
ODRŽANA SMOTRA POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE OPĆE NAMJENE 

 OPĆINE GORNJA STUBICA 

Dana 12. travnja 2014. u Sportskom centru u Gornjoj Stubici održana je smotra 

postrojbe Civilne zaštite opće namjene Općine Gornja Stubica koja ima 30 članova.  

 

Vladimir Zrinski, voditelj Odjela za preventivne i planske poslove područnog 

ureda za zaštitu i spašavanje Krapina i član Stožera zaštite i spašavanja Općine Gornja 

Stubica održao je predavanje i upoznao članove postrojbe s pravima i obvezama.  

 

Gospodin Emilio Habulin iz Ustanove za obrazovanje odraslih Defensor objasnio 

je članovima postrojbe postupak kod mobilizacije te ulogu civilne zaštite i Stožera zaštite 

i spašavanja.  



 

Načelnik Stožera zaštite i spašavanja Općine Gornja Stubica i zamjenik načelnika 

Općine Gornja Stubica, Vladimir Škvorc istaknuo je kako je smotra prvi korak, podijeljeni 

su prsluci članovima postrojbe koji označavaju postrojbu, nabavit će se i dodatna 

oprema.  

Članovi postrojbe ostavili su vojne iskaznice kako bi se u njih upisao raspored te 

su popunili određene upitnike.  Zamjenik načelnika naglasio je da je slijedeći korak 

osposobljavanje članova postrojbe nakon čega će se održati vježba da se vidi kako 

funkcioniramo u slučaju da bi bila potreba za mobilizacijom. Rekao je i da Stožer ima 16 

članova u čijem su sastavu predstavnik policijske postaje Donja Stubica, zapovjednici i 

predstavnici vatrogasaca, javne vatrogasne postrojbe Zabok, zatim predstavnici 

vatrogasne zajednice Općine Gornja Stubica te pojedinih DVD-ova, nadalje predstavnici 

HGSS-a Krapina, Doma zdravlja KZŽ, HEP-a, Hrvatskih voda itd. Imenovat će se i 

povjerenici Civilne zaštite, a to će biti predsjednici mjesnih odbora.   

 



Načelnik Općine gosp. Jasmin Krizmanić koji je ujedno i zapovjednik svih snaga 

zaštite i spašavanja Općine Gornja Stubica i koji ujedno i nalaže pozivanje i aktiviranje 

Stožera pozdravio je sve prisutne te naglasio važnost odrađivanja svih obveza Stožera i 

postrojbe zbog što bolje koordinacije i spremnosti u slučaju da se desi veća nesreća ili 

katastrofa da se može reagirati i odraditi određene zadaće te je istaknuo kako se nada da 

neće doći do potrebe za mobilizacijom. 

 

 

 

 

 


