REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DONJI KRALJEVEC
KLASA:021-05/19-01/9
URBROJ:2109-06-20-03
D.Kraljevec, 07.12.2020.
Na temelju čl. 13. st.8. Zakona o zaštiti od požara (Narodne novine 92/10) i članka 46. Statuta
Općine Donji Kraljevec („Službeni glasnik Međimurske županije“ 06/13, 10/13, 2/18, 5/20) općinski
načelnik Općine Donji Kraljevec, podnosi Općinskom vijeću Općine Donji Kraljevec:
IZVJEŠĆE
o stanju zaštite od požara i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite
na području Općine Donji Kraljevec u 2019. godini
1. STANJE ZAŠTITE OD POŽARA
1.1. Uvodne napomene
Protupožarna zaštita temeljem Ustava RH („Narodne novine“ broj: 56/90, 135/97, 08/98,
113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14) predana je u nadležnost jedinica lokalne
samouprave. Jedinice lokalne i područne samouprave organiziraju zaštitu od požara na svom području
kao javnu službu te skrbe o stanju zaštite od požara sukladno odredbama Zakona o zaštiti od požara
(NN 92/10, čl.19.), općim aktima i drugim odlukama, kao i priznatim pravilima tehničke prakse.
Odgovorne osobe za provođenje zaštite od požara na svom području jesu gradonačelnici, odnosno
načelnici. Obveza je jedinice lokalne samouprave da jednom godišnje razmatraju izvješće o stanju
zaštite od požara i usklade svoje Procjene i Planove zaštite od požara.
Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec donijelo je i usvojilo Procjenu i Plan ugroženosti od
požara i tehnoloških eksplozija za područje Općine Donji Kraljevec (Klasa:021-05/14-01/22,
Ur.broj:2109-06-14-01 od 15.07.2014.godine). Trenutno su u izradi novi navedeni dokumenti.
Izradom Procjene ugroženosti od požara te izradom Plana zaštite od požara Općine Donji
Kraljevec, proizlazi da je nositelj zaštite od požara na području Općine Donji Kraljevec DVD Donji
Kraljevec, Donji Hrašćan, Hodošan, Palinovec, Sveti Juraj u Trnju i Donji Pustakovec koje su u
Procjenama i Planu zaštite od požara središnje postrojbe s područjem odgovornosti.
1.2. Posebnosti Općine Donji Kraljevec
Općina Donji Kraljevec (u daljnjem tekstu:Općina) smještena je u donjem dijelu Međimurske
županije. Općina graniči s Općinom Domašinec, Općinom Goričan, Gradom Prelogom, te Općinom
Mala Subotica. Ukupna površina Općine iznosi 36,34km2.
1.3. Operativno-preventivna djelovanja
Operativno i preventivno djelovanje je u tijesnoj i neraskidivoj vezi, posebice kada se uzme u
obzir da svaki veći incident (požar, tehnička intervencija) neminovno nosi financijske i druge
troškove, a pomnom analizom može se doći do saznanja da su uložena novčana sredstva u preventivu i
operativu samo jedan mali dio vrijednosti u odnosu na štete koje nastaju štetnim događajem.
Operativno preventivna djelovanja podrazumijevaju sve one aktivnosti koje dobrovoljna
društva (DVD) i profesionalne postrojbe (JVP) moraju ispunjavati sukladno Zakonu o vatrogastvu i
Zakonu o zaštiti od požara, Procjeni i planu zaštite od požara jedinica lokalne samouprave, Zakonu o
udrugama (za DVD), Zakona o ustanovama (JVP) te ostalih podzakonskih akata, s ciljem da bi svoju
operativno preventivnu spremnost zadržali na nivou koji se propisuje.

