REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
KLASA: 250-04/22-01/01
URBROJ: 2140-02-22-30
Krapina, 24. veljače 2022.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET:

Prijedlog izvješća o stanju zaštite od požara na području Krapinskozagorske županije, stanju vatrogastva i o stanju provedbe Godišnjeg
provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje
Županije za 2021. godinu

Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinskozagorske županije“, broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21 – pročišćeni
tekst), župan Krapinsko-zagorske županije dana 24. veljače 2022. 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, stanju vatrogastva i o stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana
unapređenja zaštite od požara za područje Županije za 2021. 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.

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: 250-04/22-01/01
URBROJ: 2140-11-22-29
Krapina, 24. veljače 2022.
ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
PREDMET: Izvješće o stanju zaštite od požara, na području Krapinsko-zagorske županije,
stanju vatrogastva i o stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana
unapređenja zaštite od požara za područje Krapinsko- zagorske županije za
2021. godinu,
- prijedlog, dostavlja se
PRAVNI TEMELJ: članak 13. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj 92/10.),
članak 19. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“, broj 125/19.) i članak 17. Statuta
Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj: 13/01.,
5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21.-pročišćeni tekst)
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 Županijska skupština Krapinskozagorske županije je na 24. sjednici održanoj 15. prosinca 2020. godine donijela Godišnji
provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Krapinsko-zagorske županije za
2021. godinu (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 najvećim dijelom 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, a člankom 19. stavkom 8. Zakona o
vatrogastvu da izvješće o stanju vatrogastva i zaštite od požara podnosi županijski vatrogasni
zapovjednik.

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 vatrogastva, zaštite od požara
i o stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje
Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu te se predlaže županu da isti utvrdi i proslijedi
Županijskoj skupštini na donošenje.
v.d. PROČELNICE
Marija Bedeniković

Prilog:
Nacrt prijedloga izvješća o zaštite od požara na području Krapinsko-zagorske županije, stanju
vatrogastva i o stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za
područje Županije za 2021. godinu
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PRIJEDLOG
IZVJEŠĆE O STANJU ZAŠTITE OD POŽARA NA PODRUČJU
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, STANJU VATROGASTVA
I O STANJU PROVEDBE GODIŠNJEG PROVEDBENOG PLANA
UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA ZA PODRUČJE
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2021. 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, a člankom 19. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“, broj 125/19.) da
županijski vatrogasni zapovjednik jednom godišnje podnosi izvješće županijskoj skupštini o
stanju vatrogastva i zaštite od požara.
2. STANJE ZAŠTITE OD POŽARA I STANJE VATROGASTVA NA PODRUČJU
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Na području Krapinsko-zagorske županije ustrojeno je i operativno djeluje 81 dobrovoljno
vatrogasno društvo, od čega su tri u gospodarstvu. Sukladno Zakonu o vatrogastvu („Narodne
novine“, broj 125/19.) ustrojeno je 15 vatrogasnih zajednica gradova i općina u koje je
uključeno 68 dobrovoljnih vatrogasnih društava, u tri jedinice lokalne samouprave još se
trebaju ustrojiti vatrogasne zajednice (Općina Radoboj, Stubičke Toplice i Sveti Križ
Začretje), a 13 dobrovoljnih vatrogasnih društava djeluje samostalno i direktno je udruženo u
Vatrogasnu zajednicu Krapinsko-zagorske županije.
Na području Krapinsko-zagorske županije djeluju dvije javne vatrogasne postrojbe:
Zagorska javna vatrogasna postrojba i Javna vatrogasna postrojba Grada Krapine.
Tijekom 2021. godine u vatrogasnim organizacijama birana su nova rukovodstva na mandat
od 5 godina.
Jedinice lokalne samouprave s područja Krapinsko-zagorske županije uskladile su svoje
Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija te planove zaštite od požara s
aktualnim stanjem. U usklađivanju navedenih planskih dokumenata sudjelovala je
Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije kao i vatrogasne zajednice općina i
gradova.
2.1. Podaci o broju intervencija u 2021. godini
Prema podacima Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije, u 2021. godini, na
području Krapinsko-zagorske županije bilo je 587 vatrogasnih intervencija od čega 254
požara, 264 tehničke intervencije i 69 ostalih intervencija
.
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Tabela 1. Vatrogasne intervencije u 2021. godini po mjesecima i prema vrsti
TEHNIČKE
POŽARI
INTERVENCIJE
16
60
35
14
72
28
29
9
8
32
13
26
25
20
16
17
17
14
6
12
3
11
14
21

MJESEC
siječanj
veljača
ožujak
travanj
svibanj
lipanj
srpanj
kolovoz
rujan
listopad
studeni
prosinac
UKUPNO
INTERVENCIJA

254

UKUPNO
OSTALO INTERVENCIJA
1
77
6
55
4
104
5
43
5
45
4
43
5
50
6
39
9
40
13
31
6
20
6
41

264

69

587

UKUPNI BROJ INTERVENCIJA U 2021.
POŽARI

TEHNIČKE INTERVENCIJE

OSTALO

45%
43%
12%

Izvor: Županijski operativni centar
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Tabela 2. Usporedni prikaz broja požara po mjesecima za 2020. i 2021. godinu
MJESEC

