
 
                          

                          
 
         REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
              Ž U P A N 
 
KLASA: 214-01/19-01/03 
URBROJ: 2140/01-02-19-28 
Krapina,  15. ožujka 2019. 
                                         
  
                                                                                               ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA    
 
         
PREDMET:  
 
  
                 
                                                      
                            Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni 
glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09. 11/13., 26/13-pročišćeni tekst 
i 13/18), župan Krapinsko-zagorske županije dana 15. ožujka 2019. godine  donosi  

 
 
 

Z A K LJ U Č A K 
 

1. Utvrđuje se Prijedlog izvješća o stanju zaštite od požara na području Krapinsko-zagorske 
županije i o stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara 
za područje Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu. 

 
2. Akt iz točke 1.  nalazi se u privitku i čini sastavni dio ovog Zaključka, te se upućuje  

Županijskoj skupštini na razmatranje i prihvaćanje. 
 

3. Za izvjestitelja se zadužuje Marijan Lovrenčić, županijski vatrogasni zapovjednik. 
 

 
 

Ž U P A N   
                        Željko Kolar 

 
DOSTAVITI: 
1. Županijska skupština, 
2. Za Zbirku isprava, 
3. Pismohrana. 

Prijedlog izvješća o stanju zaštite od požara na području Krapinsko-
zagorske županije  i o stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana 
unapređenja zaštite od požara za područje Krapinsko-zagorske 
županije za 2018. 



 

                          
 
         REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
               UPRAVNI ODJEL  
ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE 
KLASA:214-01/19-01/03 
URBROJ:2140/01-11-19-27 
Krapina, 14. ožujka 2019. 
 
 
               ŽUPAN 
                         ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
 
 
 
PREDMET: Izvješće o stanju zaštite od požara na području Krapinsko-zagorske županije    

i o stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara          
za područje Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu, 

- prijedlog, dostavlja se 
 
 
PRAVNI TEMELJ:  članak 13. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj 92/10.) i 
članak 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske 
županije“ broj: 13/01., 5/06.,  14/09., 11/13., 26/13. - pročišćeni tekst i 13/18.) 
 
NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije 
 
PREDLAGATELJ:   Upravni odjel za opće i zajedničke poslove 
 
IZVJESTITELJ: Marijan Lovrenčić, županijski vatrogasni zapovjednik 

 
OBRAZLOŽENJE: Temeljem Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine, broj 92/10.) 
Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije donijela je Godišnji provedbeni plan 
unapređenja zaštite od požara za područje Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu 
(„Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 3/18., dalje u tekstu: Plan), kojim su 
propisane mjere za unapređenje i bolje planiranje zaštite od požara na području Krapinsko-
zagorske županije. Plan je izrađen uz sudjelovanje Policijske uprave krapinsko-zagorske i 
Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije te je provedeno savjetovanje sa 
zainteresiranom javnošću. Plan je dostavljen svim izvršiteljima i sudjelovateljima u izvršenju 
mjera utvrđenih Planom. Temeljem zaprimljenih izvješća o izvršenju Plana vidljivo je da su 
mjere utvrđene Planom u velikoj mjeri izvršene. 
Člankom 13. stavkom 8. Zakona o zaštiti od požara propisano je da predstavnička tijela jedinica 
lokalne i područne (regionalne) samouprave najmanje jednom godišnje razmatraju izvješće o 
stanju zaštite od požara na svom području i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana 
unapređenja zaštite od požara za svoje područje. Izvješće o stanju zaštite od požara županije i 



stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara županije dostavlja 
se Nacionalnom odboru za preventivnu zaštitu i gašenje požara i središnjem tijelu državne 
uprave za vatrogastvo. 
Temeljem iznijetog, izrađen je Nacrt prijedloga izvješća o stanju zaštite od požara na području 
Krapinsko-zagorske županije i o stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unapređenja 
zaštite od požara za područje Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu te se predlaže 
županu da isti utvrdi i proslijedi Županijskoj skupštini na donošenje. 
 
