REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
KLASA: 214-01/16-01/14
URBROJ: 2140/01-02-16-2
Krapina, 31. svibnja 2016.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Prijedlog godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara
za područje Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu
Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik
Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13 – pročišćeni tekst), župan
Krapinsko-zagorske županije, dana 31. svibnja 2016. godine, d o n o s i
ZAKLJUČAK
1) Utvrđuje se Prijedlog godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje

Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu.
2) Prijedlog plana nalazi se u privitku i čini sastavni dio ovog Zaključka, te se upućuje

Županijskoj skupštini na razmatranje i prihvaćanje.
3) Za izvjestiteljicu po točci 1., a vezano uz točku 2. ovog Zaključka zadužuje se Petra Vrančić

Lež, pročelnica Upravnog odjela za opće i zajedničke poslove.

ŽUPAN
Željko Kolar
Dostaviti:
1. Županijska skupština,
2. Za Zbirku isprava,
3. Pismohrana.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL
ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE

KLASA: 214-01/16-01/14
URBROJ: 2140/01-11-16-4
Krapina, 31. svibnja 2016.
ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
PREDMET: Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara
za područje Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu,
Nacrt prijedloga, - podnosi se
PRAVNI TEMELJ: Članak 13. stavak 4. Zakona o zaštiti od požara («Narodne novine»,
broj 92/10., dalje u tekstu: Zakon), Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija
Krapinsko-zagorske županije KLASA: 810-03/02-01/06, URBROJ: 364-02-1, od 21. lipnja
2002. godine i članak 17. stavak 1. alineja 21. Statuta Krapinsko-zagorske županije
(„Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13. –
pročišćeni tekst)
NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština
PREDLAGATELJ: Upravni odjel za opće i zajedničke poslove županu,
župan Županijskoj skupštini
IZVJESTITELJ:
OBRAZLOŽENJE: Člankom 13. stavkom 4. Zakona propisano je da jedinice lokalne i
područne (regionalne) samouprave na temelju procjene ugroženosti od požara donose godišnji
provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za svoje područje za čiju provedbu će osigurati
financijska sredstva. Određeno je da se godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od
požara županije donosi uz sudjelovanje nadležne policijske uprave i vatrogasne zajednice
županije te da temeljem njega gradovi i općine donose godišnje provedbene planove za svoje
područje. Kako je stavkom 9. istog članka Zakona o zaštiti od požara propisano da će jedinice
lokalne i područne (regionalne) samouprave u donošenju planova osigurati sudjelovanje
javnosti i sukladno odredbama Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u
postupcima donošenja općih akata Krapinsko-zagorske županije (Službeni glasnik Krapinskozagorske županije“, broj 24/14.), objavom Javnog poziva za savjetovanje sa zainteresiranom
javnošću u postupku donošenja Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara
za područje Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu, KLASA: 214-01/16-01/04
URBROJ: 2140/01-11-16-2 od 25. svibnja 2016. godine, na službenoj mrežnoj stranici
Krapinsko-zagorske županije, javnost je pozvana na sudjelovanje podnošenjem prijedloga na
priloženom obrascu. Nije bilo pristiglih prijedloga.

Nacrt prijedloga Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje
Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu predstavljen je i na prvoj redovnoj sjednici
Stožera civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije.
Nacrt prijedloga Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje
Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu, dostavlja se u prilogu te se predlaže županu da
utvrdi prijedlog Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje
Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu i uputi ga na donošenje Županijskoj skupštini.
POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA: Za provedbu Godišnjeg provedbenog plana
unapređenja zaštite od požara za područje Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu
osigurana su sredstva u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu u iznosu od
710.000,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje redovne djelatnosti Vatrogasne zajednice
Krapinsko-zagorske županije.
PROČELNICA
Petra Vrančić Lež
Prilog:
1. Nacrt prijedloga Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje
Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu,
2. Prijedlog zaključka župana.
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NACRT

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA: 214-01/16-01/14
URBROJ:2140/01-01-16Krapina,
Temeljem članka 13. stavka 4. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj
92/10.) i članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinskozagorske županije“ , broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13.-pročišćeni tekst) te temeljem
Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Krapinsko-zagorske županije
KLASA:810-03/02-01/06, URBROJ:2140/1-01-02-1, od 21. lipnja 2002. godine, Županijska
skupština Krapinsko-zagorske županije, na _____ sjednici održanoj ______ 2016. godine
donosi
GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN
UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA
ZA PODRUČJE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJEZA 2016. GODINU

