REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DONJI KRALJEVEC
Načelnik
KLASA:214-01/19-01/6
URBROJ:2109-06-02-21-02
Donji Kraljevec, 15.11.2021.
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, 5/21, 7/21-pročišćeni tekst) 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 2020.
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
ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija (KLASA:214-01/19-01/5,
URBROJ:0-20-11 od 08.10.2020.godine) te Plan zaštite od požara (KLASA:21401/19-01/5, URBROJ:0-20-10, od dana 08.10.2020.).
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
Aktivnosti DVD-a Donji Kraljevec tijekom 2020. godine bile su u velikoj
mjeri uvjetovane novonastalom situacijom u svezi pandemije COVID-19.
U veljači je održana redovna godišnja skupština na kojoj je donesen plan
rada za 2020. godinu.
Tijekom 2020. godine imali su 24 požarnih i tehničkih intervencija.
Održane su 3 taktično pokazne vježbe sa smanjenim brojem članova, na kojima
se uglavnom uvježbavao rad članova vatrogasne postrojbe.
Izvršen je preventivno pregled domaćinstava, tj. objekata u Donjem
Kraljevcu.
Od ostalih aktivnosti ističe se dežurstvo u prvom valu epidemije kada su
svakodnevno obilazili naselja na području Općine Donji Kraljevec te upozoravali
ljude da se pridržavaju određenih mjera a najviše javnog okupljanja u većem
broju.
Također, izvršen je pregled kompletne hidrantske mreže.
Obzirom na novonastalu situaciju tijekom 2020. godine, najviše vremena
su utrošili na intervencije te održavanje vozila i opreme.
Glede školovanja, završili su edukaciju za upravljanje vatrogasnim
intervencijama. Riječ je o radu s aplikacijom Hrvatske vatrogasne zajednice gdje
sada većinu izvještaja sa intervencije odrađuju samostalno. Isto tako, u svezi
edukacije nabavili su navigacijski sustav koji je povezan sa centralnom dojavom
JVP Čakovec, tako da im se automatski uključuje navigacija prilikom intervencije.
Isto uvelike olakšava dolazak na mjesto intervencije kada se ne radi o naselju
Donji Kraljevec.
Isto tako, zbog novonastale situacije tijekom 2020. godine nije bilo posjeta
dječjem vrtiću niti osnovnoj školi.
Izvršena je podjela promidžbenih letaka te se vršilo protupožarno
dežurstvo prilikom žetvene sezone.
DVD-Palinovec
DVD Palinovec broji ukupno 89 aktivnih članova starijih od 18 godina, te
42 člana djece i mladeži do 18 godina
Izvršili su pregled 3 kombajna i dežurali tokom cijele žetvene sezone i
pregledali su cijelu hidrantsku mrežu.
Tijekom godine imali su 11 intervencija, od toga su 7 bili vanjski požarigašenje suhe trave i raslinja, 1 požar kuće- kuhinje, 1 tehnička intervencija, 2
puta uklanjanje stršljena i divljih pčela. Također, osiguravali su paljenje
vuzmenke.

U skladu sa epidemiološkom situacijom održavali su vježbe, dok natjecanja
nije bilo.
Dana 29. kolovoza 2020. imali su vježbu s novim navalnim vozilom.
Dana 05. rujna imali su zajedničku pokaznu vježbu s članovima DVD Donji
Kraljevec i DVD Goričan u Donjem Kraljevcu.
Od opreme DVD-Palinovec je u 2020. godini imao 4 vatrogasna vozila:
navalno vozilo marke TAM 5500 (koje je ove godine rashodovano) i kombinirano
navalno vozilo marke IVECO, navalno vozilo MERCEDES 814 (nabavljeno 2020.
godine), putničko vozilo marke MERCEDES za prijevoz 9 osoba, koje ima dišne
aparate i aparate za početno gašenje požara, 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.
U slučaju požara u naselju Palinovec za gašenje postoji dovoljan kapacitet
vode, kojeg osigurava vodovodna mreža na koju je priključena hidrantska mreža.
Članovi DVD-a Palinovec su od 21.03. do 08. 05.2020. su vršili ophodnje
po naseljima Palinovec- Donji Pustakovec – Sveti Juraj u Trnju.
DVD Palinovec plasirao se na državno natjecanja sa četiri ekipe
2020. godini održana je redovna 88. Izvještajnu skupštinu. Dana 31.
svibnja bili su na Hodočašću Hrvatskih Vatrogasaca u Hrvatskom nacionalnom
svetištu u Mariji Bistrici, dok su dana 20. lipnja organizirali seoske igre mještana
Palinovca na terenima ŠRD Šaran iz Palinovca. Za proštenje u Palinovcu i za
vrijeme održavanja Svete pričesti i Svete potvrde u župnoj crkvi postavili su
šatore. Dana 16. kolovoza uključili su se u humanitarnu akciju „Dobrovoljni prilog
za Emily“ koju je organizirala udruga žena Palinovec.
DVD Donji Pustakovec
Tijekom 2020. godine na bodovanju ostvareno je ukupno 1154 bodova,
čime je nastavljen trend i potvrđen dobar rad društva.