           
                                                                                                           PROČELNICA 
         Petra Vrančić Lež 
 
 
 
Prilog: 
Nacrt prijedloga Izvješća o stanju zaštite od požara na području Krapinsko-zagorske županije    
i o stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje 
Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu 
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IZVJEŠĆE O STANJU ZAŠTITE OD POŽARA NA PODRUČJU  

KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE  
I O STANJU PROVEDBE GODIŠNJEG PROVEDBENOG PLANA  

UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA ZA PODRUČJE  
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU 

 
 
1. UVOD 
  
Člankom 13. stavkom 8. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj 92/10., dalje u 
tekstu: Zakon), propisano je da predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) 
samouprave najmanje jednom godišnje razmatraju izvješće o stanju zaštite od požara na svom 
području i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za 
svoje područje.  
 
 
2. STANJE ZAŠTITE OD POŽARA NA PODRUČJU KRAPINSKO-ZAGORSKE  

ŽUPANIJE 
 

Na području Krapinsko-zagorske županije ustrojena su i operativno djeluju 82 dobrovoljna 
vatrogasna društva, od čega su 4 u gospodarstvu. 51 dobrovoljno vatrogasno društvo 
udruženo je u 12 vatrogasnih zajednica gradova i općina, a 31 dobrovoljno vatrogasno 
društvo djeluje samostalno i udruženo je direktno u Vatrogasnu zajednicu Krapinsko-
zagorske županije), s obzirom da na području njihove općine – grada postoji samo jedno 
društvo ili se pak njihova zajednica nije preregistrirala po odredbama Zakona o udrugama. 
Vatrogasne zajednice gradova i općina udružene su u Vatrogasnu zajednicu koja je udružena 
u Hrvatsku vatrogasnu zajednicu.  
Na području Krapinsko-zagorske županije djeluju dvije javne vatrogasne postrojbe; Zagorska 
javna vatrogasna postrojba i Javna vatrogasna postrojba Grada Krapine. 
Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije je na 6. sjednici održanoj 13. prosinca 
2017. godine donijela Procjenu ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije Krapinsko-
zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, broj 3/18.), temeljem 
koje je, na 8. sjednici održanoj 4. travnja 2018. godine donijela i Plan zaštite od požara 
Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 17/18.). 
Jedinice lokalne samouprave s područja Krapinsko-zagorske županije imaju izrađene 
procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i planove zaštite od požara koje su 
većinom usklađene s aktualnim stanjem.  
 
2.1. Podaci o broju intervencija u 2018. godini 

 
Prema podacima Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije, u 2018. godini, na 
području Krapinsko-zagorske županije bilo je 410 vatrogasnih intervencija od čega je bilo 155 
požara, 223 tehničkih intervencija i 32 ostale intervencije. Uspoređujući podatke s podacima 
za 2017. godinu, vidljiv je osjetan pad ukupnog broja intervencija (- 40,58 %), a osobito pad 
broja požara (-60,82 %).  
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Tabela 1. Vatrogasne intervencije u 2018. godini po mjesecima i prema vrsti  
(Izvor: Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije)  
 

 
MJESEC POŽARI 

TEHNIČKE 
INTERVENCIJE OSTALO 

UKUPNO 
INTERVENCIJA 

siječanj 18 6 4 28 
veljača 16 17 0 33 
ožujak 21 16 2 39 
travanj 15 10 2 27 
svibanj 8 53 1 62 
lipanj 12 42 2 56 
srpanj 4 15 3 22 
kolovoz 11 13 7 31 
rujan 11 15 2 28 
listopad 10 13 5 28 
studeni 15 11 3 29 
prosinac 14 12 1 27 
UKUPNO 
INTERVENCIJA 155 223 32 410 

 
 
