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REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA KRAVARSKO
OPĆINSKO VIJEĆE

Na temelju članka 16. i 17. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15, 118/18) te članka 32.
Statuta Općine Kravarsko (Glasnik Zagrebačke županije br. 13/13 i 06/19) Općinsko vijeće
Općine Kravarsko, na 15. sjednici održanoj dana 19. lipnja 2019. godine donosi

PLAN
evakuacije i zbrinjavanja turista u slučaju većih nesreća ili katastrofa
na području Općine Kravarsko

Članak 1.
Evakuacija i zbrinjavanje turista za područje Općine Kravarsko provodi se sukladno Zakonu o
sustavu civilne zaštite, propisima donesenim na temelju tog Zakona i ovim Planom.
Članak 2.
Evakuacija i zbrinjavanje turista provodi se u slučaju nastanka katastrofa i većih nesreća.
Cilj provođenja mjere evakuacije je sačuvati i zaštiti ljude, materijalna i druga dobra od
djelovanja prirodnih, tehničko-tehnoloških i ekoloških nesreća.
Članak 3.
Evakuaciju i zbrinjavanje turista provode operativne snage sustava civilne zaštite: Stožer civilne
zaštite Općine Kravarsko, postrojba civilne zaštite opće namjene, Dobrovoljno vatrogasno
društvo Kravarsko, udruge građana od značaja za civilnu zaštitu , službe i pravne osobe koje se
zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti, kojima rukovodi i koordinira općinski
načelnik Općine Kravarsko, a sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite i propisima donesenim
na temelju tog Zakona.
Članak 4.
Na području Općine Kravarsko, u slučaju prirodnih i tehničko-tehnoloških nesreća evakuacija će
se provoditi u opsegu potrebnom za premještanje turista iz područja ugroženog prirodnom,
tehničko-tehnološkom ili ekološkom nesrećom.

Na području Općine Kravarsko, ima, restorana, domova kulture, stambenih zgrada, odnosno
drugih sličnih mjesta na kojima bi se mogla skupiti veća koncentracija turista te se
najugroženijim naseljima zapravo smatraju naselja : Kravarsko i Gornji Hruševec odnosno
naselja kroz koja prolazi državna prometnica i na kojima se može očekivati prolazak turista kroz
područje Općine Kravarsko.
Članak 5.
OPERATIVNI PODACI ZA PROVEDBU EVAKUACIJE I ZBRINJAVANJA TURISTA
1. Objekti s maksimalnim brojem turista:
Na području općine Kravarsko nema hotela, motela, bolnica, lječilišta i dr.
Maksimalan broj turista može se očekivati prilikom održavanja raznih manifestacija
(sportskih, kulturnih)
2. Procjena broja osoba koje se evakuiranju:
- procjenjuje se evakuacija cca. 50 osoba, što je mogući broj evakuiranih uzevši u obzir
npr. autobus sa turistima koji prolazi kroz Općinu Kravarsko,
- mjerom evakuacije predviđa se premještanje turista sljedećim redosljedom:
- majke s djecom do 7 godina starosti
- djeca do 15 godina starosti
- stare i nemoćne osobe
- osobe s tjelesnom manom
3. Podaci o pravnim i fizičkim osobama koje se bave prijevozom putnika:
- na području Općine Kravarsko, nema pravnih i fizičkih osoba koje se bave prijevozom
putnika. Prijevoz evakuiranih osoba osigurat će se putem ovlaštenog prijevoznika te kombi
vozilima Dobrovoljnog vatrogasnog društva Kravarsko i Osnovne škole Kravarsko.
4. Objekti zbrinjavanja:
- mjesto prihvata za evakuirane osoba je zgrada Dom kulture u Kravarskom
- odgovorne osobe: načelnika Općine Kravarsko (Vlado Kolarec, mob 098 474 904) i
zamjenik načelnika (Stjepan Tičarić, mob:098 398 531)
- u slučaju potrebe, a po popunjavanju prostora zgrade Doma kulture u Kravarskom
prihvat je dužna izvršiti Osnovne škole Slavka Kolara u Kravarskom (odgovorna osoba:
Ravnatelj škole Nikola Tonković, mob: 098 322608
- na športskom igralištu u Kravarskom postoji mogućnost formiranja šatorskih naselja
(odgovorna osoba: komunalni redar Općine Kravarsko, Stjepan Zagorac, mob: 098 1608 990).