Izvršen je pregled cijele hidrantske mreže i oprema u naselju, kojom
prilikom je isprobana i oprema.
Od nabavljene opreme valja izdvojiti novu potopnu pumpu te zaštitnu
opremu u vidu vatrogasnih čizama i rukavica.
Obavljene su edukacije članstva u organizaciji VZMŽ na teme aplikacije
Vatronet i novog sustava uzbunjivanja UVI, nakon čega su pravilno ažurirani i svi
podaci u tim sustavima.
2020. godinu je obilježila pandemija COVID-19 koja je značajno ograničila
redovne aktivnosti društva, pa sudjelovanja na natjecanjima nije bilo.
Intervencija tijekom 2020. godine nije bilo, pa je naglasak stavljen na
preventivnu djelatnost i žetvena dežurstva.
DVD Hodošan
DVD Hodošan u 2020. godini usmjeravala je i rukovodila radom te se bavila
aktivnostima s temeljnom zadaćom daljnjeg razvoja i unapređenja dobrovoljnog
vatrogastva kao dio sustava zaštite od požara i elementarnih nepogoda. Sve
zadaće i aktivnosti bile su prvenstveno usmjerene na sprječavanje nastanka
izbijanja požara, provođenje preventivnih mjera, pružanje tehničkih i drugih
intervencija, stručnoj obuci članstva, prijemu novih članova, vatrogasnom
natjecanju kao i širenju i promidžbi vatrozaštite u svim životnim i radnim
sredinama. Društvo je tijekom 2020. godine imalo 7 sastanka društva i 2
sastanka upravnog odbora. Također su prisustvovali i sastancima VZPO Donji
Kraljevec – Goričan. Na sastancima se rješavala i razmatrala problematika o
vatrogasnoj djelatnosti, kao i tekući problemi koji su se javljali tijekom godine.

U 2020. godini je u naselju provedena kontrola hidrantske mreže. Društvo je
interveniralo na više požara u samom selu i okolici.
Tijekom mjeseca srpnja obavljali su dežurstva i ophodnje po poljima u vrijeme
žetve. Preventivno je pregledano više kombajna te sredstva za početno gašenje
požara koje posjeduju vlasnici poljoprivrednih strojeva. Na istima nisu uočene
nepravilnosti. Također, izvršena su osposobljavanja za vatrogasna zvanja.
Nadalje, servisirani su aparati za početno gašenje požara te su stare (dotrajale)
aparate zamijenili novima. Pregledana je kompletna hidrantska mreža po
naselju. Tijekom pregleda sanirali su manja oštećenja na hidrantskim
ormarićima, dok na sustavu hidrantske mreže nije bilo nepravilnosti.
Tijekom godine, obzirom na situaciju sa virusom educirani su članovi operative u
vezi rada sa postojećom opremom te je u više navrata i kompletna oprema
isprobana. Svakih dva mjeseca je pregledana oprema i vozila.
DVD Donji Hrašćan
Tijekom 2020. godine održane su tri sjednice Upravnog odbora na kojima
se raspravljalo o svim aktivnostima i zadaćama sa ciljem daljnjeg unapređenja
vatrogastva. Dobrovoljno vatrogasno društvo ima 57 člana od čega je 30 člana
starija od 18, te preostalih 27 čine članovi vatrogasnog podmlatka. U društvu
djeluju operativne i natjecateljske desetine. Operativna desetina DVD-a Donji
Hrašćan broji 11 vatrogasaca sa važećim liječničkim pregledom, posjeduju 12
interventnih odijela i jedno kombi vozilo sa visokotlačnim sklopom. U 2020.
godini izvršili su pregled hidrantske mreže te ispumpavanje vatrogasnih bunara
po naselju. Također, imali su dva požara otvorenog prostora. Tijekom godine
organizirali su više radnih akcija čišćenja i uređenja vatrogasnog objekta i
vatrogasne spreme.
DVD Sveti Juraj u Trnju
Tijekom 2020. godine održane su dvije sjednice Upravnog odbora na
kojima se raspravljalo o svim aktivnostima i zadaćama sa ciljem daljnjeg
unapređenja vatrogastva i isto tako nekoliko radnih sastanaka. Aktivnosti DVD-a
Sveti Juraj u trnju tijekom 2020. godine bile su u velikoj mjeri uvjetovane
novonastalom situacijom pandemije COVID-19. U 2020. godini izvršili su pregled
hidrantske mreže te ispumpavanje vatrogasnih bunara po naselju. Požara i
intervencija nismo imali, pa se više radilo na preventivi. Od ostali aktivnosti imali
smo uz obilježavanje dana Sv. Florijana i više čišćenja kao i uređenja
vatrogasnog objekta uz održavanje vatrogasne spreme.
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,
autocisternu, 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 struju, 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 2020. godini iznos
od 207.591,40 kuna, a za JVP Čakovec decentralizirana sredstva u iznosu od
15.000,00 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 2020. godini.
Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Donji
Kraljevec u 2020. 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 donesenu Procjenu ugroženosti od požara i tehnoloških
eksplozija te Plan zaštite od požara
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

