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Poštovani čitatelji,
ususret nadolazećem Svjetskom prvenstvu
u Rusiji, u ovom broju časopisa možete
čitati stručni osvrt o opasnostima kojima
su vatrogasci izloženi prilikom ovakvih
događaja te mogućim mjerama koje valja
poduzeti kako bi se povećala sigurnost
vatrogasaca.
Donosimo i informaciju s požara u
Makarskoj u kojoj je jedna osoba izgubila
život. Vatrogasci su u ovoj intervenciji
nailazili na velike izazove prilikom dolaska
na mjesto požara. Osim terasa ugostiteljskih objekata, probleme
su im zadavali kabeli koji su onemogućavali pristup objektu. O
ovome problemu pišemo u našoj stalnoj rubrici iz psihologije, a
koja naglašava upravo važnost kulture stanovanja i posljedica
koje imaju neprohodni vatrogasni prilazi, zatrpana stubišta i
prostorije. Upravo je s ovom tematikom Hrvatska vatrogasna
zajednica snimila radijske i TV spotove, a koji su se od svibnja
počeli emitirati na Hrvatskoj radioteleviziji.
U ovome smo broju obradili i temu sustava „Upravljanje
vatrogasnim intervencijama“. Kako je sustav nastao, što nam sve
donosi te koja su iskustva županija koje su ga implementirale,
donosimo u sklopu reportaže koja se bavi informatizacijom
vatrogastva.
Krajem svibnja potpisan je ugovor između Hrvatske vatrogasne
zajednice i Ministarstva poljoprivrede u vrijednosti od čak 40
milijuna kuna. Ovim će se sredstvima financirati nabava opreme
i osposobljavanje pripadnika vatrogasnih postrojbi na području
cijele Hrvatske.
Od ostalih aktualnih tema donosimo informacije s hodočašća
vatrogasaca u Lourdes, Mariju Bistricu te prijema kod
Predsjednice RH.
S dolaskom nove požarne sezone razgovarali smo s
nekolicinom županijskih vatrogasnih zapovjednika s priobalja. U
temi broja spomenuli smo preventivne radnje koje su poduzete
kao i vatrogasnu spremnost u brojkama u protupožarnoj sezoni
2018. godine.
U proteklom su razdoblju napravljene i značajne promidžbene
aktivnosti. Tako je u Muzeju hrvatskog vatrogastva otvorena
izložba „Vatrogasci u fotografiji“, a na konferenciji za novinare
je predstavljena suradnja između Hrvatske vatrogasne zajednice
i tvrtke Palmolive. U sklopu ove kampanje koja će trajati tijekom
ljeta u svim DM prodavaonicama, jedan dio sredstava od
prodanih proizvoda će se donirati za opremanje vatrogasaca.
Tijekom požarne sezone traju i promidžbene kampanje
putem letaka za strance, plakata na trajektima kao i putem
radijskih i televizijskih spotova o čemu više detalja možete
saznati u nastavku.
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Za novu vatrogasnu opremu 40 milijuna kuna

Ministar Tolušić i predsjednik Sanader

P

otpredsjednik Vlade i
ministar
poljoprivrede
Tomislav Tolušić i predsjednik
Hrvatske vatrogasne zajednice
Ante Sanader potpisali su 29.
svibnja ugovor kojim će vatrogasci iz naknade za korištenje
općekorisnih funcija šuma ove
godine za nabavu vozila, opreme
i osposobljavanje djelatnika dobiti 40 milijuna kuna, umjesto 7
ili 8 milijuna koliko su dobivali
prijašnjih godina.
Ministarstvo
poljoprivrede
donijelo je novi Pravilnik o

postupku za ostvarivanje prava na sredstva iz naknade za
korištenje općekorisnih funkcija šuma (OKFŠ) za izvršene
radove u šumama, s ciljem
efikasnijeg korištenja sredstava OKFŠ-a, posebno vatrogastva koje ima veliku potrebu i
važnost u očuvanju naših šuma.
Pravilnikom je povećano izdvajanje za vatrogasne zajednice s
5% na 20% ukupnih sredstava
naknade za općekorisne funkcije
šuma, odnosno na 40 milijuna
kuna godišnje.
„Ministarstvo
poljoprivrede
do sada je iz OKFŠ-a izdvajalo
svega 8 milijuna kuna godišnje, i
to samo za vatrogasne zajednice
na kršu. Sada taj godišnji iznos
dižemo na 40 milijuna kuna, a
novac za opremanje i osposobljavanje ide svim vatrogasnim postrojbama u Hrvatskoj, ne samo
onima s područja krša“, izjavio
je potpredsjednik Vlade RH i
ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić. „Vjerujem da će ova
mjera, uz sustav video nadzora

protupožarnim kamerama koje
smo nedavno uspostavili, kao i
bespilotnim letjelicama koje nabavljamo, dugoročno osigurati
bolju pripremu i opremljenost
hrvatskih vatrogasaca, a time i
bolju učinkovitost na terenu“, rekao je Tolušić.
Navedenim sredstvima će se
financirati nabava opreme i osposobljavanje pripadnika vatrogasnih postrojbi, a Program
opremanja i osposobljavanja
vatrogasnih postrojbi priprema
Hrvatska vatrogasna zajednica.
„Zahvaljujem ministru koji
je prepoznao problem i ponudio rješenje, a nadam se da će i
druga tijela državne uprave pratiti njegov primjer za što bolju
pripremu protupožarne sezone
i što kvalitetniji rad naših vatrogasaca“, izjavio je predsjednik
Hrvatske vatrogasne zajednice
Ante Sanader te nadodao da je
ovo povijesni korak za hrvatsko
vatrogastvo, ali ipak s ovim nisu
riješeni svi njihovi problemi.
Ministarstvo poljoprivrede

tradicionalno hodočašće vatrogasaca

T

radicionalno 19.
hodočašće vatrogasaca u svetište u Mariji Bistrici održano je 27.
svibnja 2018. godine.
Glavni
organizator
hodočašća je bila Hrvatska vatrogasna zajednica, a suorganizatori
su Vatrogasna zajednica
Krapinsko-zagorske
županije, Vatrogasna
zajednica općine Marija
Bistrica i Dobrovoljno
vatrogasno
društvo
Marija Bistrica. Kao
ovogodišnji sudomaćin
hodočašća sudjelovala
je Vatrogasna zajednica
Dubrovačkoneretvanske županije.
Na hodočašću je sud-

jelovalo oko 2000 vatrogasaca iz svih dijelova Hrvatske, koji
su se u svečanom mimohodu, uz pratnju
Puhačkog
orkestra
DVD-a
Špičkovina
uputili prema crkvi na
otvorenome „Blaženi
Alojzije Stepincac“ gdje
je održana sveta misa.
Uz okupljene vatrogasce, na svečanoj
svetoj misi sudjelovali
su zastupnica u Europskom parlamentu
Marijana Petir, ravnatelj
Državne uprave za
zaštitu i spašavanje Dragan Lozančić, glavni
vatrogasni zapovjednik
Slavko Tucaković, pred-

sjednica
Županijske
skupštine Krapinskozagorske županije Vlasta Hubicki, izaslanik
župana Dubrovačkoneretvanske županije i
predsjednik Vatrogasne
zajednice Dubrovačko-

neretvanske županije
Ivo Franušić, načelnik
Općine Marija Bistrica
Josip Milički, predsjednik Hrvatske vatrogasne
zajednice Ante Sanader,
načelnik HVZ-a Željko
Popović, počasni pred-
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sjednici HVZ-a Teodor
Fricki i Franjo Gregurić,
te predstavnici lokalne uprave, udruga i
hodočasnici.
Prije početka svete
mise okupljene vatrogasce je pozdravio predsjednik Hrvatske vatrogasne zajednice Ante
Sanader, koji je istaknuo
ulogu vatrogasaca kod
svih vrsta intervencija,
ali i njihov doprinos
cijelom društvu kroz
djelovanje u lokalnoj
zajednici.
„Iznimna nam je
čast što smo izabrani kao sudomaćini
ovogodišnjeg
hodočašća i što nam je
omogućeno da pred-

P

vodimo sve hrvatske
vatrogasce na ovom
događanju“, rekao je u
pozdravnom
govoru
predsjednik Vatrogasne

vodio velečasni Odilon
Singbo, vatrogasci su
sudjelovali u križnom
putu na bistričkoj kalvariji. Vedran Runjić