DVD Donji Kraljevec
DVD Donji Kraljevec osnovano je 1889.godine, stoga je u 2019.g. obilježena 130. obljetnica
njegovog postojanja. Završeni su radovi na uređenju vatrogasnog doma, odnosno postavljana su sva
vrata na ulazima u garažu, epoksidni pod u garažama, te vanjska fasada. Isto tako, u nastavku objekta
izgrađena je nadstrešnica gdje je smješten muzej za stare šprice. Trenutno DVD Donji Kraljevec broji
50 članova i 30 članova pomlatka. U društvu su pristupila 3 nova člana koji pohađaju tečaj za
vatrogasca. Nakon obuke pristupit će interventnoj postrojbi te će polako kroz vježbe i intervencije
stjecati iskustvo. Tijekom 2019.g. promijenjen je namještaj u uredu, postavljen video-nadzor, zatim je
postavljen tablet u navalno vozilo sa pristupom internetu kako bi se mogli koristiti aplikacijom koja
prikazuje hidrantsku mrežu na području Općine. Proveden je pregled podzemne i nadzemne hidrantske
mreže te preventivni pregled domaćinstava, tj. objekata u Donjem Kraljevcu. Vlada RH, Ministarstvo
gospodarstva, obrta i poduzetništva donirala je na korištenje novu autocisternu. Svi članovi
interventne postrojbe opremljeni su osobnim zaštitnim odjelima, kacigama, odijelima za tehničke
intervencije te posjeduju važeća liječnička uvjerenja. Organizirana je taktična pokazna vježba u OŠ
Donji Kraljevec, te su također sudjelovali u taktično pokaznoj vježbi Palinovec 2019 u kojoj su
sudjelovali i ostali DVD-i iz VZPO Donji Kraljevec- Goričan. Isto tako, sudjelovali su na obuci za
spašavanje sa visina i obuci za tehničke intervencije u FF PENZENDORF u Austriji. Dijelili su
promidžbene letke, vršili protupožarno dežurstvo prilikom žetvene sezone na poljima okolice naselja
te tijekom spaljivanja vuzmenke u Donjem Kraljevcu. Održana je i regulacija prometa tijekom dana
Općine Donji Kraljevec te raznih drugih događanja u naselju. Tijekom 2019. Interventna postrojba
intervenirala je 24 puta, od toga je bilo 10 požarnih intervencija, zatim 12 tehničkih intervencija (od
toga 3 intervencije su bile prilikom prometnih nezgoda) i 2 protupožarna dežurstva. Bili su
organizatori seniorskog takmičenja za VZP Donji Kraljevec- Goričan na kojem su sudjelovali sa 2
ekipe, 1 muška A i muška B ekipa. Na natjecanju djece i mladeži sudjelovali su sa 3 ekipe, kako na
općinskim tako i županijskim natjecanjima. Sa 2 odjeljenja sudjelovali su na natjecanju sa ručnim
štrcaljkama u Sv. Mariji na kojem su osvojili 1. i 3. mjesto u muškoj konkurenciji. Isto tako,
sudjelovali su sa jednom ekipom na natjecanju u Kuršancu. Članovi DVD-a koji su sudjelovali u
sklopu VZPO Donji Kraljevec- Goričan na natjecanju vatrogasnih veterana osvojili su 2. i 3. mjesto.
DVD-Palinovec
Dana 06.10.2019.godine članovi DVD-a izvršili su pregled hidrantske mreže po cijelom
naselju te sve hidrante unijeli u aplikaciju „Hidranti“. Kod pregleda su uočeni manji nedostaci na koje
su ukazali djelatnicima Međimurskih voda, a koji su bili uklonjeni kroz par dana. Dijelili su
informativne letke mještanima Palinovca. Tijekom godine imali su 7 intervencija, od toga su 4 bila
manje složena gašenja, jedno složeno, te 2 tehničke intervencije. Osiguravali su paljenje vuzmenke
koje organizira MO Palinovec i Udruga mladih Palinovčan. Imali su devet natjecateljskih ekipa (2.
ekipe pomladaka, 1.ekipu mladeži, te 6. Seniorskih ekipa). Muška A ekipa otvorila je natjecateljsku
sezonu sudjelovanjem na vatrogasnom kupu Dalmacije dana 27. travnja u Sinju. Mladež pak je
otvorila sezonu 11.05.2019 u Vratišincu. Dana 18.05.2019. godine na natjecanju VZPO Donji
Kraljevec- Goričan za pomladak i mladež nastupili su sa 3 natjecateljske ekipe i to Pomladak muški,
Pomladak žene te ekipom Mladež muški. Dana 25.05.2019. godine nastupili su na županijskom
vatrogasnom natjecanju. Ekipa Pomladak muški je u kategoriji osvojila 8.mjesto. U kategoriji
Pomladak žene, cure su bile najbolje u županiji, a ekipa Mladež muški osvojila je 4. mjesto. Dana 03.
lipnja ekipa Mladež Muška sudjelovala je na 21. Susretu vatrogasne mladeži Republike Hrvatske i
Republike Slovenije. Dana 13.lipnja ekipa Mladež Muški sudjelovala je kupu grada Novog Marofa.
Dana 29. lipnja 2019. godine u Donjem Kraljevcu bio je održano vatrogasno natjecanje seniora VZPO
Donji Kraljevec- Goričan. Nastupili su sa 6 ekipa. Muške A ekipe osvojile su 1. i 2. mjesto, Muški B
1.mjesto, Žene A 1. i 2. mjesto te žene B 1. mjesto. Svih 6 ekipa plasiralo se je na županijsko
vatrogasno natjecanje koje je bilo održano u Sivici 06.07.2019.godine. 4 ekipe su osvojile pehare,
Žene A2(Kobre) 1.mjesto, Žene 1(Rakete) 3.mjesto, Muški A1. 7mjesto i Muški A 2 2. mjesto, Muška
B 2.mjesto te ženska B ekipa 8. mjesto. Ovo natjecanje je bilo izlučno, tako da su se 4 seniorske ekipe
plasirale na državno natjecanje . Članovi DVD Palinovec tijekom 2019. godine bili su na natjecanju u
Božjakovini, Paukovcu, Šandorovcu, Selnici, Totovcu (2 ekipe), Čakovcu 3ekipe, Trebarjevu,
Varaždinu i Žiškovcu. Dana 19.10.2019. godine zajedno sa članovima DVD Donji Kraljevec bili su na
vježbi i obuci spašavanja iz visina te obuci spašavanja unesrećenog iz vozila u Austriji kod Freiwilige

