Općina

Vrhovine

Na temelju članka 18. Statuta Općine Vrhovine („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije broj 13/09., 17/09.,
14/12., 7/13., 10/13-pročišćeni tekst, 19/13., 5/14., 11/14. i 19/15. ) i Suglasnosti Stožera zaštite i spašavanja Općine
Vrhovine Općinsko vijeće na 14. redovnoj sjednici donosi

Plan
mjera za pripremu i provedbu turističke sezone u 2016. godini
1. Opće napomene
Ovim Planom mjera za pripremu i provedbu turističke sezone u 2016. godini (u daljnjem tekstu: Plan)
operacionaliziraju se aktivnosti unutar Općine Vrhovine (u daljnjem tekstu: Općina) radi što uspješnije pripreme i
provedbu turističke sezone u 2016. godini.
Tijekom turističke sezone očekuje se da će područjem Općine državnom cestom DC 52 proputovati turista kao u
2015. godini kada je to iznosilo gotovo polovinu turista koji su posjetili Nacionalni park Plivička Jezera. U takvim
okolnostima a i obzirom da Općine želi intenzivnije izgrađivati svoje područje kao turističko odredište i kako će se
tijekom godine postupno puštati u upotrebu pojedini turističko-sportsko atraktivni objekti očekuje se da će posjeta i
boravak turista i tijekom 2016. godine biti značajno povećan.
U takvim okolnostima nužno je posvećivati dužnu pažnju svim elementima kojima će se lokaliteti i novi atraktivnosportsko-turistički sadržaji kao i cijelo područje sve više pozicionirati kao poželjno i traženo turističko odredište u
užoj i široj okolici.
Općina, u gospodarsko razvojnom smislu, očekuje da će pružanje usluga i razvijanjem turističke ponude biti značajni
razvojni čimbenik.
U takvim okolnostima potreba da se i u sigurnosno-smještajnom smislu tranzitu i boravku turista na području Općine
u sezoni 2016. posveti potrebni učinkoviti značaj na svim nivoima.
Temeljem ocjene u Analizi stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine za 2015. i Smjernica za organizaciju
i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine u 2016. godini i Procjene
ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća Općine Vrhovine
nije za očekivati nastup okolnosti koje bi na bilo koji način ugrozile sigurnost turista i njihove imovine kao i svih koji
dolaze ili tranzitiraju kroz Općinu, prilikom prolaza ili boravka na njenom području.
Najvažniji čimbenici koji mogu biti od utjecaja na pripremu i tijek turističke sezone mogu se usmjeriti na slijedeće:
 održavanje javnog reda i mira,
 održavanje okoliša i javnih prometnica
 prihvat gostiju i
 projekdtiranje i postupno ostvarivnje strategije gospodarskog razvitka poglavito u turirsičkoj ponudi.
2.

Mjere i aktivnosti

2.1. Održavanje javnog reda i mira
Dosadašnja suradnja sa PU Ličko-senjskom i PP Otočac osobito putem Policajca u zajednici pokazala se vrlo
utjecajnom na održavanje javnog reda i mira. Sve procjene i dalje govore da nije za očekivati neke smetnje
kako za stanovništvo tako i za namjernike u 2016. godini.
Unatoč tome potrebno je stalno surađivati na prevenciji nastupa eventualnog remećenja javnog reda i mira.
Nositelj: Općinski načelnik, Načelnik Stožera, JUO i Policajac u zajednici
Rok:
trajno
2.2. Održavanje okoliša i javnih prometnica
Provedbom utvrđenih:
 Programom izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu u Općini
Vrhovine
 Programom izgradnje održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu u Općini Vrhovine
 Planom gospodarenja otpadom za 2016. godinu u Općini Vrhovine
Ovim Programima i planovima su predviđeni i precizirani postupci metode i nositelji u njima utvrđenih
obaveznih aktivnosti.
Međutim, najvažniji nositelj aktivnosti, glede provedbe mjera za turističku sezonu su:
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Rok:
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Komunalno poduzeće Vrhkom d.o.o. Vrhovine,
Općinski načelnik,
JUO,
VMO i
drugi sudionici Programima i ovom Planom predviđeni.
trajno

