
   

                        
          REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

               OPĆINA JESENJE 

             OPĆINSKO VIJEĆE 

          

KLASA:021-05/18-01/18 

URBROJ:2140/05-18-1 

Gornje Jesenje, 14. 05. 2018. 

 

 Na temelju članka 8. stavka 2. i članka 12. stavka 3. Zakona o zaštiti od požara (Narodne  

novine, br. 92/10) i članka 15. Statuta Općine Jesenje («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske 

županije», broj 15/09, 11/13 i 11/18) Općinsko vijeće Općine Jesenje na 6.  sjednici održanoj 

dana 14. svibnja 2018. godine  donijelo je;  

 
Godišnji provedbeni plan  

unapređenja zaštite od požara Općine Jesenje za 2018. godinu 

I. 

Ovim se Planom utvrđuju osnovne pretpostavke, planiranje i provedba preventivne i operativne 

aktivnosti, ustrojavanje i organizacija, uporaba vatrogasnih snaga i opreme, financiranje, 

zapovijedanje i nadzor u provedbi posebnih mjera na otklanjanju opasnosti od nastanka i širenja 

požara na području Općine Jesenje u 2018. godini. 

II. 

Plan operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od 

interesa za Republiku Hrvatsku u 2018. godini na području Općine Jesenje (u nastavku teksta: 

Plan) temelji se na Programu kojeg je donijela Vlada Republike Hrvatske (NN, br. 42./17) u 

dijelu koji se odnosi na područje Općine Jesenje  kao jedinicu lokalne samouprave. 

Ovim se Planom vrši privremeno usklađenje svih bitnih odrednica i podataka iz Procjene i Plana 

ugroženosti od požara Općine Jesenje a temeljem iskustava stečenih od njihovog donošenja do 

izrade ovog Plana. 

III. 

Temeljem Zakona o zaštiti od požara (NN, br. 92/10)  Općinsko vijeće  donijelo  je slijedeće 

(važnije ) akte: 

1. Odluku o agrotehničkim mjerama na poljoprivrednom zemljištu, mjerama za uređenje i 

održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu, 

KLASA:021-05/14-01/42, URBROJ:2140/05-14-1 sa  16. prosinca 2014., te Odluku o 

izmjenama i dopunama Odluke o agrotehničkim mjerama na poljoprivrednom zemljištu, mjerama 

za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina KLASA:021-05/15-01/39, URBROJ:2140/05-15- 

2. Odluku o donošenju Procjene ugroženosti od požara (revizija) za Općinu Jesenje, 

KLASA:021-05/09-01/23, URBROJ:2140/09-01-2, od 14. srpnja 2009. 



3. Odluku o donošenju Plana zaštite od požara (revizija) za Općinu Jesenje, KLASA: 021-05/09-

01-23, URBROJ:2140/05-01-1 od 14. srpnja 2009 .godine. 

 

IV. 

Na području Općine Jesenje djeluje DVD Jesenje kao nositelj vatrogastva na području Općine 

Jesenje, te JVP Grada Krapine  koja se u slučaju potrebe uključuje na zajedničke intervencije 

gašenja  požara. 

Sukladno Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za područje Općine Jesenje 

potrebno je najmanje 20 dobrovoljnih operativnih vatrogasaca za obavljanje aktivne vatrogasne 

djelatnosti. 

Tijekom razdoblja povećane opasnosti od izbijanja požara (ljetni period) potrebno je osigurati 

pojačane mjere opreza i upozoravati stanovnike Općine Jesenje  na poduzimanje mjera zaštite od 

požara. Putem plakata i pisanih obavijesti stalno upozoravati stanovništvo na moguće opasnosti 

od požara. Izvršiti preventivne preglede stambenih i gospodarskih objekata.  

Tijekom mjeseca svibnja održati „dan vatrogasnih vrata vatrogasnog  doma i upoznati pučanstvo 

sa stanjem opreme i načinu djelovanja vatrogasne postrojbe. 

 

V. 

          Poljoprivredno zemljište se mora obrađivati uz primjenu  agrotehničkih mjera kojima se 

propisuje njegovo korištenje,  na način da se ne umanjuje njegova vrijednost. Potrebno je 

uklanjati suhe biljke nakon provedbe agrotehničkih mjera u trajnim nasadima te suhe biljne 

ostatke nakon berbe. Pri spaljivanju na području šuma i poljoprivrednog zemljišta obavezno 

namjeru spaljivanja prijaviti DVD-u Jesenje  i osigurati neophodnu opremu i sredstva za gašenje. 

VI. 

Kao potencijalni izvori požara su odlagališta  otpada.  Posebnu pozornost potrebno je posvetiti 

odlagalištu“Gorjak“ koja se nalazi uz kamenolom Gorjak radi smanjivanja mogućnosti nastanka 

požara na deponiju, i njegova eventualnog širenja na okolne šume.  U cilju sprečavanja nastanka i 

širenja požara pozornost je potrebno  posvetiti i provedbi mjera uređenja, osiguranja,  i zabrane  

korištenja odlagališta „divljih“ deponija. 

VII. 

Radi omogućavanja normalnog kretanja vatrogasnim vozilima u šumskim područjima potrebno je 

izvršiti kontrolu prohodnosti koju će u suradnji sa udrugom privatnih šumovlasnika „Jela“ 

Jesenje“  izvršiti DVD Jesenje, i po potrebi će se izvršiti uklanjanje raslinja uz šumske putove i 

na problematičnim dijelovima 

VIII. 

Prema potrebi prilagođavati i ustrojiti  motriteljsko-dojavnu službu, koju obavlja DVD Jesenje, 

sukladno  mogućnostima Općine Jesenje i propisanim obvezama. 

IX. 

Kroz provedbeni plan unapređenja zaštite od požara zadužuje se zapovjednik DVD-a Jesenje da 

utvrdi stanje vozila, opreme i tehnike kojom raspolaže DVD-e Jesenje te izradi plan/ prijedlog 

popravaka sanacije,  radi uvida u stanje vatrogasne opreme i eventualnu potrebu nabavke druge 

najnužnije vatrogasne opreme. 

X. 

Zadužuje se Dobrovoljno vatrogasno Gornje Jesenje da u okvirima svojih zakonskih nadležnosti 

osiguraju punu pripravnost tehničkih i ljudskih potencijala u okvirima svojih mogućnosti za 



adekvatno djelovanje po ovome Planu, posebno u razdoblju ljetnog perioda u kojem postoji 

posebna  opasnost od nastanka i širenja požara, za što se planira cca 20 operativnih  vatrogasaca,  

XI. 

Općina Jesenje je osigurala u prijedlogu Proračuna Općine Jesenje za 2018. godinu sredstva u 

iznosu od 80.000,00 kuna za financiranje rada DVD-a Jesenje, kao nositelja vatrogastva na 

području Općine Jesenje.   

XII. 

Osoba zadužena za koordinaciju provedbe ovog Plana za Općinu Jesenje je zamjenik načelnika. 

 

XIII: 

Ovaj Provedbeni plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku 

Krapinsko-zagorske županije“ 

 

                                                                       

                                                       Predsjednik Općinskog vijeća 

                                                          Zdenko Brodar 