I.
Ovaj Godišnji provedbeni plan unapređenja zašite od požara za područje Krapinskozagorske županije za 2016. godinu (dalje u tekstu: Plan) donosi se s ciljem postizanja
učinkovitije i efikasnije razine zaštite od požara na području Krapinsko-zagorske županije.
II.
Za unapređenje zaštite od požara na području Krapinsko-zagorske županije, tijekom
2016. godine potrebno je provesti sljedeće mjere:
1. Jedinice lokalne samouprave i Krapinsko-zagorska županija dužne su uskladiti
procjene i planove zaštite od požara u skladu s člankom 13. Zakona o zaštiti od
požara.
Izvršitelji zadatka:
Sudjelovatelji:
Rok:

Krapinsko-zagorska županija, gradovi i općine s područja
županije,
Inspektorat unutarnjih poslova Policijske uprave Krapinskozagorske, Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije,
vatrogasne zajednice općina i gradova
kontinuirano

2. Sukladno odredbama članka 41. stavka 2. i članka 43. Zakona o šumama („Narodne
novine“ , broj 140/05., 82/06., 129/08., 80/10., 124/10., 25/12., 68/12., 148/13. i

94/14.) potrebno je ažurirati Odluku o mjerama zaštite šuma od protupravnog
prisvajanja, korištenja i drugih protupravnih radnji, te za provođenje šumskog reda u
šumama šumoposjednika na području Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik
Krapinsko-zagorske županije“, broj 30/09.)
Izvršitelji zadatka :
Rok:

Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije, župan,
Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet,
komunalnu infrastrukturu i EU fondove
31. prosinca 2016.

3. Predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave dužna su kontinuirano ažurirati akte
sa sadržanim potrebnim mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina,
sukladno odredbama članka 12. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne
novine“, broj 39/13. i 48/15.)
Izvršitelji zadatka:
Rok:

Jedinice lokalne samouprave s područja Krapinsko-zagorske
županije
kontinuirano

4. Temeljem procjena ugroženosti i planova zaštite od požara Županije, gradova i općina
potrebno je skrbiti o organiziranosti i opremljenosti utvrđenog broja vatrogasnih
postrojbi sukladno odredbama Pravilnika o osnovama organiziranosti vatrogasnih
postrojbi na teritoriju Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 61/94.)
Izvršitelji zadatka:
Rok:

Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije, vatrogasne
zajednice gradova i općina
kontinuirano

5. Sukladno izračunu o potrebnom broju vatrogasaca iz Procjene ugroženosti od požara i
tehnoloških eksplozija te Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Krapinskozagorske županije za gradove i općine osigurati potreban broj operativnih vatrogasaca.
Izvršitelji zadataka:
Sudjelovatelji:
Rok:

Zagorska javno vatrogasna postrojba, Javna vatrogasna
postrojba Krapina, dobrovoljna vatrogasna društva
Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije, vatrogasne
zajednice gradova i općina
kontinuirano

6. Provesti stručni nadzor nad stanjem opremljenosti i osposobljenosti javnih vatrogasnih
postrojbi, dobrovoljnih vatrogasnih društava i vatrogasnih zajednica na području
Županije.
Izvršitelji zadataka:
Sudjelovatelji:
Rok:

Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije
vatrogasne zajednice gradova i općina, Zagorska javno
vatrogasna
postrojba,
Javna
vatrogasna
postrojba
Krapina
kontinuirano

7. Održavati sjednice zapovjedništva vatrogasnih zajednica i na istima uskladiti planove
za provođenje zadaća iz područja zaštite od požara i razraditi odgovarajuće operativne
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Izvršitelji zadatka:
Rok:

Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije, vatrogasne
zajednice gradova i općina
izvršeno

8. Uključiti se u organizaciju informativno-savjetodavnih sastanaka s predstavnicima
lokalne uprave i samouprave, zainteresiranim osobama za zaštitu od požara,
pučanstvom, odgojno-obrazovnim ustanovama, na kojima će se razmotriti i analizirati
tijek priprema i provedbe aktivnosti zaštite od požara tijekom godine i upoznavanje s
opasnostima i posljedicama od izbijanja požara. Posebnu pozornost usmjeriti
informiranju pučanstva o zakonskoj regulativi i odlukama lokalne samouprave vezano
za spaljivanje biljnog i drugog otpada.
Izvršitelji zadatka:
Sudjelovatelji:
Rok:

Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije, vatrogasne
zajednice gradova i općina,
Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode
Krapinsko-zagorske županije, Hrvatske šume d.o.o., Područni
ured za zaštitu i spašavanje Krapina, gradovi i općine
kontinuirano