60. međunarodno vojno hodočašće i 26. hodočašće Hrvatske
vojske, policije i branitelja u Lourdes

od geslom „Mir na zemlji“ održano je tradicionalno hodočašće Hrvatske vojske, policije
i branitelja u sklopu 60. međunarodnog vojnog
hodočašća u Lourdes od 15. do 22. svibnja.
Hodočasnici su se okupili u crkvi Uzvišenja svetog
križa u Sigetu na misi koju je predvodio vojni ordinarij Jure Bogdan. U hodočašću je sudjelovalo 888
hodočasnika iz Hrvatske. Na misi su bili i zapovjednik hodočašća brigadni general Siniša Jurković, ministar obrane Damir Krstičević i ministar hrvatskih
branitelja Tomo Medved. Hrvatskim hodočasnicima
se pridružilo i 55 hodočasnika iz Bosne i Hercegovine koje je predvodio vojni biskup Tomo Vukšić.
Dana 17. svibnja u Lordesu održana je misa u špilji,
zajedničko fotografiranje, križni put i paljenje zavjetne svijeće. Idući dan su hodočasnici u odorama
u svečanom postroju otišli u baziliku Svete krunice
na misu koju je predvodio biskup Tomo Vukšić.
U popodnevnim satima održano je svečano otvaranje hodočašća, na kojem su sudjelovali svi naši
hodočasnici uz pratnju orkestra Hrvatske vojske.
Tom prigodom je pročitana poruka pape Franje,
a vojni biskup Francuske Antoine de Romanet zapalio je svijeću i proglasio hodočašće otvorenim.
Dana 19. svibnja održana je sveta misa u bazilici
svete Bernadete, koju je predvodio vojni biskup Jure
Bogdan. U popodnevnim satima nastupili su vojni
orkestri, a navečer je održana procesija sa svijećama,
koja je započela na obali Gave i završila na trgu Esplanade. Propovijed na međunarodnoj svetoj misi
4

zajednice Dubrovačkoneretvanske županije
Ivo Franušić.
Nakon svečanog misnog slavlja koje je pred-

SVIBANJ 2018. VATROGASNI VJESNIK

održanoj 20. svibnja pozvala je sve hodočasnike
na ljubav prema bližnjemu, ali i prema neprijateljima. Nakon letačkog programa i skokova s padobranom na trg Esplanade, uslijedilo je zatvaranje
60. međunarodnog vojnog hodočašća. Na završnoj
svečanosti biskup de Romanet ugasio je svijeću i pozvao na susret dogodine. Dana 21. svibnja održana je
misa u špilji u Lourdesu. Po povratku hodočasnici
su posjetili Padovu i samostan u kojem se nalaze relikvije Leopolda Bogdana Mandića. Obišli su i baziliku svetog Antuna Padovanskog. Hodočasnici su u
Zagreb došli u popodnevnim satima. Tom je prigodom biskup Bogdan predvodio zahvalnu molitvu i
Katica Valečić
blagoslov hodočasnika.

aktualnosti

Izaslanstvo HVZ-a na prijemu kod
Predsjednice RH

Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice

P

redsjednica Republike Hrvatske Kolinda GrabarKitarović primila je izaslanstvo
Hrvatske vatrogasne zajednice
povodom obilježavanja mjeseca svibnja – Mjeseca zaštite od
požara. U izaslanstvu su bili
predsjednik Hrvatske vatrogasne
zajednice Ante Sanader, načelnik
Željko Popović, zamjenik predsjednika Stjepan Ptiček, zamjenici načelnika Željko Šoša i
Zdenko Jukić, potpredsjednici Nedeljko Vukalović, Đuro
Petrić i Željko Petrović te član
Predsjedništva HVZ Zlatko
Križanić.
Izaslanstvo Hrvatske vatrogasne zajednice izvijestilo je
Predsjednicu Republike o aktualnom stanju u hrvatskom vatrogastvu te o pripremama za
ovogodišnju ljetnu sezonu borbe
protiv požara, od organiziranja
vježbi do preventivnog djelovanja kroz edukaciju stanovništva.
Odmah nakon završetka
prošle sezone, pristupili smo
pripremama za poboljšanje
sustava vatrogastva. Kao rezultat naših nastojanja i sastanaka
moram istaknuti početak rada
vatrogasnog zapovjedništva u
Divuljama, koje će imati bolju
kontrolu nad vatrogasnim intervencijama u sezoni. Također
je odrađena i važna pripremna

vježba u kojoj su sudjelovali vatrogasci i ostali dijelovi sustava
domovinske sigurnosti koji će
reagirati u slučaju velikih požara,
ali i drugih nesreća – rekao je o
pripremama za sezonu predsjednik Hrvatske vatrogasne zajednice Ante Sanader. Također je
istaknuo pozitivne pomake kroz
izdvajanje financijskih sredstava
nakon sezone, ali i okretanje fondovima Europske unije, preko
kojih su dobivena sredstva za obnovu vatrogasnog voznog parka
u iznosu od 30 milijuna eura.
Posebno je istaknuta važnost
daljnjeg očuvanja i unaprjeđenja
dobrovoljnog vatrogastva te
važnost rješavanja zakonske
problematike kojom bi se osigurao status vatrogasca.

- Hrvatska vatrogasna zajednica ne djeluje samo u operativi.
Važna su nastojanja svih naših
jedinica na prevenciji i edukaciji
stanovništva, gdje imamo sjajne
projekte, od časopisa „Vatrogasni vjesnik“, preko edukacije
građana kroz promidžbene spotove i plakate, do očuvanje hrvatske vatrogasne povijesne baštine
– rekao je predsjednik Sanader
i pozvao Predsjednicu u posjet
Muzeju hrvatskog vatrogastva
te joj se zahvalio na potpori koju
pruža vatrogascima.
Predsjednica
Republike
čestitala je vatrogascima Mjesec
zaštite od požara te zahvalila na
svemu što čine u zaštiti ljudi i imovine od požara zaželjevši svim
vatrogascima mirnu požarnu sezonu. Fotografije: „Ured Predsjednice RH “
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Sedma generacija Vatrogasne škole u Rijeci

Nakon završnog ispita, zadovoljni i
polaznici i predavači (gore)
Ravnatelj i predavači čestitali polaznicima

Z

a
polaznike
riječke
Vatrogasne
škole,
u
Obučnom centru u Šapjanama
potkraj svibnja održan je prvi
ispitni rok, kojemu je pristupilo
14 od ukupno 27 polaznika
Škole. Svi su kandidati s
uspjehom obranili svoj završni
rad i stekli zvanje vatrogasca,
odnosno vatrogasnog tehničara.
Podsjetimo, sedma generacija
polaznika Vatrogasne škole u
Rijeci startala je 25. rujna prošle
godine, a tijekom 819 nastavnih
sati svladali su opsežan
nastavni program, uključujući i
predavanja o zaštiti na radu, kao
programsku novost, uvedenu
ove školske godine.
Sretni i zadovoljni, svi kandidati

U

pohvalili su nastavni kadar koji
ih je obrazovao proteklih osam
mjeseci, a riječ je o vatrogasnim
stručnjacima
iz
redova
Vatrogasne zajednice PGŽ-a,
naglasivši da su pokazali veliku
stručnost, profesionalnost, ali i
pravičnost pri ocjenjivanju svih
polaznika.
Čestitke ravnatelja
Završni ispit pratio je i
ravnatelj Vatrogasne škole,
Željko Popović, koji je svim
kandidatima
čestitao
na
postignutom uspjehu. – Vi ste

sedma generacija Vatrogasne
škole, koju je osnovao HVZ, u
želji za sustavnim i kvalitetnim
obrazovanjem
vatrogasnih
kadrova. Posebno me veseli
što su predavači u našim
školama vatrogasni stručnjaci
koji svakodnevno obavljaju
najzahtjevnije
vatrogasne
zadatke i prate trendove
vatrogasne struke te su stoga,
smatram,
najkompetentniji
za prenošenje svojega znanja
mladim vatrogascima. Nadam
se da će vam stečena diploma
pomoći u brzom pronalasku
željenog posla, u čemu vam
želim mnogo sreće, rekao je
Popović.
Čestitkama
se
pridružio
i Slavko Gauš, predsjednik
VZPGŽ-a, naglasivši kako u
riječku Vatrogasnu školu dolaze
kandidati i iz drugih županija,
osobito Istarske, čiji čelnici za
tu školu imaju samo riječi hvale,
ističući da iz nje izlaze „gotovi
kadrovi“. – Drago nam je da
kvalitetu našeg rada prepoznaje
i okolina, a mi ćemo se potruditi
da tako bude i ubuduće, rekao
je Gauš. Drugi ispitni rok, za
preostale kandidate, bit će
organiziran do ljeta.
V. R. T.

