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Predmet: Aktivnosti vatrogasne službe i ljetna protupožarna sezona 2020.
- priopćenje za medije Poštovani,
U Vatrogasnom centru Karlovac održana je konferencija za medije na kojoj su županijski
vatrogasni zapovjednik Goran Franković i njegov zamjenik Miroslav Rade govorili o aktivnostima
vatrogasne službe Karlovačke županije u prvoj polovici 2020. godine i pripremama za ljetnu
protupožarnu sezonu.
Od 1. siječnja 2020. godine do danas, ŽVOC Karlovac evidentirao je 619 događaja što je
za 97 događaja manje nego u istom razdoblju prošle godine (716 događaja). Na navedenim
intervencijama angažirano je ukupno 3.186 vatrogasaca i 1.046 vatrogasnih vozila, a vatrogasci su
utrošili 5.214 sati. Prema tipizaciji, najviše je, čak 467 požarnih intervencija, 115 tehničkih, 13
događaja s opasnim tvarima i 24 ostala događaja. I ove godine vatrogasci su se u proljetnim
mjesecima suočili s velikim brojem požara otvorenog prostora. Zabilježeno je 295 požara na
otvorenom, što čini 63 posto požarnih intervencija, odnosno 47 posto ukupnog broja intervencija.
Angažirana su 1.722 vatrogasca i 525 vatrogasnih vozila, a opožarena površina veća je od 4.000
hektara.
Vatrogasne postrojbe dale su svoj obol i u suzbijanju bolesti COVID 19. Tako su sukladno
nalogu Stožera civilne zaštite RH, vatrogasne organizacije angažirane na pružanju ispomoći policiji
u kontroli provedbe odluka Nacionalnog stožera. Prema podacima iz sustava UVI, od 21. ožujka,
vatrogasne postrojbe odradile su 1059 ophodnji, a angažirano je 1994 vatrogasca. Važno je
naglasiti da nije bilo oboljelih vatrogasaca od bolesti COVID 19.
Što se tiče priprema za ljetnu protupožarnu sezonu, održana je sjednica Zapovjedništva
VZ Karlovačke županije na kojoj su svi zapovjednici upoznati sa zadaćama, a održana je smotra
vozila Intervencijske vatrogasne postrojbe Karlovačke županije. Sukladno Programu aktivnosti u
provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2020. godini,
redovnih dislokacija za vatrogasce s područja naše županije neće biti, međutim naši vatrogasci
spremni su u roku od dva do tri sata po zapovijedi glavnog vatrogasnog zapovjednika intervenirati
na bilo kojem području Republike Hrvatske ako se za to ukaže potreba. Za požarnu sezonu IVP KŽ
broji 81 vatrogasca iz redova DVD-a, 31 vatrogasac DVIP-a i 27 vatrogasnih vozila.
S poštovanjem,

Županijski vatrogasni zapovjednik
Goran Franković, dipl.ing.sig.