U održavanju prometnica ne bi se moglo tijekom godine očekivati bilo kakvi problemi obzirom da HC i ŽUC
vrlo solidno, u ostalom kao i u 2015. godini, a izabrana pravna osoba sukladno odredbama iz Ugovora o
povjeravanju komunalnih poslova na području Općine Vrhovine za održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim
uvjetima - zimska služba.
Isto tako za zimsko i ljetno održavanje prometnica (prometnog taraka i okoliša uz prometnice) bilo
nerazvrstnih, loklanih ili državnih biti će angažirani, ako to nije Programima predviđeno, potrebni potencijali
za nesmetani tranzit i boravak na području Općine.
Nositelj: Općinski načelnik, HC i ŽUC
Rok:
trajno
3. Prihvat gostiju
Na području Općine informativno-turističko-smještajnu ponudu objedinjuje Turistička zajednica Grada
Otočac. Općina će, obzirom da su osigurani, smještajni uvjeti (montažni objekt u naselju Vrhovine i objekt u
DB Potoku), svakako organizirati informacijski ili informacijske turističke punktove.
Na području Općine ima 6 registriranih iznajmljivača soba i apartmana s kojima nema nikakvih pravnih ili
nekih drugih problema a nije ih ni za očekivati. Tijekom godine, kad se organizira i ustanove informacijskoturistički punkt, poduzeti odgovarajuće mjere na zajedničkoj promociji i unapređenju kako u turističkopropagandnom smislu tako i u smislu povećanja broja ponuditlja prema kategorijama korisnika i
individualnog unapređenja standarda smještajnih kapaciteta.
Kako se pojavljuju novi sportsko-turistički sadržaji nužno je u samim začetcima protežirati profesionalizam i
stvaranje dobre percepcije kako o konkretnom sadržaju tako i o Općini i Državi kao cjelini.
U takvim okolnostima dužnu pažnju posvetiti će se i zdravstveno-sanitarnoj kakvoći ponude koja obiteljska
gospodarstva nude kao autohtone proizvode uz državnu cestu DC 52 prvenstveno radi njihove certifikacije.
Nositelj: Općinski načelnik, Udruga Rudopolje Moje, OPG-i, sanitarna i turistička inspekcija
Rok:
trajno
4. Turističko-sportske aktivnosti
Organizaciju turističko-sportskih aktivnosti obavljaju :
 Naturalika Rudopolje u čijoj su organizaciji i turističko-rekreativne pješačke i biciklističke aktivnost
te praglajderstvo,
 u manjem specijalističkom obliku u području lovstva LU Panos te poduzeće Vlaka-MI d.o.o.
Vrhovine
 osposobljavanjem i puštanjem u rad ZIP Line 2 i penjačke stijene Rudopolje stvoriti će se novi uvjeti
za gospodarsko-turističkom valorizacijom ovih destinacija kroz zajedničku djelatnost Vrhkom d.o.o.
i udruge „Rudopolje Moje“ iz Rudopolja
Uključivanje ovih sudionika biti će tokom godine sukladno stavljanju u pogon i drugih kapitalnih objekta
rekreativnog karaktera i da je za očekivati veći broj konzumenata tijekom godine kada će se uspostaviti
odgovarajuća koordinacija kako među nositeljima pružatelja turističkih i drugih usluga sa vlasnicima i
institucijama koje gospodare prirodnim okolišem u kojem se obavljaju takve aktivnosti.
Nositelj: Općinski načelnik, HŠ, Naturalika, LU Panos, VLAKA-MI d.o.o. i Vrhkom d.o.o. Vrhovine
Rok: trajno
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5. Mjere i organizacijski postupci u slučaju nastupa okolnosti koje bi ugrozile sigurnost turista i njihove