Feuherwehr Penzendorf. Dana 30.11.2019.godine bili su domaćini zajedničke pokazne vježbe na
terenima ŠRD Šaran Palinovec pod nazivom „PALINOVEC 2019“, a vježba se izvodila na vodi i oko
vode. Od opreme DVD-Palinovec je u 2019. godini imao 3 vatrogasna vozila: navalno vozilo marke
TAM 5500 i kombinirano navalno vozilo marke IVECO. Oba vozila opremljena su za gašenje, sa
svom potrebnom opremom. Treće vozilo je putničko vozilo marke MERCEDES za prijevoz 9 osoba,
koje ima dišne aparate i aparate za početno gašenje požara. Isto tako, imaju 2 vatrogasna agregata,
marke ZIEGLER, te 2 pumpe – HONDU i TOMOS, dvije električne potopne pumpe, 25 kompleta
zaštitnih odjela, 4 izolacijska aparata i ostalu opremu.
DVD Donji Pustakovec
Na bodovanju je ostvaren bolji rezultat nego svih prijašnjih godina (1154 bodova), što
predstavlja potvrdu dobrog rada društva i napredak. Tijekom 2019.g. pregledana je cijela hidrantska
mreža i oprema u naselju zajedno s bunarima kojom prilikom je isprobana i pripadajuća oprema.
Nabavljena je potrebna nova oprema: radioveze, dimnjačarski alat. Obavljene su edukacije članova (6
novih vatrogasaca prve klase, 3 nova vatrogasna časnika prve klase). Također, obavljeni su potrebni
liječnički pregledi operativnih članova društva. Izvršene su redovne aktivnosti kroz godinu,
prisustvovalo se proslavama obljetnica u susjednim društvima te općinskom i županijskom natjecanju
gdje je muška A ekipa osvojila 2. mjesto. Prisustvovali su na javnoj pokaznoj vježbi u organizaciji
VZPO Donji Kraljevec – Goričan i obuci Crvenog križa iz pružanja prve pomoći. Glede intervencija u
2019.g. imali su samo požare niskog raslinja bez veće materijalne štete.
DVD Hodošan
Sve zadaće i aktivnosti bile su usmjerene na sprečavanje nastanka požara, provođenje
preventivnih mjera, pružanje tehničkih i drugih intervencija, stručnoj obuću članstva, prijemu novih
članova, vatrogasnim natjecanjima kao i širenju promidžbe vatrozaštite u svim životnim i radni
sredinama. Tijekom 2019.g. imali su 8 sastanka društva, 2 sastanka upravnog odbora te su
prisustvovali sastancima VZOP Donji Kraljevec-Goričan. Na istima se rješavala problematika o
vatrogasnoj djelatnosti, kao i tekući problemi koji su se javljali u tekućoj godini. Tijekom 2019.g. je u
naselju provedena kontrola hidrantske mreže. Društvo je interveniralo na više podmetnutih požara u
samom selu i okolici. Isto tako, učestvovali su u čuvanju Božjeg groba, Dan Sv. Florijana, zaštitnika
vatrogasaca. Uređena je unutrašnjost vatrogasnog doma postavljanjem izolacije i krečenjem. A i B
ekipa DVD-a Hodošan natjecala se na nivou VZPO Donji Kraljevec-Goričan u Donjem Kraljevcu.
Izvršena su osposobljavanja za vatrogasna zvanja. Tijekom srpnja, servisirani su aparati za početno
gašenje požara te su stari zamijenjeni novima. Tijekom 2019.g. bilo je ukupno 16 požarnih
intervencija, od toga na objektima 5 intervencija i 11 intervencija otvorenog prostora. Isto tako,
zabilježena je i pojava piromana.
DVD Donji Hrašćan
Tijekom 2019. godine održano je 13 sjednica Upravnog odbora, na kojima se raspravljalo o
svim aktivnostima i zadaćama, sa ciljem daljnjeg unapređenja vatrogastva (uređenje vatrogasnog
spremišta, pribavljanje nužne vatrogasne opreme potrebne za ostvarenje zacrtanih planova,
sudjelovanje na raznim takmičenjima i pomaganje u radu drugim udrugama na području naše općine).
Članovi DVD-a Donji Hrašćan odazvali su se na sve godišnje skupštine na koje su bili pozvani, a
sudjelovali su i na jednoj proslavi 130 godina djelovanja DVD-a Donji Kraljevec, te na danima
općine Donji Kraljevec. Dana 07.09.2019 održana je svečana 80. obljetnica djelovanja DVD Donji
Hrašćan. Društvo ima 57 člana od čega 30 člana starija od 18 godina, te preostalih 27 čine članovi
vatrogasnog podmlatka. U društvu djeluju operativna i natjecateljske desetine. Operativna desetina
DVD-a Donji Hrašćan broji 12 vatrogasaca sa važećim liječničkim pregledom, posjeduju 10
interventnih odijela i jedno kombi vozilo sa visokotlačnim sklopom. Ono što je najvažnije, a to je rad
muške "A"ekipe i podmlatka (6 do 12 godina). Na natjecanju vatrogasne zajednice područja općina
Donji Kraljevec-Goričan u D.Kraljevcu dana 29.06.2019. nastupali su sa muškom „A“ ekipom. Na
prednatjecanju podmladka i mladeži u Palinovcu 18.05.2019. nastupali su sa dvije ekipe podmladka,
pomladak žene i pomladak muški. Na županijskom natjecanju podmlatka i mladeži održanom u
Palinovcu dana 25.05.2019. nastupali su sa dvije ekipe podmlatka. PM-9 mjesto od 53 ekipe, PŽ-8
mjesto od 18 ekipa. Na Dravskom kupu u Donjem Mihaljevcu dana 16.06.2019. nastupali su sa dvije

