Temeljem članka 13. stavak 8. Zakona o zaštiti od požara („Narodne Novine“ broj
92/10) i članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Službeni glasnik Zagrebačke županije“, broj
4/18), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na svojoj 22. sjednici, održanoj
12.03.2020.godine, donosi
IZVJEŠĆE O STANJU ZAŠTITE OD POŽARA
NA PODRUČJU OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ ZA 2019. GODINU
1. UVOD
Zaštita od požara uređena je Zakonom o zaštiti od požara ("Narodne Novine" broj 92/10) i
predstavlja sustav koji se sastoji od planiranja, propisivanja i provođenja kao i financiranja
mjera zaštite od požara te ustrojavanja subjekata koji provode zaštitu od požara. Subjekti su
osim fizičkih i pravnih osoba propisanih zakonom i pravne osobe i udruge koje obavljaju
vatrogasnu djelatnost te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Županija donosi
plan zaštite od požara za svoje područje na temelju procjene ugroženosti od požara, po
prethodno pribavljenom mišljenju nadležne policijske uprave i vatrogasne zajednice. Procjena
ugroženosti i plan zaštite od požara županije temelje se na procjenama ugroženosti i planovima
zaštite od požara gradova i općina na području županije. Planom zaštite od požara općine i
gradovi definiraju subjekte odgovorne za provođenje vatrogasne djelatnosti.
Sukladno članku 13. stavak 8. Zakona o zaštiti od požara, predstavničko tijelo županije jednom
godišnje razmatra izvješće o stanju zaštite od požara na svom području i stanju provedbe
godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara županije.
Vatrogasna djelatnost uređena je Zakonom o vatrogastvu ("Narodne Novine" broj 125/19). U
članku 1. navedenog zakona stoji: Vatrogasna djelatnost je sudjelovanje u provedbi
preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine
ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim
situacijama te obavljanje i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama.
Ovim Zakonom je određen način rada vatrogasnih organizacija: vatrogasnih zajednica,
profesionalnih (javnih) i dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi kao i vatrogasnih postrojbi u
gospodarstvu. Pravilnikom o međusobnim odnosima vatrogasnih postrojbi u vatrogasnim
intervencijama ("Narodne Novine" broj 65/94) vatrogasna intervencija definirana je kao
djelovanje vatrogasne postrojbe na gašenju požara kao i druga djelovanja vatrogasne postrojbe
u slučaju eksplozije, prometnih i drugih nesreća, djelatnosti prilikom elementarnih nepogoda te
pri postupcima spašavanja iz visokih objekata i drugih sličnih intervencija spašavanja ljudi i
materijalnih dobara. Nadalje, Pravilnikom o osnovama organiziranosti vatrogasnih postrojbi na
teritoriju Republike Hrvatske ("Narodne Novine" broj 61/94) definirane su osnove
organiziranosti, obučenosti i opremljenosti vatrogasnih postrojbi, razmještaj i način
uzbunjivanja.
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2. ORGANIZACIJA VATROGASTVA NA PODRUČJU OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ
Na području Općine Kloštar Ivanić djeluje Vatrogasna postrojba Grada Ivanić - Grada i
dobrovoljna vatrogasna društva s područja Općine Kloštar Ivanić uz koordinaciju Vatrogasne
zajednice Općine Kloštar Ivanić. Vatrogasna postrojba Grada Ivanić - Grada obavlja, na temelju
Ugovora od 28.1.2016. godine, vatrogasnu djelatnost u provedbi mjera zaštite od požara ili
eksplozija što se sastoji u gašenju požara i spašavanju ljudi i imovine ugroženih požarom i
eksplozijom, obavljanju tehničke intervencije u nezgodama i opasnim situacijama (prometne
nesreće, elementarne nepogode, tehnološke nesreće i sl.), 24-satno vatrogasno dežurstvo na
broju 193. U Vatrogasnoj zajednici Općine Kloštar Ivanić djeluje osam DVD-a od kojih su
samo tri društva (DVD Kloštar Ivanić, DVD Lipovec Lonjski i DVD Krišci) operativna na
cijelom području Općine Kloštar Ivanić, a preostalih pet djeluje u okviru svojeg mjesta.
Vatrogasna zajednica Općine kao udruga vatrogasaca Općine koordinira rad svojih članova
(društava), provodi obuku kadrova, nabavlja opremu, organizira društvena natjecanja te vrši
ostale akcije po planu zaštite od požara.
3. PREGLED INTERVENCIJA
Tablica 1: Pregled vatrogasnih intervencija DVD - a Kloštar Ivanić završno s
19.12.2019.god.
Dobrovoljno
Datum
vatrogasno
intervencije
društvo
Kloštar Ivanić 01.03.2019.
01.03.2019.
03.03.2019.
04.03.2019.
15.03.2019.
25.03.2019.
30.03.2019.
16.06.2019.
23.05.2019.
23.06.2019.
02.07.2019.
05.07.2019.
06.07.2019.