BROJ POŽARA
2021

2020
siječanj
veljača
ožujak
travanj
svibanj
lipanj
srpanj
kolovoz
rujan
listopad
studeni
prosinac
UKUPNO

USPOREDBA

12

16

+4

21
31
47
8
9
16
7
10
14
11
13
199

35
72
29
8
13
25
16
17
6
3
14
254

+14
+41
-18
0
+4
+9
+9
+7
+8
-8
+1
+55

Izvor: Županijski vatrogasni operativni centar

2.2. 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 2021. godini sufinancirala nabavu opreme za rad
vatrogasnih postrojbi iznosom od 43.000,00 kn, uređenje vatrogasnih spremišta iznosom od
85.000,00 kn i nabavu 12 vatrogasnih vozila temeljem Pravilnika o sufinanciranju nabave
vatrogasnih vozila iznosom od 60.704,00 kuna. Krapinsko-zagorska županija je uz financijska
sredstva osigurana za redovnu djelatnost Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije
izdvojila i 360.995,00 kuna za nabavu vatrogasne opreme (vatrogasne kacige, čizme, rukavice
i 2 kompleta specijalnih alata.) za opremnje javnih vatrogasnih postrojbi.
U 2021. godini u okviru projekta „Modernizacija vozila vatrogasnih postrojbi RH”
dobrovoljno vatrogasno društvo Krapina dobilo je autocisternu VOLVO FL, dobrovoljno
vatrogasno društvo dobilo je šumsko lako vozilo Mercedes-Benz ACTROS, dok su
dobrovoljna vatrogasna društva Zlatar i Konjščina dobile navalna vozila. Vatrogasna
zajednica Krapinsko-zagorske županije dobila je iz zajedničkog programa Hrvatske
vatrogasne zajednice i sredstava iz općekorisnih funkcija šuma vozilo Pick ua Ford Ranger
koje će koristiti kao zapovjedno vozilo vatrogasne zajednice.
S gore navedenim vozilima vatrogasne zajednice i vatrogasna društava na području
Krapinsko-zagorske županije raspolažu sa 225 vozila: 47 navalnih vozila - vozač + 5 mjesta,
35 navalna vozila - vozač + 2 mjesta, 33 autocisterni, 3 autoljestve (32 metra), 2 hidrauličke
zglobne platforme, 8 šumskih vozila, 3 tehnička vozila i 94 ostalih vozila.
Tijekom godine, jedinice lokalne samouprave, sukladno mogućnostima, osiguravale su
sredstva za nabavu vatrogasne opreme.
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2.3. Osposobljenost vatrogasnih snaga
Ukupni operativni sastav vatrogasnih postrojbi na razini županije, što podrazumijeva
osposobljenost i liječničko uvjerenje, čine 1694 vatrogasno operativnih članova i 3764 ostalih
članova. Te su snage sposobne provoditi najsloženije 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 2021. godini, ukupno je
osposobljeno 206 pripadnika vatrogasnih postrojbi.
Tabela 3. Osposobljavanja provedena od strane Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske
županije 2021. godini
VRSTA
OSPOSOBLJAVANJA
BROJ
OSPOSOBLJENIH
UKUPNO

Vatrogasac

128

Vatrogasac I
klase

Vatrogasni
časnik I klase

26

52
206

Izvor: Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije

U svrhu održavanja spremnosti sva društva tijekom godine provode vježbe. Zbog proglašene
pandemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 tijekom 2021. godine vježbe
su održavane u manjem opsegu.
2.4. Zaključak
Kontinuiranim financiranjem 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 Krapinskozagorske 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), visoki troškovi nabave vatrogasne opreme za operativne članove te nefleksibilnost
propisa 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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3. STANJE PROVEDBE GODIŠNJEG PROVEDBENOG PLANA UNAPREĐENJA
ZAŠTITE OD POŽARA ZA PODRUČJE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA
2021. GODINU
Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije je 15. prosinca 2020. godine donijela
Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Krapinsko-zagorske
županije za 2021. godinu, („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 59b/20.)
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, u 2021. četiri jedinice
lokalne samouprave izradile su novu procjenu i pripadajući plan, pet jedinica lokalne
samouprave u postupku su izrade novih procjena i planova,

-

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 8. Plana jedinice lokalne samouprave bile su dužne omogućiti nesmetano
obavljanje inspekcijskog nadzora od strane inspektora, koji zbog epidemije izazvane
virusom SARS-Cov-2 prošle godine nisu provođeni što je vidljivo je iz izvješća
Službe civilne zaštite Krapina,

-

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
u skladu sa zakonskim obvezama, potrebama pojedine vatrogasne snage i u skladu s
mogućnostima pojedine jedinice lokalne samouprave
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-

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
Republiku Hrvatsku koje donosi Vlada Republike Hrvatske te ih dostaviti
Županijskom vatrogasnom zapovjedniku, prema dostavljenim izvješćima većina
jedinica lokalne samouprave ima određene pravne osobe za korištenje mehanizacije
kako u slučaju požara tako i ostalih izvanrednih situacija