ekipe podmladka: PŽ-3. mjesto od 6 ekipa, PM-7. mjesto od 23 ekipe. Za vrijeme žetvenih radova
tradicionalno su organizirali dežurstva i ophodnju polja, ali su se i aktivno uključivali u sve aktivnosti
svih mjesnih udruga. U 2019.godini imali su jednu intervenciju požara dimnjaka dana 02.02.2019. U
2019. imali su pregled hidrantske mreže i ispumpavanje vatrogasnih bunara po naselju. Tijekom
2019.godine organizirali su više radnih akcija čišćenja i uređenja vatrogasnog objekta i vatrogasne
spreme. Početkom 2020.godine izvršeno je bodovanje društva od strane Vatrogasne zajednice
Međimurske županije. DVD Donji Hrašćan smješteno je u kategoriju"ostala društva" i osvojeno je
936 bodova.
DVD Sveti Juraj u Trnju
Tijekom 2019. održana su dva sastanka Upravnog odbora te više radnih dogovora. Na bodovanju
od strane VZMŽ za svoj rad osvojili su 744 boda. Dana 09.02. održana je redovna godišnja skupština.
Povodom blagdana Uskrsa organizirali su počasnu stražu na Božjem grobu u župnoj crkvi. Tijekom
godine održavali su ispravnost hidrantske mreže i hidrantskih ormarića. Dana 04.05. sudjelovali su u
mimohodu u Donjem Kraljevcu povodom dana Općine. Također, sudjelovali su na natjecanju seniora
Vatrogasne zajednice Općine Donji Kraljevec- Goričan sa muškom B ekipom gdje su osvojili
3.mjesto. Istim su se plasirali na županijsko natjecanje u Sivici gdje su osvojili 26.mjesto. Tijekom
lipnja i srpnja vršili su obilazak zbog žetvenih radova. Sudjelovali su na vatrogasnom natjecanju u
Svetoj Mariji. Isto tako, sudjelovali su na javnoj vježbi na ribnjaku u Palinovcu. Tijekom 2019. nije
bilo požara niti bilo kakve intervencije.