Vrsta intervencije

Mjesto intervencije

Požar otvorenog prostrora
Tehnička
intervencija
u/na kući
Požar pašnjaka

Tedrovec
Kloštar Ivanić ,Stjepana
Radića 53
Sobočani,Graničarska ulica
148
gospodarskog Gornja Obreška ,sv.Juraja 15

Požar
objekta
Požar spremnika za otpad Kloštar Ivanić,čemernička bb
Požar travnjaka
Kloštar Ivanić.vin.odovojak
IV B,6
Požar Livade
Kloštar Ivanić,Duga ulica 27
Požar
postrojenja Kloštar
Ivanić,Kralja
prehrambene industrije
Tomislava 30
Potraga za nestalom Stara Marča bb
osobom
Ispumpavanje vode na Predavec,Matije Gupca 3
otovrenom
Ispiranje prometnice
Kloštar Ivanić,Svetog duha bb
Uklanjanje zapreka u Sobočani,Graničarska 73
cestovnom prometu
Požar livade
Kloštar
Ivanić,Križevačka
ulica 7
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17.07.2019.
03.09.2019.
13.09.2019.
14.12.2019.
POŽARI
UKUPNO

8

Ispumpavanje vode na Kloštar
Ivanić,Vukovarska
otvorenom
ulica 46
Ispumpavanje
na Kloštar
Ivanić,čemernička
otovrenomm
ulica bb
Ispiranje kolnika
Sv.Marije bb
Tehnička intervencija na
kući
TEHNIČKE
OSTALO
INTERVENCIJE
9
0

Tablica 2: Pregled vatrogasnih intervencija DVD - a Lipovec Lonjski završno s
19.12.2019.god.
Dobrovoljno
vatrogasno društvo
Lipovec Lonjski

Datum intervencije

Vrsta intervencije
Požar
otovrenog
prostora
Ispumpavanje vode
na otovrenom
Tehnička intervencija
na
otovrenom
prostoru
TEHNIČKE
INTERVENCIJE
2

01.03.2019.
31.05.2019.
19.07.2019.
POŽARI

UKUPNO

1

Mjesto intervencije
Tedrovec bb
Šćapovec 21
Lipovec Lonjski bb

OSTALO
0

Tablica 3: Pregled vatrogasnih intervencija DVD - a Križci završno s 19.12.2019.god.
Dobrovoljno
Datum intervencije Vrsta intervencije
vatrogasno društvo
Križci
17.06.2019.
Požar vikendice

Kloštar
Ivanić,Predavečki
odvojak II,1
Tehnička intervencija Bešlinec,omladinska
na kući
16
TEHNIČKE
OSTALO
INTERVENCIJE
1
0

21.11.2019.
POŽARI
UKUPNO

Mjesto intervencije

1

Tablica 4: Pregled vatrogasnih intervencija DVD - a Donja Obreška završno s
19.12.2019.god.
Dobrovoljno
vatrogasno društvo
Donja Obreška

Datum intervencije

Vrsta intervencije

Mjesto intervencije

Požar gospodarskog Gornja
objekta
Obreška,sv,Juraja 15
Potraga za nestalom Stara Marča bb
osobom

04.03.2019.
23.05.2019.
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POŽARI
UKUPNO

TEHNIČKE
INTERVENCIJE
1

1

OSTALO
0

4. TEMELJNA OPREMA I VATROGASNI OBJEKTI
Tablica 5: Prikaz spremnosti operativnih snaga vatrogastva VZO Kloštar Ivanić
Ukupan broj
vatrogasaca
-

cca. 600
80 operativnih

Popis opreme – materijalno –
tehnička sredstva (MTS)
- Oprema za gašenje požara i
prijevoz vatrogasaca ili u
slučaju
katastrofa
unesrećenih bez opreme za
pružanje prve pomoći
- 6 kombi vozila
- 4 navalna vozila s
pripadajućom opremom za
gašenje požara

Vatrogasni objekti
-

Središnja
vatrogasna društva
posjeduju
vatrogasne domove
sa spremištem, a u
zimskim uvjetima
prostorije DVD-a
su grijane.