Tabela 2. Usporedni prikaz broja požara  po mjesecima za 2017. i 2018. godinu 
(Izvor: Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije) 
 

MJESEC 

 

 
 

BROJ POŽARA 
2017 

 
2018 RAZLIKA 

siječanj 
 

32 18 -14 
veljača 35 16 -19 
ožujak 140 21 -119 
travanj 46 15 -31 
svibanj 23 8 -15 
lipanj 24 12 -12 
srpanj 32 4 -28 
kolovoz 24 11 -13 
rujan 8 11   3 
listopad 20 10 -10 
studeni 6 15   9 
prosinac 16 14 -2 
UKUPNO 406 155 -251  
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Grafikon 1. Usporedni prikaz broja požara  po mjesecima za 2017. i 2018. godinu 
(Izvor: Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije) 
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2.2. Način upravljanja vatrogasnim intervencijama 

Svi pozivi na požarne intervencije zaprimaju se na jednom mjestu u Vatrogasnom 
operativnom centru koji djeluje pri Zagorskoj javnoj vatrogasnoj postrojbi u Zaboku. Najveći 
dio dojava dolazi preko broja za vatrogasne intervencije 193, dio preko dojave iz Centra 112, 
a dio preko poziva iz policije ili drugih službi. Velik dio vatrogasnih postrojbi ima sustav 
daljinskog uključivanja sirena, a sva dobrovoljna vatrogasna društva imaju uzbunjivanje 
operativnih članova preko SMS poruka čime se skraćuje vrijeme izlaska na intervencije. Po 
zaprimanju dojave, na požar se šalje najbliže dobrovoljno vatrogasno društvo koje ima 
adekvatnu opremu (ovisno o tipu i veličini požara), a ukoliko je dojava o požaru objekta ili o 
ugroženosti osoba, obavezno se na intervenciju šalje profesionalna vatrogasna postrojba 
prema području djelovanja. U slučaju velikih požara na otvorenom prostoru ili velikih požara 
na objektima, na intervenciju se upućuju obje profesionalne postrojbe bez obzira na formalno 
područje djelovanja. U tim slučajevima se djelovanje postrojbi zasniva na ovlastima 
županijskog vatrogasnog zapovjednika. 

 

Grafikon 2. Vatrogasne intervencije u 2018. godini prema zajedničkom djelovanju 
(Izvor: Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije) 
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2.3. Opremljenost vatrogasnih snaga 

Nabava vatrogasne opreme i sredstava za rad vatrogasnih postrojbi regulirana je Pravilnikom 
o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi („Narodne novine“, broj 
43/95.) i sukladno planovima zaštite od požara jedinica lokalne samouprave. Vatrogasna 
zajednica Krapinsko-zagorske županije je u 2018. godini sufinancirala nabavu opreme za rad 
vatrogasnih postrojbi iznosom od 38.790,00 kn te uređenje vatrogasnih spremišta iznosom od 
48.000,00 kn. Krajem 2017. godine Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije 
donijela je Pravilnik o sufinanciranju nabave vatrogasnih vozila temeljem kojeg je u 2018. 
godini izdvojeno 290.295,00 kuna. Odredbama spomenutog Pravilnika utvrđeno je da će se 
nabava vatrogasnih vozila sufinancirati sa 7 % nabavne vrijednosti s time da je maksimalni 
iznos za kombi vozilo 15.000,00 kuna, a za navalno vozilo-cisternu maksimalan iznos je  
50.000,00 kuna. Na dan 31. prosinca 2018. godine, na području Krapinsko-zagorske županije 
u upotrebi je bilo 198 vozila: 41 navalno vozilo (vozač + 5 mjesta), 27 navalnih vozila (vozač 
+ 2 mjesta), 26 autocisterni, 3 autoljestve (32 metra), 2 hidrauličke zglobne platforme, 5 
šumskih vozila, 2 tehnička vozila i 92 ostala vozila. Tijekom godine, jedinice lokalne 
samouprave, sukladno mogućnostima, osiguravale su sredstva za nabavu vatrogasne opreme, 
a Zagorska javna vatrogasna postrojba  i Javna vatrogasna postrojba Grada Krapine koriste i 
specijalnu opremu koju je 2017. godine nabavila Krapinsko-zagorska županija poglavito za 
tehničke intervencije. Investicija koja će značajno unaprijediti uvjete za obavljanje vatrogasne 
djelatnosti Zagorske javne vatrogasne postrojbe i vatrogasnih snaga Krapinsko-zagorske 
županije u cjelosti, izgradnja je objekta Vatrogasnog centra u Zaboku na lokaciji Prilaz dr. 
Franje Tuđmana bb. Vatrogasni centar površine 800 m2 izgrađen je kreditnom linijom od 
strane HBOR-a u visini 4.189.594,15 kuna na petnaest godina.  