9. Hrvatske šume d.o.o. odnosno nadležne šumarije Krapina, Zlatar i Donja Stubica
dužne su izraditi godišnji plan operativne provedbe programa aktivnosti zaštite od
požara, temeljem kojeg se izrađuju prosjeci kroz posebno ugrožene šume, a u suradnji
s gradskim i općinskim vatrogasnim zapovjednicima kao i za razinu županije uz
sudjelovanje županijskog vatrogasnog zapovjednika. Za potrebe intervencija gašenja
požara i izrade šumskih prosjeka u akcijama sprječavanja širenja nastalog požara pri
pravnim osobama koje gospodare šumama potrebno je planirati, osnovati, opremiti i
osposobiti radne ekipe šumarskih djelatnika s odgovarajućom opremom i sredstvima
veze. Popis ekipa s opremom te plan angažiranja potrebno je dostaviti nadležnom
županijskom vatrogasnom zapovjedniku. Potrebna sredstva osigurana su u okviru
sredstava Hrvatskih šuma d.o.o. Planove dostaviti županijskom vatrogasnom
zapovjedniku.
Izvršitelji zadatka:
Sudjelovatelji:

Rok:

Hrvatske šume d.o.o. nadležne šumarije Krapina, Zlatar i Donja
Stubica
Inspektorat unutarnjih poslova Policijske uprave Krapinskozagorske, Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije,
vatrogasne zajednice gradova i općina, Zagorska javna
vatrogasna postrojba i Javna vatrogasna postrojba Krapina
izvršeno

10. Obavljati nadzor nad provedbom mjera zaštite od požara i tehnoloških eksplozija,
posebno onih subjekata koji predstavljaju poseban gospodarski, poljoprivredni,
turistički ili interes za zaštitu prirode i okoliša.
Izvršitelji zadatka:
Rok:

Inspektorat unutarnjih poslova PU Krapinsko-zagorske županije
kontinuirano
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11. HŽ Infrastruktura d.o.o. dužno je izraditi i provoditi godišnji plan čišćenja uz
željezničke prometne pravce koji prolaze Krapinsko-zagorskom županijom te ga
dostaviti Područnom uredu za zaštitu i spašavanje Krapina i Županijskom
vatrogasnom zapovjedniku Krapinsko-zagorske županije.
Izvršitelj zadatka:
Sudjelovatelji:
Rok:

HŽ Infrastruktura d.o.o.
Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije, Područni
ured za zaštitu i spašavanje Krapina
planiranje izvršeno, održavanje kontinuirano

12. Autocesta Zagreb – Macelj d.o.o. i Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske
županije, gradovi i općine koje upravljaju nerazvrstanim cestama, dužni su izraditi
godišnji plan čišćenja cestovnog pojasa uz javne prometnice, te temeljem istog
provoditi redovna čišćenja. Planove održavanja potrebno je dostaviti Županijskom
vatrogasnom zapovjedniku Krapinsko-zagorske županije i Područnom uredu za zaštitu
i spašavanje Krapina.
Izvršitelji zadatka:
Rok:

Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. i Županijska uprava za
ceste, gradovi i općine s područja županije
planiranje izvršeno, održavanje kontinuirano

13. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske
Županije dužna je sustavno za posebno štićena područja provoditi preventivne mjere
zaštite od požara. Izvješće o provedenim mjerama dostaviti županijskom vatrogasnom
zapovjedniku Krapinsko-zagorske županije i Područnom uredu za zaštitu i spašavanje
Krapina.
Izvršitelj zadatka:
Rok:

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima
prirode Krapinsko-zagorske županije
provođenje mjera kontinuirano, dostava izvješća 31. prosinca
2016.

14. Hrvatska elektroprivreda ODS d.o.o. Elektra Zabok dužna je provoditi aktivnosti na
održavanju elektroenergetskih postrojenja i trasa nadzemnih elektroenergetskih
vodova koji su u njezinoj nadležnosti. Plan održavanja dužna je dostaviti Županijskom
vatrogasnom zapovjedniku i Područnom uredu za zaštitu i spašavanje Krapina.
Izvršitelj zadatka:
Sudjelovatelji:
Rok:

Hrvatska elektroprivreda ODS d.o.o. Elektra Zabok
Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije,
Područni ured za zaštitu i spašavanje Krapina
planiranje izvršeno, održavanje kontinuirano