5. Ugostiteljski i drugi objekti za spremanje hrane:
- Ugostiteljskih obrta sa hranom na području Općine Kravarsko nema, ali u slučaju
potrebe hrana će se pripremiti u Domu kulture Kravarsko te u Osnovnoj školi Slavka Kolara
Kravarsko koji raspolaže kuhinjom (odgovorne osobe: Domar Stjepan zagorac i Ravnateljica
škole Nikola Tonković, mob: 098 322608)
6. Domovi zdravlja s brojem liječnika:
- na području Općine Kravarsko postoji Ambulanta opće medicine koja može osigurati
jednog liječnika i jednu medicinsku sestru (tel: 6237 727)
7. Redoslijed i pravac provedbe evakuacije:
- evakuacija kreće od mjesta nesreće do zgrade Doma kulture u Kravarskom.
8. Trgovački centri odnosno trgovine koje mogu osigurati potrebne prehrambene
artikle (suhe obroke) za evakuirane osobe:
- u slučaju da Dom kulture Kravarsko i Osnovna škola ne mogu pripremiti dovoljan broj
obroka, evakuiranim osobama bit će podijeljeni obroci suhe hrane koju će dostaviti trgovina
Konzum ili MIP.
- hranu će do prihvatilišta dopremati članovi postrojbe civilne zaštite opće namjene
9. Fizičke i pravne osobe koje sudjeluju u evakuaciji te njihove zadaće:
Red.
br.

1.

2.

Popis osoba koje
sudjeluju u
evakuaciji
Stožer
zaštite

Postrojba
zaštite
namjene

civilne

civilne
opće

Zadaci
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tijekom
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prijevoz
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do
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3.
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zaštitu
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10. Pregledne tablice za popis odnosno vođenje evidencije o osobama koje se
evakuiraju i zbrinjavaju uz suradnju s mjesno nadležnim društvom Crvenog križa:
- evidenciju o evakuiranim osobama voditi će Crveni križ Velika Gorica uz pomoć
djelatnika Općine Kravarsko.
11. Osiguranje javnog reda i mira:
-za osiguranje javnog reda i mira zadužena je Policijsku postaju Velika Gorica
12. Imenik s telefonskim brojevima (aktualni tijekom 24 sata) osoba od važnosti za
provedbu evakuacije i zbrinjavanja na području nadležnosti:
Br.

Ime i prezime

Funkcija

mobitel

1.

Vlado Kolarec

Općinski načelnik Općine

098 474904

2.

Stjepan Tičarić

Načelnik Stožera civilne zaštite

098 398531

3.

Kristina Bradić

Zamjenik načelnika Stožera civilne
zaštite

099 4238204

4.

Zvonko Čunović

Zapovjednik DVD-a Kravarsko

091 2112115

5.

Nikola Tonković

Ravnatelj Osnovne škole Slavka
Kolara Kravarsko

6.

Stjepan Zagorac

Komunalni redar Općine Kravarsko 098 1608990

7.

Goranka Cividini

Dr.med.- Zdravstvena ambulanta
Kravarsko

098 301113

8.

Suzana Strunjak

Ravnateljica crvenog križa Velika
Gorica

098 247040

9.

Perica Malić

Policijska uprava Zagrebačka
Policijska stanica Velika Gorica

4570 260

098 322608

Članak 6.
Ovaj Plan evakuacije se primjenjuje za područje cijele Općine Kravarsko.
Članak 7.
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Glasniku Zagrebačke županije.
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