2.4. Osposobljenost vatrogasnih snaga 

Liječničko uvjerenje i zvanje u vatrogastvu na 31. prosinca 2018. godine imalo je 1538 
vatrogasnih operativnih članova te ima još 3719 ostalih članova. Te su snage sposobne 
provoditi složene aktivnosti na zaštiti od požara i drugih ugroza. U cilju stalnog održavanja 
dostignutog nivoa spremnosti za provođenje vatrogasne djelatnosti i unaprjeđivanja 
sposobnosti, Vatrogasna zajednica kao nositelj osposobljavanja (po dobivenom rješenju 
Ministarstva unutarnjih poslova) provodi školovanja za zvanja u vatrogastvu i usavršavanja za 
specijalnosti u vatrogasnoj operativi. U 2018. godini, ukupno je osposobljeno 409 osoba, što 
je povećanje za 105 osoba u odnosu na 2017. godinu kada ih je bilo 304.  

Tabela 3. Osposobljavanja provedena od strane Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske 
županije u 2018. godini 
(Izvor: Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije) 
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Tijekom 2018. održano je i 8 seminara. 

Tabela 3. Seminari održani u 2018. godini 
(Izvor: Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije) 
 

NAZIV MJESTO 
ODRŽAVANJA 

DATUM 
ODRŽAVANJA 

BROJ 
SUDIONIKA 

za voditelje vatrogasne 
mladeži 

Bedekovčina 24.11. 28 

za produženje licence za 
voditelje vatrogasne mladeži 

Zabok 2.12 63 

GDPR u vatrogastvu Zabok 16.11. 60 

za operatere vatroneta – 
modul 1 

Krapina 7.12 25 

za operatere vatroneta – 
modul 3 

Zagreb 26.5. 21 

za operatere vatroneta – 
modul 3 

Krapina 8.12. 25 

za operatere vatroneta – 
modul 5 

Krapina 5. i 6.12. 13 

za vatrogasne suce Bedekovčina 28.1. 47 

 

Osposobljenost vatrogasnih snaga ispitivala se je i održavala kroz održavanje vatrogasnih 
vježbi kako bi sagledalo realno stanje i mogućnosti izvršenja taktičnih zadataka i drugih 
zadaća koje se postavljaju pred operativne postrojbe.  

Tabela 4. Pregled vježbi održanih u 2018. godini 
(Izvor: Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije) 
 

ORGANIZACIJA 
VATROGASNE ZAJEDNICE 

KZŽ/GZ 

MJESTO 
ODRŽAVANJA 

DATUM 
ODRŽAVANJA 

BROJ 
SUDIONIKA 

Klanjec 2018 Klanjec 29.5. 55 

ORGANIZACIJA 
VATROGASNE ZAJEDNICE 

GRADA ILI OPĆINE 

MJESTO 
ODRŽAVANJA 

DATUM 
ODRŽAVANJA 

BROJ 
SUDIONIKA 

VZG Zabok Zabok 13.4. 25 

VZO Veliko Trgovišće Strmec 20.5. 20 

VZG Pregrada Vinagora 19.5. 36 



6 

 