1.4. Nabavka vozila i opreme
Pravilnik o minimumu opreme i sredstava za rad određenih vatrogasnih postrojbi dobrovoljnih
vatrogasnih društava (NN 91/02) propisuje se oprema i vozila za javne vatrogasne postrojbe i
dobrovoljna vatrogasna društva.
DVD Donji Kraljevec ima slijedeću opremu na raspolaganju: navalno vozilo, autocesternu, kombi
vozilo, tehničko vozilo, zapovjedno vozilo, mehaničke ljestve, auto prikolica s pripadajućom
opremom, motorna pumpa, muljna pumpa, 3 kompleta hidrauličkih škara i razupora, 4 agregata za
sruju, razne manje potpone pumpe, 9 aparata za zaštitu dišnih organa.
DVD-i Općine Donji Kraljevec raspolažu svojim prostorima u kojem se nalaze garaže za vozila, ured i
prostorija za sastanke. Sredstva za održavanje, pokriće troškova energenata i osiguranja prostora
osigurava Općina Donji Kraljevec u svome proračunu.
1.5. Rad s mladima, udrugama i suradnja s interventnim službama
Preventivni rad u zaštiti od požara vatrogasne postrojbe provode u radu s građanima i kroz rad
sa mladeži. Vatrogasne zajednice i postrojbe nastoje stvarati odgovorne članove zajednice u kojoj
živimo i ujedno kvalitetne vatrogasce. Svako dobrovoljno vatrogasno društvo svjesno je da bez
kontinuiranog rada s mladeži dolazi do zastoja u radu i pada kvalitete rada unutar samog društva. Kroz
rad s mladeži ujedno povećava se i nivo preventive stanovništva. Suradnja između dobrovoljnog
društava i Vatrogasne zajednice Međimurske županije je kontinuirana i postojana.
1.6. Financiranje zaštite od požara
Općina Donji Kraljevec izdvojila je za zaštitu od požara u 2019. godini iznos od 177.591,40 kuna,
za JVP Čakovec decentralizirana sredstva u iznosu od 20.965,50 kn.
2. STANJE PROVEDBE GODIŠNJEG PROVEDBENOG PLANA UNAPREĐENJA
ZAŠTITE OD POŽARA
Općina Donji Kraljevec nakon donošenja Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na svojem
području, upoznala je izvršitelje zadataka sa njihovim obvezama u realizaciji Provedbenog plana u
2019. godini.
Provedbeni plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Donji Kraljevec u 2019.
godini uspješno je proveden, pa je tako:

DVD-i na području Općine Donji Kraljevec osigurali su potreban broj operativnih
vatrogasaca,
DVD-i na području Općine Donji Kraljevec tijekom razdoblja povećane opasnosti od požara
(ljetni period) osigurali su stalno vatrogasno dežurstvo,
Općina ima donijet Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija,
Općina je uskladila i donijela Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora
DVD-i na području Općine Donji Kraljevec osigurali su dovoljan broj osobne zaštitne opreme
za vatrogasce,
Općina je poduzimala potrebne mjere kako bi prometnice i javne površine bile uvijek
prohodne u svrhu nesmetane intervencije,
Općina je u cilju zaštite od požara na otvorenom prostoru, svojim aktima regulirala okvire
ponašanja na otvorenom prostoru,
Općina je redovito održavala prohodnim prilazne putove do prirodnih pričuva vode koji se
mogu koristiti za gašenje požara na otvorenom prostoru,
Općina je u suradnji sa Županijskom upravom za ceste osigurala redovito čišćenje zemljišnog
pojasa uz županijske i lokalne ceste radi preglednosti za sigurnost prometa, kao i sprečavanja
nastajanja i širenja požara po njemu.

NAČELNIK
Miljenko Horvat

Na temelju članka 13. Zakona o zaštiti od požara (''Narodne novine'', broj 92/10), članka 32.
Statuta Općine Donji Kraljevec („Službeni glasnik Međimurske županije“, br. 6/13, 10/13, 2/18, 5/20),
Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec, na svojoj 30.sjednici održanoj 18.12.2020. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od požara na području Općine Donji Kraljevec u 2019.
godini i provedbi plana unapređenja zaštite od požara za 2019. godinu.
I.
Prihvaćaju se Izvješće o stanju zaštite od požare na području Općine Donji Kraljevec u 2019.
godini i provedbi plana unapređenja zaštite od požara za 2019. godini.
II.
Izvješće o stanju zaštite od požara na području Općine Donji Kraljevec u 2019. godini i
Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za 2019. godinu sastavni su dijelovi ovog zaključka.
III.
Ovaj zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u
Međimurske županije“.

''Službenom glasniku

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DONJI KRALJEVEC

Klasa:021-05/19-01/9
Urbroj:2109-06-20-04
Donji Kraljevec, 18.12.2020.
Predsjednik Općinskog vijeća:
Zoran Strahija