20. SUSRET VATROGASNE MLADEŽI REPUBLIKE
HRVATSKE I REPUBLIKE SLOVENIJE

organizaciji Gasilske zveze Slovenije i Hrvatske vatrogasne zajednice
održan je dana 26. svibnja 2018. godine 20. susret vatrogasne mladeži
Republike Hrvatske i Republike Slovenije u Rakičanu (GZ MO Murska Sobota).
Sudionici Susreta bila su natjecateljska odjeljenja vatrogasne mladeži uzrasta
12-16 godina u kategorijama mladež muška i mladež ženska. Natjecanje se
održalo sukladno važećem Pravilniku za natjecanja CTIF-a, bez štafetne utrke,
sa suđenjem od strane miješanih hrvatsko-slovenskih sudačkih komisija.
Sva natjecateljska odjeljenja također su u miješanim hrvatsko-slovenskim
odjeljenjima sudjelovala na natjecanjima u različitim igricama.
Izaslanstvo Hrvatske vatrogasne zajednice predvodili su načelnik HVZ Željko
Popović i predsjednik Savjeta vatrogasne mladeži HVZ Milivoj Taslak, dok su
Gasilsku zvezu Slovenije predvodili predsjednik GZS Janko Cerkvenik i zapovjednik GZS Franci Petek.
Na Susretu je sudjelovalo ukupno 26 natjecateljskih odjeljenja (17
natjecateljskih odjeljenja iz Hrvatske i 9 natjecateljskih odjeljenja iz Slovenije).
6
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Izdvajamo rezultate
za osvojena prva
tri mjesta u ženskoj
i muškoj kategoriji
mladeži:
Mladež ženska
1. DVD Šandorovec
2. DVD Nuštar
3. DVD Bedekovčina
Mladež muška
1. DVD Donja Voća
2. DVD K. Toplice
3. DVD Virje

aktualnosti

Otvorena izložba "Vatrogasci u fotografiji"
U sklopu obilježavanja „Međunarodnog dana muzeja“ i Svibnja – Mjeseca zaštite
od požara, u Muzeju hrvatskog vatrogastva u petak 18. svibnja otvorena je izložba
„Vatrogasci u fotografiji“

Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice

O

tvorenju izložbe su nazočili predsjednik Prvog hrvatskog dobrovoljnog vatrogasnog zbora u Varaždinu Mirko Svetec,
nagrađeni autori fotografija te brojni vatrogasci i građani.
Na početku otvaranja izložbe sve prisutne
je pozdravio voditelj Muzeja Vedran Runjić.
Istaknuo je kako je Hrvatska vatrogasna zajednica 2017. godine raspisala natječaj za
najbolju fotografiju na temu vatrogasaca. Na
natječaj su se prijavila 52 autora sa gotovo
200 fotografija, a stručni žiri je izabrao 20
najboljih fotografija koje su izložene na ovoj
izložbi.
- Kroz fotografije možete vidjeti jedan presjek rada hrvatskih vatrogasaca, od vježbi
i rada s mladima do intervencija. Na ovaj
način su naši autori sačuvali dio hrvatske vatrogasne povijesti – rekao je Runjić.
Predsjednik Prvog hrvatskog dobrovoljnog
vatrogasnog zbora u Varaždinu Mirko Svetec
je pohvalio ovakva događanja koja promiču
vatrogastvo.
- Zahvaljujem svim autorima koji su sudjelovali na natječaju i na ovaj način predstavili rad naših vatrogasaca široj javnosti- rekao
je Svetec i otvorio izložbu.
Nakon otvaranja uručene su nagrade
nagrađenim autorima i to Vedranu Božičeviću
za 1. mjesto na natječaju i Marku Matijeviću
za najbolju nagradu po izboru publike.
Izložbu je moguće pogledati u Muzeju hrvatskog vatrogastva do 31. kolovoza 2018.
Vedran Runjić

PROMIDŽBENE AKTIVNOSTI u požarnoj sezoni

S

LETCI NA TRAJEKTIMA

ciljem upozorenja na odgovorno
ponašanje, Hrvatska vatrogasna zajednica i ove godine provodi niz
promidžbenih aktivnosti. Na frekventnim trajektnim linijama postavljeni su
plakati tijekom cijele požarne sezone
koji na hrvatskom i engleskom jeziku
podsjećaju turiste na zabranu paljenja
kao i na brojeve žurnih službi. Vizual za
ovogodišnji plakat je pobjednički likovni rad učenika Luke Duplančića. I ove
su godine tiskani letci za strance na čak
8 jezika, a distribucija će se obavljati
preko županijskih vatrogasnih zajednica
te DM prodavaonica u sklopu kampanje „Budite i
Vi čuvar hrvatskih ljepota“. Ujedno je ove godine
Hrvatska vatrogasna zajednica potpisala sporazum
s Hrvatskim autocestama, a vezano za suradnju i

provođenje preventivnih aktivnosti u
požarnoj sezoni. Zahvaljujući ovom
sporazumu, 40 000 letaka će se dijeliti u udarnim vikendima tijekom
turističke sezone na naplatnim postajama Bregana, Lučko, područje Like i
Dalmacije kao i na prodajnim mjestima elektroničke naplate cestarina
(ENC).
Ujedno će se emitirati radijski spot na
engleskom jeziku namijenjen stranim
turistima koji upozorava na strogu
zabranu paljenja bilo kakve vatre na
otvorenom prostoru, bacanje opušaka
te roštiljanje bez nadzora. Spot se emitira na radijskim postajama unutar HR mreže, pojedinim lokalnim radijskim postajama, a TV spot na hrvatskom
jeziku na programima HRT-a.
VATROGASNI VJESNIK SVIBANJ 2018.
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Predstavljena kampanja Hrvatske vatrogasne zajednice i Colgate Palmolive Adria

Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice

Budite i Vi čuvar hrvatskih ljepota

S

ljetom pred vratima, Colgate Palmolive Adria i Hrvatska vatrogasna zajednica kreću
u zajedničku edukativnu akciju
“Budite i Vi čuvar hrvatskih ljepota” koja za glavni cilj ima podizanje
svijesti o požarnim opasnostima.
Kampanju su na konferenciji za
novinare predstavili predstavnici
Colgate Palmolive Adria i tajnik
Operativno-tehničkog
stožera
Hrvatske vatrogasne zajednice,
Mario Starčević.
Ideja za pokretanje ove hvalevrijedne akcije nastala je nakon prošlogodišnje katastrofalne
požarne sezone u kojoj smo bili
svjedoci nadljudskih napora vatrogasnih snaga u obrani života i
imovine naših građana i turista.

Prema statističkim podacima, u
2017. godini samo na priobalnom
području izgorjelo je 86576 ha,
što je povećanje izgorene površine
za gotovo 400 % u odnosu na
petogodišnji prosjek. Većina
požara ugašena je u prva 4 sata
od zaprimanja dojave što je dokaz
odlične spremnosti hrvatskih vatrogasaca.
Iako su uspješno ugasili brojne
požare i spasili ljudske živote,
svjedočili smo dotrajaloj opremi
koju vatrogasci koriste na intervencijama. Stoga je Colgate Palmolive Adria, uz Vašu pomoć u
sklopu akcije “Budite i Vi čuvar
hrvatskih ljepota”, odlučio Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici od
kupnje svakog Palmolive proizvo-

da u dm prodavaonicama, u razdoblju od 1. lipnja do 31. srpnja,
donirati dio sredstava kojima će
se opremiti i modernizirati vatrogasne postrojbe.
„Gotovo 80 % svih požara
nastaje kao posljedica čovjekove
nepažnje, rekao je Mario
Starčević,
tajnik Operativnotehničkog stožera Hrvatske vatrogasne zajednice, i dodao kako
se putem ovakvih akcija značajno
podiže svijest građana o odgovornom ponašanju i opasnosti
od požara. „Sigurni smo kako će
edukativne poruke doći do velikog broja kupaca DM-a i na taj
način doprinijeti smanjenju broja
požara u novoj požarnoj sezoni“,
zaključio je Starčević.

Novi edukativni filmovi

KULTURA STANOVANJA

O

d 8. svibnja na programima Hrvatske televizije i na radijskim
postajama unutar HR mreže, počeli su se emitirati spotovi s temom kulture stanovanja.
Radi se o novim spotovima Hrvatske vatrogasne zajednice u kojima je obrađena tema odgovornog ponašanja u urbanoj i ruralnoj
sredini jer iskustva vatrogasaca pokazuju kako je upravo gomilanje
predmeta i lakozapaljih tvari čest uzrok požara. Isto tako, građani
u stambenim zgradama odlažu namještaj po stubištima i tako
onemogućuju evakuaciju stanara, ali i kretanje vatrogasaca prilikom
izlaska na intervenciju.
Spotovi kojima se savjetuje građanima izbjegavanje gomilanja nepotrebne količine zapaljivih predmeta kao i održavanje stubišta prohodnima, dostupni su za pregled i na you tube kanalu Hrvatske vatrogasne zajednice.
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Konferencija 112

Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice

U

Ljubljani je od 25. do 27. travnja 2018. godine održana konferencija Europske zajednice žurnog broja (European Emergency Number
Association - EENA 2018). Na konferenciji je sudjelovalo preko 750 sudionika iz 50 zemalja svijeta.
Međunarodnu zajednicu vatrogasnih i spasilačkih
službi (CTIF) predstavljali su Dennis Davis (Velika
Britanija) i Mario Starčević, tajnik OTS-a HVZ.
21 predavanje u plenarnom dijelu, 14 predavanja
koja su predstavljala inovacije u području dojave i
uzbunjivanja, te 30 izložbenih prostora na kojima
su renomirane tvrtke predstavljale svoje proizvode
čine ovaj događaj jedinstvenim u svijetu.
Korištenje različitih medija za prikupljanje
podataka o događaju
Operativnim centrima koji zaprimaju dojave sve
je više informacija na raspolaganju. Od dojavnog
uređaja na vozilu koje je unesrećeno (e-call), automatskog utvrđivanja lokacije pozivatelja, slika
i video-materijala koje može dostaviti pozivatelj,
do podataka građana koji informiraju o stanju
prohodnosti cesta (WAZE). Za operativne centre
otvaraju se skoro neograničene mogućnosti integracije različitih aplikacija, ali i podataka javnih
službi kao što su vatrogasci, policija, komunalne
službe i različite udruge. Najvažnije je da se filtriraju pouzdani i trenutni podaci, što ima za krajnji
cilj značajno smanjenje vremena interveniranja
žurnih službi.
Zemljopisni (geo-informacijski) sustavi
Predstavljen je rad geo-informacijskog sustava
Europske Unije (Copernicus), koji na zahtjev zemalja članica bez naknade daje satelitske snimke
ugroženih područja. Putem Europskog centra za
koordinaciju u nesrećama (Emergency response
coordination center-ERCC) razvijeni su sustavi za
nadzor požara (EFFIS) i poplava (EFAS).
Dronovi
U prikupljanju podataka važnih za savladavanje
nesreća sve više se nameću dronovi. Međutim,
za njihovo korištenje je potrebna jasna nacionalna regulativa, koja će žurnim službama pod
određenim uvjetima omogućiti njihovo efikasno
korištenje. Tako npr. u Španjolskoj za korištenje
dronova u nesrećama i katastrofama mora djelovati odjeljenje koje se sastoji od zračnog koordinatora intervencije, pilota, kopilota i osobe za sigurnost, dok angažman dronova na vježbama nije
dozvoljen. Konačni cilj je od prikupljenih podataka s dronova njihovu pripremi i obradu učiniti
dostupnom u realnom vremenu.
Uzbunjivanje stanovništva
Nekoliko država Europske unije primijenilo je

nove tehnologije koje omogućuju davanje poruka
građanima ugroženih elementarnim ili civilizacijskim nepogodama (Be alert). Tako npr. ukupni
trošak tog sustava na nacionalnoj razini u Belgiji
iznosi oko 7 milijuna EUR, dok pojedini korisnici,
kao što su lokalna samouprava i strateška poduzeća,
sustav mogu dobiti za 1.100 EUR godišnje. Djelotvornost takvog javnog uzbunjivanja već je postala
tako precizna da se čak i pojedini blokovi zgrada
mogu isključiti/uključiti u uzbunjivanje. Trenutno
sustav radi na bazi glasovnog uzbunjivanja, SMS
poruka i e-maila, a razvijaju se i ostale multimedijske mogućnosti uzbunjivanja. Ova, kao i neke
druge nove tehnologije koje se već primjenjuju
zahtijevaju izmjene i dopune postojećih strategija
u kriznom upravljanju.
Aplikacije Googlea i Facebooka i lažne vijesti
Temeljeno na nekoliko milijardi korisnika, multimedijske aplikacije postaju standardni dio sustava
obrane od katastrofa. Tako Googleov „SOS Alert“
i Facebookov „Safety Chat“ daju korisne i aktualne
podatke o ugroženim i osobama za kojima se traga,
njihovim potrebama za smještajem, namirnicama,
odjećom, vodom, higijenskim potrepštinama itd.
Trenutno se veliki napori ulažu da se filtriraju podaci, tj. da se objavljuju prvenstveno pouzdani izvori informacija.
Pojedine znanstvene analize su pokazale kako se
lažne vijesti 7 puta brže šire od istinitih vijesti, pogotovo ako se radi o vijestima za koje postoji interes
šire javnosti. Širenje neistinitih vijesti na sve kontinente nažalost se već dogodilo putem društvenih
mreža, a njihovo opovrgavanje i raskrinkavanje je
vrlo složeno.
Statistike
Finski centri za uzbunjivanje razvrstali su u zadnjih nekoliko godina sve dojave. Tako na dojave za
hitnu pomoć otpada 55 % dojava, za policiju 36 %,
za vatrogasce 6 %, dok sve ostale dojave čine samo
3% od svih dojava.
Defibrilatori
Francuska raspolaže s ukupno oko 100.000 defibrilatora, čije je korištenje omogućeno svim
VATROGASNI VJESNIK SVIBANJ 2018.
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građanima. Kako bi korištenje istih bilo omogućeno
u što kraćem roku, razvijene su aplikacije koje daju
točne podatke o lokaciji i upotrebljivosti pojedinog
uređaja.
Mehanizam civilne zaštite
Europska unija nastoji povećati otpornost zemalja EU na katastrofe. Jedan od njegovih alata je me-

hanizam civine zaštite, te Europski centar za koordinaciju u nesrećama, kao točka koja objedinjava
sve 112-centre Europske unije, te koordinira akcije
ispomoći između zemalja članica EU, ali i pružanje
međunarodne pomoći.
Sljedeća konferencija Europske zajednice žurnog
broja održat će se od 10. do 12. travnja 2019. godine u Dubrovniku.
Mario Starčević

Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice

Odbor za opasne tvari CTIF-a

O

d 10. do 12. svibnja 2018.
godine održana je u prostorima profesionalne vatrogasne postrojbe u Beču (Austrija) sjednica Odbora za opasne
tvari Međunarodne zajednice
vatrogasnih i spasilačkih službi
(CTIF). Na sjednici je sudjelovalo 16 predstavnika iz 14 zemalja
(Austrija, Belgija, Češka Republika, Danska, Estonija, Finska,
Francuska, Hrvatska, Luksemburg, Mađarska, Nizozemska,
Njemačka, Švicarska i Velika
Britanija). Hrvatsku vatrogasnu
zajednicu predstavljao je tajnik
OTS-a Mario Starčević.
O domaćinu
Grad Beč štiti profesionalna
vatrogasna postrojba Beč s oko
2.000 profesionalnih vatrogasaca u operativnom dežurstvu.
Smjenski rad je organiziran na
način da vatrogasci služe 24
sata, 24 sata su slobodni (uz
određeni broj slobodnih dana),
tako da mjesečno imaju oko 10
dežurstava. Vatrogasna postrojba Grada Beča raspolaže s jedinim RBKN-vozilom 2. generacije,
koje uz detekciju radioloških i
kemijskih tvari raspolaže detektorom za biološke tvari, te multifunkcionalnim robotom.
10
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Posjet IAEA-u
Sjednica je iskorištena za posjet Međunarodnoj agenciji za
atomsku energiju (International
Atomic Emergency AgencyIAEA).
Nadležnosti IAEA u pogledu djelovanja i prevencije
radiološko-nuklearnih nesreća
za zemlje članice (149 zemalja
svijeta) su:
1. Izrada legislativnog okvira,
smjernica i pravilnika
2. Podizanje kapaciteta i
pripravnosti
3.
Procjena
potencijalnih posljedica i predviđanje
mogućeg širenja ugroza
4. Koordinacija i pomoć u
suradnji vladinih institucija
U okviru IAEA djeluje centar
za nesreće i pomoć (Incident
and Emergency Center-IEC),
koji se može kontaktirati od verificiranih nacionalnih agencija
24 sata na dan, a zaposjednut
je s ukupno 170 dobrovoljaca
regrutiranih iz sastava od oko
2.700 zaposlenika Agencije.
Detaljniji podaci o IAEA mogu
se dobiti na: iaea.org/topics/epr
CTIF sudjeluje u pripremi
izmjena IAEA-priručnika za
interventne službe (Manual for
first responders), koji je u tijeku
usaglašavanja. Priručnik dijeli
radiološke specijaliste redovnih
interventnih službi u 3 grupe:
1. Specijalisti s osnovnim znanjima o radiološkim nesrećama
2. Specijalisti - mjeritelji koji su
obučeni za provedbu mjerenja,
ali ne njihovu analizu
3. Specijalist-analitičari koji
djeluju na državnoj razini, daju
analizu i donose odluke
Od nacionalnih izvještaja izd-

vajamo:

Finska
Finska je u pripremi nove zakonske regulative, koja će organizirati vatrogastvo i hitnu pomoć
u 18 županija, financiranih iz
jedinstvenog proračuna Ministarstva unutarnjih poslova,
županija i lokalnih samouprava.
Novo zakonodavstvo priprema
ovlastiti obalnu stražu za sve
nesreće s opasnim tvarima na
moru.
Kroz 3 luke u Finskoj ukupno prođe oko 140.000 vagona
s prevezenih oko 7,5 milijuna
tona opasnih tvari (53 t/vagonu).
Pri nesrećama vagona koji
prevoze lakozapaljive tekućine
(etanol, metanol itd.), kada
dođe do njihovog ispuštanja i
istovremenog zapaljenja, pojava BLEVE eksplozije može se
očekivati nakon 10-25 minuta
(ovisno o vrsti lakozapaljive
tekućine). U skladu s navedenim vatrogasci trebaju evakuirati
područje i povući se.
U luci Kouvola došlo je do sudara vlakova pri čemu je došlo
do ispuštanja 14 tona vodikovog
peroksida. Po dojavi vatrogasci
su počeli intervenciju nakon
17 minuta gašenjem požara i
hlađenjem tankova (dojava 1
minuta, uzbuna 1 minuta, vrijeme vožnje do mjesta nesreće 8
minuta, izviđanje i priprema intervencije 7 minuta), čime je vatrogasna postrojba opasno ušla
u područje BLEVE opasnosti.
Češka Republika
U Češkoj Republici 63,8%
svih vatrogasnih intervencija
obave državne profesionalne va-
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trogasne postrojbe, 30,7 % svih
intervencija obave dobrovoljna
vatrogasna društva, dok ostale
intervencije obave vatrogasne
postrojbe u gospodarstvu. Tijekom 2017. godine vatrogasci su
spasili 26.424 osobe, a 39.209
osobe su evakuirane. Najveći
dio intervencija s opasnim tvarima (5.000 do 7.000 intervencija godišnje) čine intervencije
prilikom ispuštanja opasne tvari.
Sustav detekcije opasnih tvari
organiziran je u 4 razine, pri
čemu su na licu mjesta vatrogasci u stanju provesti 3 razine detekcije, dok se 4. razina provodi
laboratorijski.
Vatrogasci su razvili bazu podataka za mobilne uređaje s preko 10.000 opasnih tvari.
Zbog mnogih žalbi vatrogasci
su pristupili testiranju pjenila
sukladno EU standardu. Ispitivanje je proveo Tehnički institut
za zaštitu od požara u Pragu.
Ispitivano je 10 pjenila od 4
proizvođača, te su rezultati ispitivanja dani vatrogascima.
Vatrogasna služba nabavila je
14 CO-oksimetara, kojima se u
vrlo kratkom vremenu može detektirati trovanje ugljičnim monoksidom.
Švicarska
Kompleks akceleratora čestica
u Cernu izgrađen je 1950-ih,
baziran na azbestu kao izolacijskom materijalu. Vremenom
je došlo do degradacije azbesta,
koji je postao rizik za ljudsko
zdravlje. Oko 50 građevina
zahtijeva sanaciju, pri čemu
troškovi njegovog zbrinjavanja
iznose oko 1.000 CHF/kg. Radovi na sanaciji azbesta ovisni su o
izloženosti azbestnim vlaknima
(od 100 vlakana/litri do 25.000
vlakana/litri). Ovisno o razini
koncentracije azbesta, odabire
se odgovarajuća zaštitna i skupna oprema, a nakon rada prolazi
se točno utvrđen proces dekontaminacije.
U Spiezu su ustrojeni civilni
RBKN-laboratorij i vojni RBKNcentar. Edukacije se provode na
lokalnoj i nacionalnoj razini.
Resursi za RBKN mjerenja dis-

perzirana su u više organizacija,
koje međusobno surađuju. U
sustav RBKN zaštite uključen je i
savezni ured za javno zdravstvo,
posebno u pogledu privremenog
skladištenja tvari.
Nizozemska
Opisana je intervencija s kamionom pogonjenim na ukapljeni
prirodni plin. Došlo je do eksplozije u kabini kamiona uslijed istjecanja ukapljenog prirodnog plina. Nakon analize uzroka
nesreće osiguravajuće društvo je
preporučilo da je u kabini takvih
vozila potrebno ugraditi detektor plina.
Za gašenje velikih spremnika naftnih derivata vatrogasci
predlažu taktiku gašenja prekrivanjem pjenom, a tek onda se
treba pristupiti hlađenju spremnika. Također se razmatra optimalna količina potrebne vode
za hlađenje, te su pregovori u
tijeku.
Danska
Danska je u okviru podizanja
Europskih kapaciteta hitnih
službi - European Emergency
Response Capacity (EERC)certificirala modul za opasne
tvari-HAZMAT. Pri tome su
od EU analizirani standardni
operativni postupci, te je predstavljen rad HAZMAT modula
na prigodnoj vježbi u Bugarskoj (prelazak granice, uređenje
Kampa, koordinacija, transfer
nadležnosti, povratak).
Nakon pojave ptičje gripe na
jednom imanju koje uzgaja purane angažiran je cijeli modul
za dekontaminaciju (60 osoba).
Dekontaminacija je bila vrlo
opsežna jer se radilo o dekontaminaciji farme otvorenog
uzgoja.
Belgija
U Drogenbosu je došlo u krugu
tvornice do požara kontejnera
koji je sadržavao litij-polimerne
baterije, koje su gorile na temperaturi od 800 ℃. Produkti
izgaranja su uzrokovali u široj
okolici smetnje pri disanju i
nadražaje oči. Gašenje vodom,

prahom i pjenom nije koristilo,
te je korišten vodeni ventilator
za smanjenje temperature gorenja. Cijela je intervencija trajala
24 sata.
Belgija razvija grupu od 50-ak
HAZMAT-savjetnika koji djeluju u 6 područja, a koji će neprekidno biti na raspolaganju
vatrogascima. Edukacija HAZMAT-savjetnika podijeljena je
u 5 modula u trajanju od 284
sati (ukupno trajanje pohađanja
tečaja iznosi 1,5 godine). U edukaciju su uključeni industrija,
Vatrogasna škola i Visoka škola
iz Antwerpena.
27-člani odbor za razvoj belgijskog disperzijskog softverskog
programa za predviđanje širenja
opasnih tvari počeo je s radom
još 1998. godine, i sada je razvijen program SAFER One. U
dispezijski model uključena su
realna mjerenja koja neprekidno
kalibriraju zone širenja opasnog
oblaka.
Mađarska
Sve vatrogasne postrojbe koje
raspolažu opremom za detekciju i rukovanje opasnim tvarima moraju sudjelovati jednom
godišnje na vježbama i edukacijama organiziranim od strane
Mađarske uprave za zaštitu i
spašavanje. Također je obvezna prethodna edukacija za svu
novu (detekcijsku) opremu koja
se rasporedi.
Velika Britanija
U Salisburyju je 4. 3. 2018.
nervnim otrovom (novichok)
otrovan bivši ruski špijun. Pri
pružanju pomoći su dvije osobe
kontaminirane. Vrlo brzo su date
konkretne upute stanovništvu
kako postupiti.
Hrvatska
Mario Starčević je predstavio
tijek intervencije kod istjecanja opasne tvari, te posljedice
kontaminacije vodocrpilišta u
Slavonskom Brodu.
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Austrija
U Austriji su ustrojene kombinirane interventne postrojbe sastavljne od vatrogasaca
i policije, pri čemu i policija
raspolaže odgovarajućom opremom za detekciju.
Vatrogascima je dat na raspolaganje video materijal koji daje
informacije o obilježavanju i
prepoznavanju opasnih tvari.
Također su podaci za opasne
tvari dostupni na informacijskom sustavu Vatrogasne zajednice Austrije.

Njemačka
U Njemačkoj se pripremaju
upute korištenja pjenila na intervencijama. Preporučit će se
miješanje pjenila s vodom u omjeru od 1-2 %. Pjenila se koriste
za požare ugljikovodika, požare
vozila, „mekih“ krovišta, sijena
i odlagališta smeća. Uporaba
pjenila treba biti racionalna i
opravdana, jer su u suprotnom
moguće tužbe, čiji odštetni
zahtjevi premašuju iznose od
milijun EUR-a.

Dosadašnje
smjernice
za
hlađenje acetilenskih boca se
namjeravaju mijenjati na način,
da se više ne treba hladiti iste 24
h, nego se svakih sat vremena
mjeri njihovo daljnje grijanje.
Ako se nakon 15 minuta i nadalje griju, treba proces ponoviti.
Od 8. do 10. studenog 2018.
godine održat će se sljedeća
sjednica Odbora za opasne tvari
CTIF-a u Antwerpenu (Belgija).
Mario Starčević

Stručno savjetovanje iz područja zdravstva

U

organizaciji Vatrogasne zajednice zdravstva Hrvatske i Hrvatske vatrogasne zajednice od 26. do 28. travnja u Selcu je održano
XV. stručno savjetovanje u području vatrogastva,
provedbe protupožarne preventive, zaštite na radu
i zaštite okoliša u zdravstvenim ustanovama.
Na savjetovanju su sudjelovala 43 stručnjaka iz
zdravstvenih ustanova Hrvatske.
U ime organizatora ovog savjetovanja,
pozdravnim govorom predsjednik Vatrogasne
zajednice zdravstva Hrvatske Željko Benković otvorio je savjetovanje dok se u ime suorganizatora
ovog savjetovanja pozdravnim govorom obratio
načelnik Hrvatske vatrogasne zajednice Željko
Popović.
Na savjetovanju su obrađene teme uloge dobrovoljnih vatrogasaca u zdravstvenim ustanovama,
problematike kod ocjene radne sposobnosti radnika, zaštite osoba i imovine Kliničke bolnice
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Dubrava, ozljede na radu u Hrvatskom zavodu
za transfuzijsku medicinu, mogućnosti termičke
oporabe medicinskog otpada, zbrinjavanje
medicinskog otpada u K.B.“Merkur“, Zagreb te
zbrinjavanje medicinskog otpada s posebnim osvrtom na zbrinjavanje zaraznog otpada u bolnici
Zabok.
U sklopu savjetovanja obavljen je stručni posjet u opatijskoj Klinici za liječenje, rehabilitaciju i
prevenciju bolesti srca i krvnih žila „Thalassotheraphia“ pod vodstvom pomoćnika ravnatelja za integralni sustav zašite Pere Kosovca.
Ujedno je održana edukacija za vatrogasce DVDa Vatrogasne zajednice zdravstva Hrvatske prema
modelu VATROnet, a voditelji edukacije su bili
Nikola Jagodin, rukovoditelj odjela informatikeprogramer u HVZ-u i Dalibor Rihtarić, voditelj
EU projekta e-HVZ.
Željko Benković

požari i intervencije

Požar u staroj jezgri Makarske
Zakašnjela dojava požara, a potom nemogućnost prilaza objektu te strujni kabeli koji su
se nalazili tik iznad kuće, otežavali su vatrogascima gašenje
Tekst: VEDRAN RUNJIĆ / Foto: DVD Makarska

Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice

D

ana 24. svibnja u 03:34, u Vatrogasni operativni centar u Makarskoj, pristigla je dojava o požaru stana u
ulici Kalalarga u Makarskoj. S obzirom
da se radi o staroj jezgri grada sa starim
kućama koje su prepune drvene građe i
nepristupačnim prilazima do istih, odmah
je upućena dežurna smjena i alarmirani
su svi raspoloživi vatrogasci DVD-a Makarska. Na intervenciju po dojavi izlazi
7 vozilo i 45 vatrogasaca. Zbog potrebe
za većim količinama vode, zatražena je
ispomoć kolega iz DVD-ova Brela, Baška
Voda, Tučepi i Podgora.
Dolaskom na mjesto intervencije
utvrđeno je kako je požar izbio u staroj kamenoj kući i već zahvatio 3 etaže. Vatra se
probila u potkrovlje te su uloženi ogromni
napori da se spriječi širenje požara na krovove okolnih zgrada. Vatrogasci su gasili
požar preko ljestvi prislonjenih na objekt
te preko autoljestve. Grupa koja je krenula u objekt kroz vrata, imala je problem s
probijanjem vrata koja su bila dodatno
blokirana iznutra.
- Po dolasku na mjesto intervencije,
požar je zahvatio gotovo cijeli objekt, što
govori da je i prva dojava dosta kasnila. Najveći
problem u ovoj intervenciji je bio prilaz do samog
objekta, kao i kod većine intervencija u staroj gradskoj jezgri Makarske. S vozilom nismo mogli doći
pred objekt, te smo parkirali vozila na početku
ulice i razvukli cijevi prema objektu. Autoljestve i
jedna cisterna su dovedeni u blizinu objekta preko
Kačićeva trga – rekao je o problemima pri gašenju
zapovjednik DVD-a Makarska Dražen Glavina.
Istaknuo je i probleme sa strujnim kabelima koji se
nalaze iznad kuće, a koji su smetali djelovanju autoljestvi te je prijetila opasnost
od strujnog udara. Dežurna služba HEPa je po dojavi zapovjednika s intervencije
isključila struju, te se gašenje moglo nesmetano odvijati. Zapovjednik Glavina
ističe zalaganje vatrogasaca u sprečavanju
širenja požara na ostale objekte u staroj
jezgri.
Požar je stavljen pod nadzor u 4:45 sati.
Nažalost, u požaru je jedna osoba smrtno
stradala. U intervenciji je ukupno sudjelovalo 53 vatrogasaca i 11 vozila, a makarski su vatrogasci ostali na osiguranju
požarišta do potpune sanacije i završetka
očevida.

Najveći problem
predstavljao je
prilaz objektu
(gore); Vatrogasci
su gasili požar
preko autoljestve
(srednja slika)
Strujni kabeli smetali su
autoljestvi te je
prijetila opasnost
od strujnog udara
(dolje)
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Najveći požar u posljednjih 50 godina

Šest objekata izgorjelo u velikom požaru u Smrečju
Tekst: VANDA RADETIĆ-TOMIĆ / Foto: DVD GEROVO

P

otkraj travnja gorjelo je i u Gorskome kotaru,
u mjestašcu Smrečje, u kojem živi svega 30ak ljudi, a mnoge su kuće stalno prazne ili njihovi
vlasnici u njih navraćaju tek povremeno.
Požar koji je to malo goransko naselje podigao na noge dogodio se potkraj travnja, a prema
svjedočenju mještana, najveći je to požar u posljednjih 50 godina.
Vatra je izbila u jednom od pomoćnih objekata,
a uzrok je najvjerojatnije bio ljudski faktor. Naime,
čini se da je vlasnik jednog od izgorjelih objekata kuhao hranu za svoje blago, pri čemu je vatra
izmaknula kontroli, proširila se tim pomoćnim
objektom, a vrlo brzo zahvatila je i obližnje kuće
i štale, građene uglavnom od drva, koje su u trenutku planule.
Vatrogasci napravili čudo
Ono što je najviše zaprepastilo sve mještane, ali
i same vatrogasce, bila je upravo brzina širenja vatre. - Dojavu o požaru DVD Gerovo zaprimio je u
14.15 h i mi smo odmah krenuli na intervenciju.
Mislili smo da se radi o požaru samo jedne kuće,
no, kad smo došli, vidjeli smo da je vatra već zahvatila nekoliko objekata. Prizor je bio strašan. S ovom
našom jadnom tehnikom borili smo se koliko smo
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mogli. Imali smo problema i s neispravnim hidrantima. Odmah smo zatražili pomoć dodatnih
snaga, s kojima smo cijelo popodne i noć proveli
na požarištu. Uspjeli smo napraviti pravo malo
čudo jer smo spriječili daljnje širenje požara, što je
ravno podvigu, budući da je plamen letio s krova
na krov. Takva brzina širenja požara iznenadila je
i naše kolege profesionalce iz Delnica, izjavio je
Josip Rašper, predsjednik DVD-a Gerovo, nakon
cjelonoćne intervencije.
Veliki požar u Smrečju gasile su sve raspoložive
vatrogasne snage iz pet DVD-ova s područja Grada Čabra, a u pomoć su im pristigli i profesionalci
iz Delnica te dobrovoljci iz susjedne Slovenije, iz
obližnjega DVD-a Osilnica. Ukupno je požar gasilo 36 vatrogasaca s 11 vozila i svi su se složili da je
sreća u nesreći bilo to što požar nije izbio po noći i
što nije bilo vjetra, jer bi tada posljedice bile mnogo veće, a požar bi vjerojatno ugrozio cijelo selo.
Nasreću, ljudskih žrtava nije bilo, ali je materijalna šteta golema i procjenjuje se na stotine
tisuća kuna. U dvije od četiri uništene kuće živjele
su obitelji koje su doslovno ostale bez krova nad
glavom te su se privremeno smjestile kod rođaka.
Vlasnicima izgorjelih objekata inicijalnu novčanu
pomoć obećao je Grad Čabar.

požari i intervencije

INTERVENCIJE USLiJED OLUJNOG NEVREMENA

Vatrogasci gasili požare i ispumpavali vodu iz objekata

Tekst: MLADEN ŽITKOVIĆ

Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice

U

subotu 12. svibnja u večernjim satima uslijed grmljavinskog nevremena i olujne kiše na području
Samobora, samoborski vatrogasci su imali nekoliko intervencija. Oko 18:35 sati uslijed udara groma na kuću
prizemnicu u Šipačkom bregu došlo je do požara elektroinstalacije. Požar je izbio na razvodnoj ploči koja se nalazila u
hodniku. Pravovremenom intervencijom vatrogasaca JVP
Grada Samobora s dva vatrogasna vozila požar je ugašen.
U isto vrijeme oko 19:00 sati stiglo je nekoliko dojava uznemirenih građana o poplavljenim podrumima
i dvorištima u ulici Ivana Mažuranića, Antuna Nemčića,
Antuna Gustava Matoša i Dežmanovoj ulici u Samoboru.
Zbog velike količine vode bila je poplavljena ulica Ivana
Mažuranića u dužini od 200 metara.
Vatrogasci su ispumpavali vodu iz prometnice, dvorišta
i na kraju iz podruma. Šteta je velika, na svim stambenim objektima oštećeni su podrumi, stanovi u prizemlju s
pripadajućim inventarom.
Uz Javnu vatrogasnu postrojbu Grada Samobora na intervencijama je sudjelovao i DVD Samobor s dva vatrogasna
vozila i pet vatrogasaca.
Intervencije su završile kasno navečer oko 23:00 sata.