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 2.2
i 2.3. 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 10 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 i izvršeno

-

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 vezano za spaljivanje biljnog i
drugog otpada – preko lokalnih radio postaja vršilo se je redovno upozoravanje i
informiranje pučanstva o opasnostima od izbijanja požara na otvorenom prostoru
vezano uz spaljivanje biljnog i drugog otpada te je izvršena podjela informativnoedukativnog materijala Hrvatske vatrogasne zajednice kojim se ukazuje na postupke i
radnje za sprečavanje požara (letak „Spriječimo požare“, brošura „Kako spriječiti
nesreću“, brošura „Kako postupiti u slučaju nesreće“, publikacija za mlađu djecu –
Vatrogasna bojanka i prigodan raspored sati za školsku djecu). Služba civilne zaštite
Krapina kao sudjelovatelj u izvršenju mjere, zbog epidemiološke situacije nije
provodila edukacije djece

-

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

ZAGORSKA JAVNA VATROGASNA
POSTROJBA GRADA KRAPINE:
-

POSTROJBA

I JAVNA

VATROGASNA

točkom 4. Plana utvrđena je obveza da osiguraju potreban broj operativnih vatrogasaca
koji proizlazi iz Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije Krapinskozagorske županije i Plana zaštite od požara Krapinsko-zagorske županije, javne
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vatrogasne postrojbe trenutno imaju nedostatak operativnih vatrogasaca za potrebe
osnivača
-

točkom 5. Plana bile su obvezne provoditi stručni nadzor nad stanjem opremljenosti i
osposobljenosti javnih vatrogasnih postrojbi, provjere fizičke spremnosti i stručnosti
vatrogasaca u radu s opremom provedene su u smanjenom obimu zbog epidemije
koronavirusa

-

točkom 9. Plana u obvezi su nabavljati potrebnu vatrogasnu opremu, zanavljati
vatrogasna vozila
što su dosad kontinuirano čine sukladno financijskim
mogućnostima, a u prošloj godini nisu bile u mogućnosti

-

točkom 11. Plana bile su obvezne organizirati osposobljavanja, seminare i vježbe za
zapovjedništva vatrogasce što se kontinuirano provodi, ali u smanjenom obliku zbog
epidemije koronovirusa

-

točkom 13. su kao sudjelovatelji određeni za provođenje ažuriranja podataka o javnoj
hidrantskoj mreži što i kontinuirano čine.

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
redovnim djelovanjem provode mjere utvrđene Planom, tako je Javna ustanova za
upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije u sklopu
projekata provodila edukaciju o važnosti i mjerama zaštite prirodnih vrijednosti s
naglaskom na zaštitu od požara, prvenstveno školske djece, provedena je sanitarna
sječa suhih stabala i čišćenje u zaštićenim područjima (značajan krajobraz Zelenjak Risvička i Cesarska Gora, spomenicima parkovne arhitekture Donje Oroslavje, Gornja
Bedekovčina i Marija Bistrica, područje Natura 2000 mreže na Strahinjčici i Ivančici),
a godišnje planove rada dostavile su Ravnateljstvu civilne zaštite, Službi civilne zaštite
Krapina i županijskom vatrogasnom zapovjedniku Krapinsko-zagorske županije kako
je Planom naloženo.
4. ZAKLJUČAK
Iz Izvješća o stanju zaštite od požara na području Krapinsko-zagorske županije, stanju
vatrogastva i o stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara
za područje Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu proizlazi da je zaštita od požara
dobro organizirana te da je većina mjera utvrđenih spomenutim Planom izvršena.
Izdvajanja Krapinsko-zagorske županije u 2021. godini odnosila su se na financiranje redovne
djelatnosti i aktivnosti Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije u visini od
1.000.000,00 kuna te nabave vatrogasne opreme za javne vatrogasne postrojbe u iznosu od
360.995,00 kuna.
Ovo Izvješće o stanju zaštite od požara na području Krapinsko-zagorske županije, stanju
vatrogastva i o stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara
za područje Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu, biti će dostavljeno Nacionalnom
odboru za preventivnu zaštitu i gašenje požara i središnjem tijelu državne uprave za
vatrogastvo.
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REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA: 250-04/22-01/01
URBROJ: 2140-01-22-31
Krapina, ____
2022.
Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko - zagorske županije („Službeni glasnik
Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21 –
pročišćeni tekst), Županijska skupština Krapinsko - zagorske županije na 6. sjednici
održanoj dana
2022. godine donijela je
ZAKLJUČAK
I.

II.

Prihvaća se Prijedlog izvješća o stanju zaštite od požara na području Krapinskozagorske županije, stanju vatrogastva i o stanju provedbe Godišnjeg provedbenog
plana unapređenja zaštite od požara za područje Županije za 2021. godinu.
Akt iz točke 1. nalazi se u privitku i čini sastavni dio ovog Zaključka.

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Zlatko Šorša

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,
4. «Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», za objavu,
5. za prilog zapisniku,
6. za Zbirku isprava,
7. Pismohrana.