DVD Zlatar Bistrica Zlatar Bistrica 19.5.  15 

VZG Klanjec Lučelnica 13.6. 24 

VZO Marija Bistrica  Laz Bistrički 17.6. 28 

DVD Gornje Jesenje Gornje Jesenje 22.6. 17 

VZO Bedekovčina Bedekovčina 24.5. 35 

VZO Gornja Stubica Gornja Stubica 28.10. 25 

DVD Mihovljan Mihovljan 2.12. 30 

VZG Zlatar Zlatar 16.12.  32 

 
 
29. svibnja 2018. godine, provedena je združena vježba operativnih snaga sustava civilne 
zaštite krapinsko-zagorske županije 2018. pod nazivom  „Požar u OŠ Donja Stubica“ u kojoj 
su, ispred Zagorske javne vatrogasne postrojbe sudjelovala 3 vatrogasaca, ispred 
Dobrovoljnog vatrogasnog društva Donja Stubica 13 vatrogasaca i ispred Dobrovoljnog 
vatrogasnog društva Oroslavje 3 vatrogasca. Vježba je bila masovnog karaktera, sa školskom 
djecom ukupno je bilo 481 sudionika i sudionica.  
 

2.5. Zaključak 

Kontinuiranim financiranjem sukladno odredbama Zakona o vatrogastvu („Narodne novine”, 
broj 106/99., 117/01., 36/02., 96/03., 139/04., 174/04., 38/09. i 80/10.), stanje operativne 
spremnosti vatrogastva na području Krapinsko-zagorske županije dovedeno je do 
zadovoljavajuće razine te se bilježi kontinuirani rast aktivnosti na daljnjem unaprjeđivanju 
iste.  

Temeljne odrednice sadašnjeg stanja su: 
 

- organiziran učinkovit sustav za zaprimanje dojava o požarima i uzbunjivanje 
vatrogasnih postrojbi sukladno području djelovanja i operativnoj spremnosti 

- kontinuirano osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova u dobrovoljnom i 
profesionalnom vatrogastvu 

- zadovoljavajući ukupni operativni sastav vatrogasnih službi  
- koordinirano djelovanje vatrogasnih postrojbi na cijelom području Krapinsko-

zagorske županije bez obzira na nadležnost po području jedinice lokalne samouprave. 
 
Dio nedostataka postojećeg sustava uvjetovan je vanjskim čimbenicima kao što je 
nemogućnost većeg operativnog angažmana dobrovoljnih vatrogasaca na intervencijama koje 
traju duže vrijeme (posebice u prijepodnevnim satima zbog nemogućnost izbivanja s radnog 
mjesta) jer nije reguliran način nadoknade troškova poslodavcu, visoki troškovi nabave 
vatrogasne opreme za operativne članove te nefleksibilnost propisa koji reguliraju provođenje 
vatrogasne djelatnosti i  koji ne uvažavaju nova tehnološka rješenja u vatrogastvu (spomenuti 
Pravilnik o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi je iz 1995. godine). 
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Kao nedostatak na koji se može utjecati valja izdvojiti starost vatrogasnih vozila koja su u 
operativnoj upotrebi na području Krapinsko-zagorske županije -  prosječna starost vozila je 23 
godine. 

