
                                                                                                                   
                                                                                                  
 
    Sukladno članku 13. Stavak 8. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine, broj 92/10.) i 
članku 31. Statuta Općine Podturen  („Službeni glasnik Međimurske županije“, broj 05/13.), 
Općinsko vijeće Općine Podturen na 19. sjednici održanoj dana,15.09.2016. godine, donosi  
  

IZVJEŠĆE O STANJU ZAŠTITE OD POŽARA U 2015. GODINI  
ZA OPĆINU PODTUREN   

  
        
   Sukladno Ustavu RH („Narodne novine“, broj 85/10.) protupožarna zaštita predana je u 
nadležnost jedinica lokalne samouprave koje organiziraju zaštitu od požara na svom području 
kao javnu službu te skrbe o stanju zaštite od požara sukladno odredbama Zakona o zaštiti od 
požara („Narodne novine“, broj 92/10.), općim aktima i drugim odlukama, kao i priznatim 
pravilima tehničke prakse. Odgovorna osoba za provođenje zaštite od požara na području 
Općine Podturen je općinski načelnik. Izradom Procjene ugroženosti od požara i tehnološke 
eksplozije te izradom Plana zaštite od požara proizlazi da je JVP Grada Čakovca formirana 
kao središnja postrojba koja izvršava intervencije (zaprima pozive, izlazi na intervencije, 
prenosi daljnje obavijesti).  
  

1. OPERATIVNO PREVENTIVNA DJELOVANJA  

        
    Operativno i preventivno djelovanje je u uskoj i neraskidivoj suradnji pa je ponekad teško 
povući vidljivu granicu gdje prestaje, a gdje počinje pojedina djelatnost. Činjenica je da nema 
savršene preventive, a koja bi mogla isključiti postojanje operative. Bitno je naglasiti da svaki 
veći incident (požar, tehnička intervencija) neminovno nosi financijske i druge troškove. 
Analizom se može doći do saznanja da je uloženi novac u preventivu i operativu samo jedan 
mali dio vrijednosti u odnosu na štete koje nastaju događajem.  
       
     Operativno preventivna djelovanja podrazumijevaju sve one aktivnosti koje dobrovoljna 
društva (DVD Podturen, DVD Novakovec, DVD Sivica, DVD Miklavec, DVD Ferketinec) i 
profesionalna postrojba (JVP) moraju ispunjavati sukladno Zakonu o vatrogastvu i Zakonu o 
zaštiti od požara, Procjeni ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i Planu zaštite od 
požara Općine Podturen, Zakonu o udrugama (za DVD), Zakonu o ustanovama (JVP) te 
ostalih podzakonskih akata s ciljem da bi svoju operativnu spremnost zadržali na nivou koji se 
propisuje.  
       
     Tijekom žetvene sezone u 2015. godini provodile su se mjere zaštite od požara koje su se 
sastojale od dežurstava, ophodnji i pregleda kombajna. U provođenju mjera zaštite od požara 
bilo je uključeno svih 5 DVD-a Općine Podturen. DVD-i Općine Podturen obavili su nekoliko 
ophodnji otvorenog prostora prema Planu motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenih prostora i 



građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja požara na području općine, te su o 
istome izvijestili općinskog načelnika. 
Podijeljeni su leci u mjesecu svibnju, ophodnja kombajnera kod žetvene sezone, posjeti 
područnoj školi, sve u svrhu informiranja stanovništva o prevenciji zaštite od požara. 
  
  

2. STATISTIKA INTERVENCIJA JVP-a I DVD-a U 2015. GODINI NA 
PODRUČJU OPĆINE PODTUREN  

 Djelatnici Javne vatrogasne postrojbe Grada Čakovca zajedno sa DVD-ima su u razdoblju od 
01.01.2015. do 31.12.2015. godine imali pozive za intervencije 22 puta za područje Općine 
Podturen.   
  
Općina Podturen: intervencije u 2015. godini po mjesecima i vrstama:  

                            
MJESEC  1. mj  2. mj  3. mj  4. mj  5. mj  6. mj  7. mj  8. mj  9. mj  10. mj  11. mj  12. mj   ukupno  
JVP                      4     4 
DVD  1 1 2 1 3 3  1  1  1 14 
ZAJEDNO      1    1  2  4 
Građevine          1  2  3 
Prometala              0 
Otvoreni 
prostor    1          1 
Tehničke     1  2 2       5 
Ostale  1 1  1 2 1  1  1 4 1 13 
UKUPNO  1 1 2 1 4 3 0 1 1 1 6 1 22 

                            
DVD-i s područja općine  imali su ukupno 14 intervencija na području Općine Podturen. 
 
3. ODRŽAVANJE PROSTORA I OPREME DVD-a 
 
- DVD Podturen raspolaže prostorom na adresi: Podturen, Ivana Grščića 5 u Podturnu , u 
kojem se nalazi garaža za vozilo, ured, prostorija za sastanke skladišni i sanitarni dio.  
-    DVD  Novakovec raspolaže poslovnim prostorom na adresi: Novakovec, Školska 14, u 
kojem se nalazu garaža, ured, prostorija za sastanke i skladišni dio. 
-     DVD Sivica raspolaže poslovnom prostornom na adresi Sportska 1 u Sivici u kojem se 
nalazi garaža, ured, prostorija za sastanke, skladišni i sanitarni dio. 
-  DVD Miklavec, raspolaže poslovnim prostorom koji se nalazi u Miklavcu 84 u kojem se 
nalazi garaža, ured, prostorija za sastanke i skladišni prostor.. 
-  DVD Ferketinec raspolaže poslovnim prostorom Vatrogasnog doma u Ferketincu  37 u 
kojem se nalazi prostorija za sastanke, garaža, skladišni prostor i sanitarni čvor. 
 



    Sredstva za održavanje, pokriće troškova energenata, registraciju vozila, osiguranja 
imovine, troškove goriva, opreme i ostalih  troškova osigurava Općina Podturen sukladno 
zakonskoj obvezi, te DVD-i  iz drugih izvora. 
 
4. 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 s 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. Ove 
godine održana su županijska natjecanja na kojima  su sudjelovali svi DVD- i sa podmlatkom. 
 
     Suradnja između dobrovoljnih  društava i JVP-a Čakovec je na zadovoljavajućem nivou. 
DVD-i sudjeluju u radu i  s udrugama na području Općine Podturen. 
 
 5. FINANCIRANJE ZAŠTITE OD POŽARA  
  
    Općina Podturen izdvojila je za zaštitu od požara u 2015. godini iznos od 236.789,60 kuna 
za DVD-e , te za JVP Grada Čakovca 80.975,96 kuna. 
  Sva sredstva iz Proračuna Općine u 2015. godini namijenjena za financiranje dobrovoljnih 
vatrogasnih društava  uplaćena su na račun Vatrogasne zajednice Međimurske županije jer 
dobrovoljna vatrogasna društva na području Općine nemaju vlastite bankovne račune. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PODTUREN 
 
      Ovo Izvješće će se objaviti u „Službenom glasniku Međimurske županije“.  
 
 
KLASA:214-01/16-01/5 
UR.BROJ:2109/13-01-16-01 
Podturen, 15.09.2016.god. 
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