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Jastrebarsko, 02. svibnja 2016. godine 

Analiza intervencija u prva 4 mjeseca 
2016. godine 

Tijekom prvih 4 mjeseca ove godine vatrogasne postrojbe na području grada Jastrebarsko zabilježile 

su ukupno 27 intervencija na 23 izvanredna događaja. 

Pregled izvanrednih događaja prema vrstama: 

 

Od 23 izvanredna događaja najviše je bilo požara otvorenog prostora i to ukupno 8 požara, što u 

ukupnom udjelu intervencija iznosi 35 %. Rezultat je to proljetnih radova na poljoprivrednim 

površinama i navika stanovništva spaljivanja korova prilikom kojih se ne pridržavaju osnovnih mjera 

opreza unatoč upozorenju lokalnih medija, policije i Vatrogasne zajednice grada Jastrebarsko svake 

godine. Važno je ovdje za istaknuti da se požari otvorenog prostora događaju i ponavljaju u istim 

naseljima svake godine kao npr. Slavetić, Čeglje, Črnilovec, Rastoki, Dolanjski Jarak, Slatina i 

Jastrebarsko. Upravo u navedenim naseljima potrebno je pojačati preventivno djelovanje kako bi na 

tim područjima ubuduće utjecali na  smanjenje broja požara. 
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Ostale vrste intervencija u skladu su sa višegodišnjim prosjekom broja događaja.  

Pregled broja intervencija po mjesecima: 

 

Gledajući po mjesecima najviše je događaju zabilježeno u ožujku, a to su najvećim dijelom bili požari 

otvorenog prostora. 

Ukupno su na intervencije izašle vatrogasne postrojbe 13 dobrovoljnih vatrogasnih društava sa 158 

vatrogasaca što u prosjeku iznosi 6 vatrogasca po intervenciji.  

Zabilježena su 22 izlaska navalnim vatrogasnim vozilima za gašenje požara, 6 izlazaka vatrogasnih 

autocisterni, 9 izlazaka kombi vozila, te dva izlaska zapovjednih vozila. 

Pregled broja intervencija po vatrogasnim postrojbama DVD-a: 

R. br. DVD Broj intervencija 

01. Jastrebarsko 7 

02. Petrovina 5 

03. Sveta Jana 3 

04. Gornji Desinec 2 

05. Cvetković 2 

06. Novaki 1 

07. Donji Desinec 1 

08. Plešivica 1 

09. Črnilovac 1 

10. Domagović 1 

11. Čeglji 1 

12. Dragovanšćak 1 

13. Malunje Hrastje 1 

 UKUPNO: 27 
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Iz tablice je vidljivo da je na najviše događaja intervenirala središnja vatrogasna postrojba DVD-a 

Jastrebarsko, i to na 7 od ukupno 23 događaja što je u postotku 30% i taj podatak govori da je 

smanjen pritisak izlazaka na intervencije središnje vatrogasne postrojbe DVD-a Jasttrebarsko. 

Opremanje i osposobljavanje ostalih vatrogasnih postrojbi, te donošenje planskih dokumenata 

zaštite od požara kao što je Plan zaštite od požara, doprinjeo je zasigurno većoj izlaznosti na 

intervencije i ostalih vatrogasnih postrojbi. Prije svega to su izlasci na intervencije primarnih 

vatrogasnih postrojbi, ali kao što je vidljivo iz izvješća i ostalih vatrogasnih postrojbi. 

Vrijeme izlaska na intervencije na zadovoljavajućoj je razini, odnosno u skladu je sa zakonskim 

odredbama. Veća brzina izlaska na intervencije postignuta je uvođenjem modernijeg sustava za 

uzbunjivanje, odnosno automatskog alarm sustava putem telefona, kojim su opremljene središnja 

vatrogasna postrojba i svih 8 primarnih vatrogasnih postrojbi. Prednost takvog sustava uzbunjivanja 

je uzbunjivanje odjednom velikog broja vatrogasaca s jedne strane i neuznemiravanja građana 

uzbunjivanje javnim sirenama, pogotovo tijekom noći. 

Ukupno gledajući za prva 4 mjeseca 2016. godine možemo reći da su u skladu s prosjekom. Ono što je 

potrebno istaknuti jest velik broj požara otvorenog prostora koji su rezultat ljudske nepažnje, te se 

može i mora preventivnim djelovanjem utjecati na smanjenje broja intervencija. 

 

Zapovjednik VZG Jastrebarsko 

Vedran Boričević, struč. spec. ing. admin. chris. 

 