 

3. STANJE PROVEDBE GODIŠNJEG PROVEDBENOG PLANA UNAPREĐENJA 
ZAŠTITE OD POŽARA ZA PODRUČJE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 
2018. GODINU 

 
Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije je 13. prosinca 2017. godine donijela 
Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Krapinsko-zagorske 
županije za 2018. godinu („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, broj 3/18., dalje u 
tekstu: Plan), kojim su propisane mjere za unapređenje i bolje planiranje zaštite od požara na 
području Krapinsko-zagorske županije.  
Plan je izrađen uz sudjelovanje Policijske uprave krapinsko-zagorske i Vatrogasne zajednice 
Krapinsko-zagorske županije te je provedeno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću putem 
službene mrežne stranice Krapinsko-zagorske županije u kojem nije bilo zaprimljenih 
prijedloga.  
Plan je dostavljen svim izvršiteljima i sudjelovateljima u izvršenju mjera utvrđenih Planom.  
Nastavno se daje pregled stanja provedbe pojedinih mjera u odnosu na izvršitelje i 
sudjelovatelje određene Planom. 

 

JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE: 

- točkom 1. Plana bile su u obvezi uskladiti procjene i planove zaštite od požara te ih 
pravovremeno ažurirati sukladno Zakonu o zaštiti od požara, tijekom 2018. godine 
dvije jedince lokalne samouprave donijele su nove procjene i planove zaštite od 
požara, dvije jedinice su u postupku izrade novih procjena i planova, šest jedinica 
lokalne samouprave vršile su usklađivanje planova, dok ostale jedinice lokalne 
samouprave imaju donijete procjene i planove ali ih tijekom 2018. godine nisu 
usklađivale 
 

- točkom 2. Plana u obvezi su kontinuiranog ažuriranja akata sa sadržanim potrebnim 
mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, sukladno Zakonu o 
poljoprivrednom zemljištu, što i izvršavaju 
 

- točkom  4. Plana bilo je određeno da je potrebno osiguravati potreban broj operativnih 
vatrogasaca te je isto osigurano 
 

- točkom 9. Plana utvrđeno je da su jedinice lokalne samouprave dužne osigurati 
opremanje vatrogasnih postrojbi sukladno Pravilniku o minimumu tehničke opreme i 
sredstava vatrogasnih postrojbi („Narodne novine“, broj 43/95.), Pravilniku o 
minimumu opreme i sredstava za rad određenih vatrogasnih postrojbi dobrovoljnih 
vatrogasnih društava („Narodne novine, broj 91/02.), Pravilniku o tehničkim 
zahtjevima za zaštitnu i drugu osobnu opremu koju pripadnici vatrogasne postrojbe 
koriste prilikom vatrogasne intervencije („Narodne novine“, broj 31/11.), odnosno 
temeljem važećih procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije te planova 
zaštite od požara Krapinsko-zagorske županije, gradova i općina te se je isto provodilo 
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u skladu sa zakonskim obvezama, potrebama pojedine vatrogasne snage i u skladu s 
mogućnostima pojedine jedinice lokalne samouprave 

 
- točkom 12. Plana bile su u obvezi utvrđivanja uvjeta, ustroja i načina korištenja teške 

građevinske mehanizacije za eventualnu žurnu izradu prosjeka i probijanja 
protupožarnih putova radi zaustavljanja širenja šumskih požara, a što proizlazi i iz 
Programa aktivnosti provedbe posebnih mjera zaštite od požara od interesa za 
Republike Hrvatske koje donosi Vlada Republike Hrvatske te ih dostaviti 
Županijskom vatrogasnom zapovjedniku te je, prema dostavljenim izvješćima, 18 
jedinica lokalne samouprave izvijestilo o provođenju ove mjere 

 
 
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA: 

- točkom 1. Plana bila je u obvezi uskladiti postojeću procjenu i plan zaštite od požara  
sukladno Zakonu o zaštiti od požara te je Županijska skupština Krapinsko-zagorske 
županije, na 6. sjednici održanoj 13. prosinca 2017. godine, donijela Procjenu 
ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije Krapinsko-zagorske županije 
(„Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, broj 3/18.) i temeljem iste,  na 8. 
sjednici održanoj 4. travnja 2018. godine donijela Plan zaštite od požara Krapinsko-
zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 17/18.) 
 