5. FINANCIRANJE
Općina Kloštar Ivanić, zastupana po općinskom načelniku sklopila je sa Vatrogasnom
zajednicom Općine Kloštar Ivanić, Ugovor o izravnoj dodjeli financijskih sredstava iz
Proračuna Općina Kloštar Ivanić za financiranje redovne djelatnosti dobrovoljnih vatrogasnih
društava i vatrogasne zajednice te za opremanje njenih članica u 2019. godini u iznosu od
500.000,00 kuna, obzirom na zakonsku obvezu financiranja istog prema odredbama članka 43.
i 45. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ br. 106/99., 117/01., 36/02., 96/03., 139/04.
174/04., 38/09 i 80/10.).
Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić donijelo je Zaključak o utvrđivanju Financijskog plana
osiguranih sredstava za podmirenje troškova tijekom požarne sezone u 2019. godini (KLASA:
214-02/19-01/01, URBROJ: 238/14-01-19-9 od 05.07.2019.god.).
Zaključkom je utvrđeno da su osigurana sredstva u Proračunu Općine Kloštar Ivanić za
podmirenje troškova redovnih aktivnosti tijekom požarne sezone putem financiranja rada
Vatrogasne zajednice Općine Kloštar Ivanić u iznosu od 290.000,00 kuna. Ovim Zaključkom
utvrđen je Financijski plan za provođenje zadaća tijekom požarne sezone za područje Općine
Kloštar Ivanić unutar Financijskog plana Vatrogasne zajednice Općine Kloštar Ivanić za 2019.
godinu te su osigurana sredstva za dislokaciju i opremanje vatrogasaca.
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6. DOKUMENTI ZAŠTITE OD POŽARA
U 2019.god. Općina Kloštar Ivanić ima sljedeće usvojene dokumente iz područja zaštite od
požara:
- Procjena ugroženosti od požara, 2013.god.
- Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija, 2013.god.
(novi dokumenti su u izradi)
- Plan aktivnog uključivanja svih subjekata zaštite od požara Općine Kloštar Ivanić u
protupožarnoj sezoni u 2019.god. (KLASA: 214-02/19-01/01, URBROJ: 238/14-01-196, od 05.07.2019.god.),
- Plan evakuacije i zbrinjavanja turista u slučaju većih nesreća ili katastrofa na području
Općine Kloštar Ivanić (KLASA: 214-02/19-01/01, URBROJ: 238/14-01-19-8, od
05.07.2019.god.),
- Plan korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu protupožarnih prosjeka
i probijanja protupožarnih putova (KLASA: 214-02/19-01/01, URBROJ: 238/14-01-195, od 05.07.2019.god.),
- Plan operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite i
spašavanja od požara od interesa za Općinu Kloštar Ivanić u 2019.god. (KLASA: 21402/19-01/01, URBROJ: 238/14-01-19-7, od 05.07.2019.god.,
- Zaključak o utvrđivanju Financijskog plana osiguranih sredstava za podmirenje
troškova tijekom požarne sezone u 2019.god. (KLASA: 214-02/19-01/01, URBROJ:
238/14-01-19-9, od 05.07.2019.god.).,
7. ZAKLJUČAK
Stanje zaštite od požara na području Općine Kloštar Ivanić je zadovoljavajuće, a kako bi se isto
i održalo potrebno je provoditi odredbe Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozija
i Plana zaštite od požara Općine Kloštar Ivanić i provoditi stalnu edukaciju stanovništva o
opasnosti nastanka požara kao i preventivnom djelovanju.
S ciljem podizanja operativne spremnosti vatrogasne postrojbe potrebno je kontinuirano
provoditi osposobljavanje i usavršavanje pripadnika istih te pristupiti nabavci nove opreme i
sredstava kao i održavanju postojeće, kao i sustavno raditi na uključivanju što većeg broja
mladih u vatrogasne postrojbe.
KLASA: 810-01/20-01/01
URBROJ: 238/14-01-20-7
Kloštar Ivanić, 12.03.2020.

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ
OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednik Općinskog vijeća:
Krešimir Bunjevac
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