju promjena u normativnom području, stanja u prostoru i povećanja
urbane ranjivosti, koje zahtijevaju intervencije u drugim planskim dokumentima iste ili niže hijerarhijske razine i koje
obuhvaćaju potrebu postupanja u postupku identičnom kao u postupku prilikom njihovog usvajanja. (opp. Suglasnost PU
ZS na Procjenu i Odluka OV o prihvaćanju Plana)

Službena zabilješka: ( tko, kada, što se mijenja ili konstatira, potpis )
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