 
VATROGASNA ZAJEDNICA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE: 
 

- točkom 3. Plana bila je u obvezi skrbiti o organiziranosti i opremljenosti utvrđenog 
broja vatrogasnih postrojbi što kontinuirano čini, što je vidljivo iz podatka iz točke 2.3 
i 2.4. ovog Izvješća 
 

- točkom 5. Plana bila je u obvezi provesti stručni nadzor nad stanjem opremljenosti i 
osposobljenosti javnih vatrogasnih postrojbi, dobrovoljnih vatrogasnih društava i 
vatrogasnih zajednica na području Županije što je, od strane županijskog i vatrogasnih 
zapovjednika općina i gradova, učinjeno u 20 vatrogasnih organizacija 
 

- točkom 6. Plana bila je u obvezi održavati sjednice i uskladiti planove za provođenje 
zadaća iz područja zaštite od požara te razraditi odgovarajuće operativne planove 
aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara što je učinjeno kroz 3 sjednice 
zapovjedništva Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije na kojima je 
razmatrano stanje zaštite od požara i vršena analiza intervencija te je donesen plan 
aktivnosti Zapovjedništva Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2019. 
godinu 

 
- točkom 7. Plana bila je u obvezi uključiti se u informativno-savjetodavne sastanke, 

razmatranje i pripremu tijeka priprema protupožarne sezone te informiranja pučanstva 
o zakonskoj regulativi i odlukama lokalne samouprave vezane za spaljivanje biljnog i 
drugog otpada no takvih sastanaka nije bilo već se preko lokalnih radio postaja vršilo 
redovno upozoravanje i informiranje pučanstva o opasnostima od izbijanja požara na 
otvorenom prostoru vezano uz spaljivanje biljnog i drugog otpada te je izvršena 
podjela informativno-edukativnog materijala Hrvatske vatrogasne zajednice kojim se 
ukazuje na postupke i radnje za sprečavanje požara (letak „Spriječimo požare“, 
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brošura „Kako spriječiti nesreću“, brošura „Kako postupiti u slučaju nesreće“, 
publikacija za mlađu djecu – Vatrogasna bojanka i prigodan raspored sati za školsku 
djecu) 
 

- kao izvršitelj mjere iz točke 7. Plana, Vatrogasna zajednica Općine Krapinske Toplice 
provodila je informiranost građana i putem društvenih mreža, putem vatrogasaca po 
pojedinim naseljima kao i tijekom posjeta školskim ustanovama jednom godišnje 
 

- kao sudjelovatelj u izvršenju mjere iz točke 7. Plana, Područni ured za zaštitu i 
spašavanje Krapina održavao je edukacije u vrtićima i osnovnim školama na kojima je 
prezentirana i opasnost od požara zatvorenog i otvorenog prostora kojom je 
obuhvaćeno 207 djece predškolskog i školskog uzrasta te je održao više sastanaka za 
pripremu i provedbu Vladinog Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite 
od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2018. godinu na kojima su sudionici 
upoznati s obvezama koje proizlaze iz tog Programa  
 

- točkom 10.  Plana  bila je u obvezi odrediti lokacije  pogodne za  uspostavu 
zapovjednih mjesta u slučaju gašenja velikih požara otvorenog prostora te su iste  
određene 
 

- točkom 11. Plana bila je u obvezi organizirati seminare i osposobljavanja za  
zapovjedništva i vatrogasce što je izvršeno organiziranjem osposobljavanja za zvanja i 
specijalnosti u vatrogastvu te održavanjem seminara i vježbi kako je navedeno u točci 
2.4. ovog Izvješća 

 
ZAGORSKA JAVNA VATROGASNA POSTROJBA I JAVNA VATROGASNA 
POSTROJBA GRADA KRAPINE: 
 

