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PREDMET: Izvješće o Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od 

interesa za Republiku Hrvatsku u 2021. godini na području Općine Jalžabet 

  - dostavlja se 
 

 

Poštovani, 

sukladno točki 5.b Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa 

za Republiku Hrvatsku u 2021. godini (Narodne novine broj 4/2021), u nastavku Vas 

izvješćujemo o aktivnostima provedenim na području Općine Jalžabet temeljem odredaba istog 

akta, kako slijedi: 

 

a) tematska sjednica Stožera civilne zaštite Općine Jalžabet vezana uz pripremu požarne 

sezone u 2021. godini nije održana s obzirom da na području Općine Jalžabet ne postoji 

veći rizik od nastanka značajnijih požara raslinja, a Stožer je ujedno prioritetno vodio 

skrb o provedbi epidemioloških mjera vezanih uz suzbijanje pandemije koronavirusa. 

Ovogodišnja sjednica planirana je tijekom proljetnog razdoblja, a kako bi se između 

ostalog pripremila i vježba operativnih snaga sustava civilne zaštite Općine Jalžabet, u 

kojoj osnovnu ulogu imaju vatrogasne snage; 

b) kontinuirano se poduzimaju potrebne mjere za prevenciju nastanka odnosno sanaciju 

eventualno nastalih nekontroliranih „divljih“ odlagališta otpada, 

c) kontinuirano se provodi usklađivanje podataka i odrednica iz važećeg Plana zaštite od 

požara Općine Jalžabet, 

d) provedena je provjera tehničke ispravnosti odnosno otklanjanje nedostataka na 

vozilima, opremi i tehnici vatrogasnih postrojbi u okviru Vatrogasne zajednice općine 

Jalžabet (DVD Jalžabet, DVD Imbriovec, DVD Jakopovec, DVD Kelemen, DVD 

Leštakovec, DVD Novakovec) potrebnoj za djelovanje na požarima; 

e) razmotrena je potreba revidiranja Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za 

uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na 

poljoprivrednom zemljištu na području Općine Jalžabet (Službeni vjesnik Varaždinske 

županije broj 75/2020), sukladno članku 12. Zakona o poljoprivrednom zemljištu 

(Narodne novine broj 20/2018, 115/2018, 98/2019), bez potrebe za bilo kakvim 

zahvatima u sadržaj tog akta; 



f) pregledani su izvori vode na području Općine Jalžabet, pri čemu su pripadnici 

vatrogasnih postrojbi utvrdili razmjerno zadovoljavajuće stanje na terenu, a nedostaci 

se redovito otklanjaju u suradnji s nadležnom komunalnom tvrtkom; 

g) putem vatrogasnih postrojbi provedena je informativno-promidžbena kampanja vezana 

uz tradicionalnu manifestaciju “Svibanj – mjesec zaštite od požara”; 

h) planovi s prikazom pristupnih putova za interventna vozila prema objektima kritične 

infrastrukture nisu izrađeni jer se istih na području općine nema, odnosno objekti koji 

bi se mogli svrstati u tu kategoriju (šume, crpilišta vode) dostupni su putem poznatih 

javnih prometnica; 

i) Općina Jalžabet redovito financira djelovanje svih vatrogasnih postrojbi koje postoje na 

vlastitom području, kako kroz redovite transfere sredstava prema Vatrogasnoj zajednici 

općine Jalžabet, tako i kroz dodatna sredstva za nabavu materijalno-tehničkih sredstava 

za gašenje požara odnosno spašavanje ljudi i imovine, prema ukazanoj potrebi.  

 

                 Općinski načelnik: 

                     Rajko Solar 

 

 
Dostaviti: 

- Naslov - e-mailom (varazdin112@civilna-zastita.hr), 

- Vatrogasna zajednica Varaždinske županije, Trenkova 44, Varaždin - e-mailom 

(vatra@vzvz.hr), 

- Pismohrana, ovdje 