15. Vatrogasne zajednice županije, gradova i općina dužne su 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 zaštitu
i drugu osobnu opremu koju pripadnici vatrogasne postrojbe koriste prilikom
vatrogasne intervencije („Narodne novine“, broj 31/11.), odnosno temeljem važećih
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procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije te planova zaštite od požara
Krapinsko-zagorske županije, gradova i općina.
Izvršitelj zadatka:
Rok:

Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije, vatrogasne
zajednice gradova i općina, javne vatrogasne postrojbe,
dobrovoljna vatrogasna društva
kontinuirano

16. Temeljem Plana intervencija kod velikih požara otvorenog prostora na teritoriju
Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 25/01.) potrebno je odrediti pogodne
lokacije i prostore te izvršiti sve potrebne predradnje radi uspostave zapovjednih
mjesta kod zapovijedanja i koordinacije u gašenju velikih požara otvorenog prostora.
Izvršitelji zadatka:
Rok:

Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije, vatrogasne
zajednice općina i gradova,
kontinuirano

17. Potrebno je organizirati osposobljavanja, seminare i vježbe za zapovjedništva kao i za
vatrogasce u svrhu što učinkovitije provedbe svih planiranih aktivnosti i zadaća u
kojima sudjeluju.
Izvršitelj zadatka:
Rok:

Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije, vatrogasne
zajednice gradova i općina, javno vatrogasne postrojbe,
dobrovoljna vatrogasna društva
kontinuirano

18. Temeljem važećih procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije te planova
zaštite od požara Krapinsko-zagorske županije, gradova i općina potrebno je utvrditi
uvjete, ustroj i način korištenja teške građevinske mehanizacije za eventualnu žurnu
izradu prosjeka i probijanja protupožarnih putova radi zaustavljanja širenja šumskog
požara, kao i pravne osobe zadužene za ostale oblike logističke potpore kod složenijih
vatrogasnih intervencija. Popis pravnih osoba s pregledom raspoložive teške
građevinske mehanizacije te ostalih oblika logističke potpore s razrađenim planom
aktiviranja, dostaviti Županijskom vatrogasnom zapovjedniku.
Izvršitelji zadatka:
Sudjelovatelji:
Rok:

gradovi i općine
Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije,
vatrogasne zajednice gradova i općina
15. kolovoza

19. Od distributera vode na području Županije tražiti redovito provođenje ažuriranja
podatka o javnoj hidrantskoj mreži (položaj i ispravnost hidranata), redovito
provođenje geodetskog snimanja vanjskih hidranata, ucrtavanja lokacija hidranata kao
i segmenata naselja na odgovarajuće karte te dostavu istih na korištenje središnjim
vatrogasnim postrojbama.
Izvršitelji zadatka:
Sudjelovatelji:

Krapinsko-zagorska županija, gradovi i općine
Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije
vatrogasne zajednice gradova i općina, Zagorska javna
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Rok:

vatrogasna postrojba, Javno vatrogasna postrojba Krapina,
dobrovoljna vatrogasna društva
15. srpnja

ZAVRŠNE ODREDBE
III.
Ovaj Plan dostaviti će se svim izvršiteljima i sudjelovateljima.
VIII.
Ovaj Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Krapinskozagorske županije stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije“.

PREDSJEDNICA
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Vlasta Hubicki, dr.vet.med.
DOSTAVITI:
1. Jedinice lokalne samouprave s područja
Krapinsko-zagorske županije,
2. Policijska uprava Krapinsko-zagorska,
Inspektorat unutarnjih poslova,
Krapina, dr. Franje Tuđmana bb,
3. Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije,
Krapina, Trg Ljudevita Gaja 12,
4. Zagorska javna vatrogasna postrojba,
Zabok, Trg Dragutina Domjanića 1,
5. Javna vatrogasna postrojba Krapina,
Krapina, dr. Franje Tuđmana bb,
6. Hrvatske šume d.o.o. nadležne šumarije
Krapina, Zlatar i Donja Stubica,
7. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima
prirode Krapinsko-zagorske županije,Radoboj, Radoboj 8,
8. Egis road operation,Lepajci, Velika Ves 116A,
9. Autocesta Zagreb-Macelj,Zagreb, Garićgradska 18,
10. Županijska uprava za ceste, Pregrada, Janka Leskovara 40/1,
11. Hrvatska elektroprivreda ODS d.o.o. Elektra Zabok,Zabok, Matije Gupca 57
12. Područni ured za zaštitu i spašavanje Krapina, Krapina, Ivana Rendića 7,
13. Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije,Krapina, Magistratska 3,
15. Pismohrana.
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