- točkom 4. Plana utvrđena je obveza da osiguraju potreban broj operativnih vatrogasaca 
koji proizlazi iz Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije Krapinsko-
zagorske županije i Plana zaštite od požara Krapinsko-zagorske županije, što je i 
učinjeno 
 

- točkom 5. Plana bile su obvezne provoditi stručni nadzor nad stanjem opremljenosti i 
osposobljenosti javnih vatrogasnih postrojbi u svrhu čega su provedene provjere 
fizičke spremnosti i stručnosti vatrogasaca u radu s opremom 
 

- točkom 9. Plana bile u obvezi su nabavljati potrebnu vatrogasnu opremu, zanavljati 
vatrogasna vozila  što kontinuirano čine sukladno financijskim mogućnostima 
 

- točkom 11. Plana bile su obvezne organizirati osposobljavanja, seminare i vježbe za 
zapovjedništva vatrogasce što kontinuirano provode, a u svrhu istog Zagorska javna 
vatrogasna postrojba gradi vježbalište za uvježbavanje vatrogasnog kadra s područja 
cijele Županije. 

 
PRAVNE OSOBE KOJE SU PLANOM BILE UKLJUČENE U PROVOĐENJE MJERA: 
 

 -   Hrvatske šume d.o.o., šumarije Krapina, Donja Stubica i Zlatar te Javna ustanova za 
upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije svojim 
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redovnim djelovanjem provode mjere utvrđene Planom, a godišnje planove rada 
dostavile su Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje Područnom uredu Krapina i 
županijskom vatrogasnom zapovjedniku Krapinsko-zagorske županije kako je i Planom 
naloženo 

 
 
 
4. ZAKLJUČAK 
 
Iz Izvješća o stanju zaštite od požara na području Krapinsko-zagorske županije i o stanju 
provedbe Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Krapinsko-
zagorske županije za 2018. godinu proizlazi da je zaštita od požara dobro organizirana  te da 
je većina mjera utvrđenih spomenutim Planom izvršena. S obzirom na veliki udio u požarima 
čine požari otvorenog prostora potrebno je usmjeriti aktivnosti kako bi se još više utjecalo na 
smanjenje istih.  
Ovo Izvješće o stanju zaštite od požara na području Krapinsko-zagorske županije i o stanju 
provedbe Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Krapinsko-
zagorske županije za 2018. godinu, biti će dostavljeno Nacionalnom odboru za preventivnu 
zaštitu i gašenje požara i središnjem tijelu državne uprave za vatrogastvo. 
 

 

 

 

 

 
 



 
 

                          
 
         REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
        ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
KLASA: 214-01/19-01/03 
URBROJ: 2140/01-01-19-29 
Krapina,  __. travnja 2019. 
 
 

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko - zagorske županije („Službeni glasnik 
Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 4/09., 11/13., 26/13.- pročišćeni tekst i 
13/18.),  Županijska skupština Krapinsko - zagorske županije na 13. sjednici održanoj 
dana __. travnja 2019. godine donijela je  
 
 

Z A K L J U Č A K 
 

 
I. Prihvaća se Prijedlog izvješća o stanju zaštite od požara na području 

Krapinsko-zagorske županije i o stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unapređenja 
zaštite od požara za područje Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu. 

 
II. Akt iz točke 1.  nalazi se u privitku i čini sastavni dio ovog Zaključka. 

 
     
 

 
                PREDSJEDNICA 
                                                                                                      ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 
                                                                                                       Vlasta Hubicki, dr.vet.med 
 
 
 
DOSTAVITI: 
1. Nacionalni odbor za preventivnu zaštitu i gašenje požara, 

Zagreb, Selska cesta 90, 
2. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Sektor za vatrogastvo, 

Zagreb, Ksaverska cesta 107, 
3. Upravni odjel za opće i zajedničke poslove, ovdje, 
4. «Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», za objavu,      
5. za prilog zapisniku, 
6. za Zbirku isprava,         
7. Pismohrana. 
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