imovine prilikom prolaza ili boravka na području Općine
U slučaju nastupa okolnosti koje bi na bilo koji način ugrozile sigurnost turista i njihove imovine prilikom prolaza ili
boravka na području Općine kao što su: velike nesreće s većim brojem osoba, zastoji u prometu i slično mjere,i
organizacijski tijek aktivnosti će se obaviti sukladno Planu zaštite i spašavanja Općine Vrhovine tako što će:
1. Općinski načelnik ili Načelnik Stožera zaštite i spašavanja Općine Vrhovine odmah izvještavaju Državnu
upravu za zaštitu i spašavanje - Područni ured Gospić tel 112 - o nastanku i obimu ugroze radi postupanja
prema drugim čimbenicima zaštite i spašavanja (vatrogastvo, policija, hitna pomoć i sl.);
2. U slučaju hitne potrebe za vatrogasnim djelovanjem Općinski načelnik ili Načelnik Stožera zaštite i
spašavanja Općine Vrhovine aktivira Dobrovoljno vatrogasno društvo Vrhovine pozivom Zapovjednika na
telefon 098 646 626 ili Predsjednika na telefon 091 534 1374
3. Ako je potrebno izvršiti privremeno zbrinjavanje ljudi Općinski načelnik ili Načelnik Stožera zaštite i
spašavanja Općine Vrhovine aktivirat ti će se, Planom zaštite i spašavanja, fizičke i pravne osobe označene
kao nositelje tih i takvih aktivnosti.
4. Ukoliko je potrebno uključiti tešku mehanizaciju Općinski načelnik ili Načelnik Stožera zaštite i spašavanja
Općine Vrhovine aktivira raspoložive kapacitete teške mehanizacije gospodarskih subjekata od interesa za
zaštitu i spašavanja Općine Vrhovine;
5. Uoliko eventualna ugroza ima razmjere koje prelaze kapacitete s kojima raspolaže Općina Načelnik Stožera
zaštite i spašavanja Općine Vrhovine sazvati će hitnu sjednicu Stožera zaštite i spašavanja Općine Vrhovine
radi donošenje mjera i organizacijskih postupaka radi eliminacije nastale ugroze sukladno Planu zaštite i
spašavanja;
6. Za provedbu intervencije koristiti će se sredstva iz proračunske rezerve Proračuna Općine Vrhovine a koriste
se na način utvrđen Odlukom o izvršenju Proračuna tekuće godine.
Ovaj Plan mjera za pripremu i provedbu turističke sezone u 2016. godini, predlagatelja Općinskog načelnika Općine
Vrhovine, sukladno točci I.5. Plana rada Stožera zaštite i spašavanja Općine Vrhovine u 2015. godini KLASA: 81003/14-01/04, URBROJ:2125/09-03/01/14-1 razmotrio je na 14. sjednici Stožer zaštite i spašavanja Općine Vrhovine
i dao je svoju suglasnost.
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se na web stranici Općine Vrhovine www.vrhoivne.hr i
dostaviti svim sudionicima provedbe mjera za pripremu i provedbu turističke sezone u 2016. godini.
Općinsko vijeće Općine Vrhovine
KLASA: 334-01/15-10/3
URBROJ. 2125/09-01/01/15-1
Vrhovine, 15.12.2015. godine

Predsjednik
Nikola Ivančević v.r.

Dostavljeno:
 DUZS PU Gospić
 Ustanova “Pomoć u kući“ – Gornje Vrhovine
 DVD Vrhovine
 Komunalno poduzeće Vrhkom d.o.o. Vrhovine
 HŠ – Šumarija Vrhovine
 Hrvatske ceste Gospić
 Županijska uprava za ceste Gospić
 Naturalika Rudopolje
 Odjel inspekcijskog nadzora u Rijeci za područje LSŽ,
Gospić, Budačka 55
 pismohrana
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