Zbog velike količine
padalina, vatrogasci su
morali ispumpavati i vodu
s prometnica

Požar krova u Donjim Biskupovićima

Krovište se zapalilo uslijed udara groma

D

ana 22. svibnja u 17:15
sati dežurni vatrogasac
DVD-a Zadvarje zaprima dojavu od ŽVOC-a da gori kuća
u Donjim BiskupovićimaKreševo brdo, u Općini
Šestanovac. Ova lokacija
je najudaljenija točka operativnog djelovanja DVD-a
Zadvarje. Na teren po dojavi
izlazi navalno vozilo i autocisterna sa 6 vatrogasaca te
se traži pomoć DVD-a Omiš,
Kučiće i Lovreć. Prilikom dolaska na lokaciju utvrđeno
je da gori krovište obiteljske
kuće uslijed udara groma.
Pristupa se gašenju krova
unutrašnjom navalom te se
požar vrlo brzo stavlja pod
kontrolu i opozivaju se druge
podignute postrojbe. Požar
je u potpunosti ugašen 19:00
sati.

Tekst: BOŽO PEJKOVIĆ

Vatrogasci su
ugasili krov
koristeći unutarnju navalu
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vježba

6. DANI CIVILNE ZAŠTITE U MEDULINU

Zrakoplovne nesreće i civilna zaštita središnja tema konferencijskog programa
Tekst: ASIM ČABARAVDIĆ

Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice

uvjete rada, posebice svih jedinica lokalne samouprave koji su
temelj i garancija kvalitetnog reagiranja. Najviše ljudskih života
spašava se u prvih pola sata, a to
je nemoguće ukoliko nemamo
kvalitetno organiziran sustav na
najnižim razinama, poručio je
Huzjak.

Sudionici konferencijskog programa

U

organizaciji
Vatrogasne zajednice Istarske
županije i Službe civilne zaštite,
a pod pokroviteljstvom Istarske županije i Općine Medulin,
u Vatrogasnom domu Dobrovoljnog vatrogasnog društva
Općine Medulin 17. svibnja
2017. godine održani su 6. dane
civilne zaštite. U konferencijskom programu u središtu pozornosti bila je tema Zrakoplovne nesreće i civilna zaštita,
a u poslijepodnevnim satima,
u organizaciji Zračne luke Pula
održana je javno-pokazna vježba
„Firefox 2018.“.
Šestim danima civilne zaštite
u Medulinu bili su nazočni
dužnosnici iz Hrvatske, Italije,
Slovenije te Bosne i Hercegovine.
Među njima bio je Stjepan Huzjak, zamjenik ravnatelja Državne
uprave za zaštitu i spašavanje
RH, Goran Buić, načelnik
Općine Medulin, Dino Kozlevac,
načelnik Stožera civilne zaštite
Istarske županije i županijski
vatrogasni zapovjednik, Josip
Zidarić, županijski pročelnik
Upravnog odjela za održivi razvoj, predstavnici zračnih luka
Hrvatske i Slovenije, načelnici
stožera općina i gradova Istarske županije, zapovjednici JVP
Istarske županije, vatrogasni
dužnosnici Primorsko-goranske
županije i ostali.
Pozdravljajući sudionike konferencije u ime Državne uprave
16
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za zaštitu i spašavanje, Stjepan
Huzjak zahvalio je i čestitao
Istarskoj županiji te svim njezinim nositeljima poslova zaštite
i spašavanja i civilne zaštite na
vrlo uspješnom radu i na vrlo
dobro organiziranom sustavu
civilne zaštite.
-Ovo nije kurtoazno priznanje,
ovo je stvarno priznanje o čemu
govore pokazatelji i statistika.
Posebno bih izdvojio vrlo dobro
organiziran sustav preventivnih
mjera koji na vrlo kvalitetan
način sprečavaju da do velikih
nesreća i katastrofa uopće ne
dođe, rekao je Huzjak.
Zamjenik ravnatelja Državne
uprave za zaštitu i spašavanje
RH istaknuo je kako je prošla
godina bila veoma teška i izazovna s velikim brojem požara,
poplava i katastrofa. Vlada je
to prepoznala i donesena je
nova strategija nacionalne sigurnosti koja je na visokoj ljestvici prioriteta. Trenutno se radi
na donošenju novog Zakona o
sustavu civilne zaštite koji treba
i normativno omogućiti još bolje

Tijekom
konferencije
o
zrakoplovnim nesrećama i
civilnoj zaštiti govorili su:
David Vitasović, voditelj sustava upravljanja sigurnošću i
kvalitetom Zračne luke Pula,
Dean Boljunčić, voditelj razvoja
komercijalnog
zrakoplovstva
Zračne luke Eindhoven, Thomas
Uihlen, direktor Fraport Aviation Akademy Ljubljana, Gugliemo Galasso, voditelj Službe
civilne zaštite
Friuli-Venezia-Giulia, Igor Magdalenić,
inženjer kriznog menadžmenta
i predsjednik Hrvatske udruge
kriznog menadžmenta i Sanja
Faraguna iz Društva Crvenog
križa Županije istarske.
U zaključcima konferencije
Denis Stipanov, voditelj Službe
civilne zaštite Vatrogasne zajednice Istarske županije podvukao je kako se avionska nesreća
može dogoditi, može se predvidjeti i njezina jačina, ali ne i točno
vrijeme događanja. Najbolja preventiva je dobro planiranje u sustavu zaštite zračnih luka (Istra ih
ima 3, Pula, Medulin i Vrsar),
te osposobljavanje operativnih
snaga i pravnih osoba od interesa i značaja za sustav civilne
zaštite. Neophodno je vršiti per-

Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice

vježba

Scenarij vježbe
je pretpostavljao
simulaciju nesreće
zrakoplova izvan
aerodromske zgrade

manentnu edukaciju zaposlenika zračnih luka i
kroz operativne
planove aktivirati mjere civilne
zaštite. Također,
treba
predvidjeti
evakuaciju
i
zbrinjavanje
unesrećenih (prijevoz, smještaj,
medicinsku njegu), te prema
potrebi kontakte s veleposlanstvima unesrećenih. Zaključno
sudionici konferencije ističu
da treba kontinuirano raditi na
poboljšanju kvalitete i uklanjanju pogrešaka kako bi vožnju
avionom činili najsigurnijim
načinom putovanja.
Firefox 2018.
Nakon konferencijskog dijela održana je javno-pokazna
vježba „Firefox 2018“ u organizaciji Zračne luke Pula. Scenarijem vježbe predviđeno je da se
simulira nesreća zrakoplova izvan aerodromske ograde, ali u
neposrednoj blizini aerodroma
s ciljem provjere spremnosti i
usklađenosti reagiranja djelat-

iskustva
i
saznanja što
je potrebno
unaprijediti, rekao je
Vitasović.

nika Zračne luke Pula i svih vanjskih subjekata lokalne zajednice
angažiranih na planu zaštite i
spašavanja.
David Vitasović, voditelj sustava upravljanja sigurnošću i
kvalitetom Zračne luke Pula nakon vježbe je izjavio:
- Veoma mi je drago da je u
6. dane civilne zaštite uključen
i zračni promet. Glede vježbi u
Zračnoj luci Pula mogu kazati
da smo započeli 2007. i svake
smo ih godine širili uključujući
sve više interventnih timova.
S ovogodišnjom vježbom cilj
nam je bio i da vidimo kako će
surađivati sve interventne službe
u situaciji kada ih ima više. Ukupno je sudjelovalo blizu 250 osoba i zadovoljni smo izvedbom
vježbe u kojoj smo stekli nova

Na vježbi
su aktivno
s u dj e l ov a li
MUP
Policijska uprava
istarska s 25
djelatnika
uključujući
i Aerodromsku policiju, Zavod za hitnu medicinu Istarske
županije s 8 vozila i 24 osobe,
Crveni križ 18 ljudi u interventnom timu i 2 u Stožeru, Zračna
luka s 20 osoba koje su sudjelovale u koordinaciji na terenu
i prihvaćale ozlijeđene, rodbinu
i prijatelje, 9 iz zaštitarske tvrtke
na Aerodromu, Croatia Airlines
i dežurni kontrolor leta koji
je pokrenuo akciju i odredio
mjesto pada zrakoplova, Vatrogasna služba Zračne luke Pula
12 pripadnika s 2 vozila, JVP
Pula 10 vatrogasaca s 4 vozila, 6
članova Lokalnog povjerenstva i
7 članova Stožera civilne zaštite
koji su rukovodili vježbom te 80
markiranata iz Medicinske i ostalih pulskih srednjih škola te 25
šminkera i kontrolora.
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Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice

„SENJ 2018“

Z

Vježbom su senjski vatrogasci obilježili Mjesec zaštite od požara te građanima
demonstrirali svoju uvježbanost

družena vatrogasna pokazna vježba „Senj 2018“
održana je 12. svibnja na kojoj
su, uz nazočnost županijskog vatrogasnog zapovjednika Hrvoja
Ostovića, sudjelovali i pripadnici Javne vatrogasne postrojbe
Grada Senja, DVD-a Senj te
djelatnici HMS.
Vježbom je rukovodio zamjenik zapovjednika JVP Grada
Senja Miljenko Katalinić, a javna pokazna vježba održana je
sa ciljem provjere spremnosti,
osposobljenosti, uvježbanosti
i
mobilizacije
operativnog
članstva i tehnike sa sredstvima
za gašenje i svih čimbenika vatrogastva na području Grada
Senja. Jedan od ciljeva je bila
provjera načina zajedničkog
djelovanja i zapovijedanja u
slučaju velikih i raznovrsnih intervencija, a sa krajnjim ciljem
upoznavanja javnosti, gradske
i županijske vlasti sa stanjem u
ovom vrlo važnom sigurnosnom
segmentu za stanovništvo Grada
Senja.
Vježbu je započeo DVD Senj
s vatrogasnom mladeži i prikazom gašenja požara zapaljive
tekućine te požara plinske boce.
Zatim je JVP Grada Senja
dobio dojavu požara objekta
s pretpostavkom opasnosti
širenja požara na više katove i
unesrećene osobe u požaru.
Drugi dio vježbe tematski je
obuhvatio tehničke intervencije. Na vježbi se mogla vidjeti
18
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simulacija tehničkih zahvata
na osobnom vozilu sa ciljem
oslobađanja prostora radi izbave priklještenih osoba, što je
i najčešći slučaj pri prometnim
nesrećama.
Zadnji dio tematski je pokrio
područje samospašavanja vatrogasaca s visina. Spašavanje sa
visina ili viših objekata postaje
potrebom kada zbog požara ili
nekih drugih razloga, koji su se
dogodili na nižim katovima objekta, nije se moguće izbaviti
na siguran vanjski prostor.
Vatrogasci postaju ugroženi
kako vatrom i toplinom tako
U vježbi su prikazani različiti aspekti
vatrogasnog posla, a na završetku su
hrvatskom trobojnicom iz mlazeva
počastili građane

i produktima gorenja, kao što su
dim i otrovni plinovi od kojih
su najčešći ugljični monoksid i
ugljični dioksid.
Na kraju su vatrogasci počastili
građane hrvatskom trobojnicom koristeći vatrogasne mlazove. Vježbu su popratili brojni
građani, ali i prolaznici koji su
se zatekli u mjestu, te pljeskom
nagradili svaku od akcija koje
su vatrogasci i ostali sudionici
uspješno izveli.

Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice

vježba

Vatrogasna vježba u Blatu

Pretpostavka vježbe bio je automobil koji je pao s vijadukta i potom se zapalio

D

Tekst: TOMISLAV PETROVIĆ

VD Blato-Zagreb organizirao je vatrogas- DVD Sveta Klara. Vježba je uspješno obavljena
nu vježbu zatvorene relejne dobave vode i jer je ,,zatvorenom relejnom dobavom“ voda
tehničku intervenciju spašavanja unesrećenih iz dobivena na 570 metara udaljenosti. Potrošnja
automobila. Pretpostavka vježbe koja se održavala vode u navali na ,,C“ mlaznici je bila manja od
u oteretnom kanalu Sava-Odra u zagrebačkom dobivene količine vode što smatramo uspješnim
naselju Blato, bila je kako je automobil
te smo pokazali kako se na ovaj način
U vježbi je
pao s vijadukta prometnice Jadranske
može organizirati zatvorena relejna
provedena
avenije, a potom se zapalio.
dobava vode, zbog nepristupačnog teruspješna
U vježbi je provedena uspješna simuena prilazni put vodi je bio vozilima
simulacija
lacija zatvorene relejne dobave vode
onemogućen. Zbog toga se išlo na issa dvije centrifugalne pumpe marke zatvorene relejne probavanje s „muljnim“ pumpama jer
dobave vode
HONDA, tipa WB30XT na izvoru vode
se jednostavnije pristupalo izvoru vode.
(DVD Sveta Klara), koje se u nastavku
Na tehničkom dijelu vježbe korišten je
spajaju na VMŠ marke Ziegler 8/8
hidraulički alat marke LUKAS, a način
(DVD Blato-Zagreb) i VMŠ marke Magirus 8/8 izvlačenja unesrećenih je bio preklapanjem krova
(DVD Odranski Obrež). Na pretpostavljenom vozila prema zadnjem dijelu vozila.
požarištu dobava je spojena na cisternu marke
Ovom prigodom zahvaljujemo se na posuđenim
TAM 130 T11 sa pumpom 16/8 (DVD Odran- „B“ cijevima: DVD-ovima Oroslavlje, Hrašće i
ski Obrež). Cisterna je napajala navalno vozilo Dragonožec te drugim prijateljima bez kojih ne
marke TAM 125 T10 opremljenu pumpom 16/8 bi smo mogli odraditi relejnu dobavu vode na
(DVD Sveta Klara).
tako veliku udaljenost.
Na vježbi je sudIsto tako zahvaljujemo
jelovalo 25 vatrose DVD Krapinske
gasaca
iz
DVD
toplice na donaciji 2
Blato-Zagreb, DVD
„B“ cijevi.
Odranski Obrež i
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KORIŠTENJE GIS APLIKACIJA I WEB GIS APLIKACIJA U
JAVNOJ VATROGASNOJ POSTROJBI GRADA ZAGREBA
Tekst: DARKO BRLEČIĆ, DIPL. ING., zapovjednik postaje Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba

Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice

„odluku“ operativnog dežurnog
o potrebnim snagama za pojedinu intervenciju, te način na koji
će pojedine vatrogasne postaje
ili pojedina dobrovoljna vatrogasna društva biti pozvana na intervenciju, kao i upravljanje tim
intervencijama (događajima),
potrebno je izuzetno poznavanje vatrogasne taktike, tehnike i područja djelovanja, rada
na računalu, te sustava koji
omogućavaju jednostavno i lako
pozivanje, upravljanje i koordiniranje snaga na terenu (Slika
2.).
Slika 1. Prikaz lokacija vatrogasnih postaja i dobrovoljnih vatrogasnih društava

Slika 2. Prikaz lokacija intervencija JVPGZ i DVD

O

rganizacija i način djelovanja Vatrogasne postrojbe na intervenciji uvelike ovisi
o brzini, alatima i informacijama
kojima se služe dežurni vatrogasci u operativno-komunikacijskom centru zagrebačke postrojbe, koji je ujedno Županijski
vatrogasni operativno-komunikacijski centar (u daljnjem tekstu: OKC), i iz kojega se upravlja
s 5 vatrogasnih postaja te 57 dobrovoljnih vatrogasnih društava,
te preko 3500 operativnih vatrogasaca i skoro 200 vatrogasnih
vozila s područja Grada Zagreba
(Slika 1.).
20
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U prosjeku, Javna vatrogasna
postrojba Grada Zagreba (u
daljnjem tekstu: JVPGZ) ima
60.000 poziva, te 4.000 intervencija godišnje. Za pravilnu i brzu

Oprema i vozila – resursi
Kako sve zapravo započinje s
dojavom o događaju, možemo
reći da se u 90-ak % slučajeva
radi
svakodnevnoj
rutini,
odnosno o poslovima oko zaprimanja dojave, alarmiranja i
koordiniranja snaga na terenu.
Najveći je problem s ostalim brojem dojava (intervencija) koje se
odnose na učestale dojave (npr.:
ispumpavanje vode, požar trave,
uklanjanje stabla, uklanjanje snijega...), kada u roku od 1,5 – 2
sata u OKC-u ima preko 1500
poziva, i neprestano zvoni svih 5
linija „193“, kao i ostali „poznati“
telefoni i mobiteli u OKC-u, koji
služe za redovnu telefonsku komunikaciju.
U proteklih nekoliko godina
broj učestalih dojava ponavlja
se 2 – 3 puta godišnje, kada se u
roku od 24 – 48 sati odradi i do
400 intervencija.

Slika 3. Katalog vozila i opreme DVD-a
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Kako bi u takvim situacijama
bilo moguće održati situaciju
pod kontrolom, te na vrijeme i
s točnošću slati snage na teren
i preusmjeravati ih na druge
lokacije u što kraćem roku, za
potrebe OKC-a, izrađen je Katalog opreme i vozila Dobrovoljnih
vatrogasnih društava s područja
Vatrogasne zajednice Grada Zagreba (Slika 3.).
U katalogu se nalaze informacije o svim resursima potrebnim za brzu, točnu i pravilnu odluku operativnog dežurnog kada
je riječ o potrebi za opremom
(potopne pumpe, motorne pile,
hidraulika, rasvjeta, agregati i
generatorima struje), vozilima
(navalno, cisterna, šumar, malo
tehničko, kombi, zapovjedno) i
vatrogascima.
Određeno je iz svih dobrovoljnih društava 3 – 5 vatrogasaca koje se prema potrebi u
svakom trenutku može pozvati
na intervenciju. Kako bi pozivanje dobrovoljnih društava
imalo smisla, i olakšalo brzo
uzbunjivanje, alarmiranje i interveniranje, upisani su brojevi
telefona vatrogasaca prema prioritetima pozivanja, tako da se
nakon dojave i prijenosa informacije iz OKC-a u DVD, ta ista
informacija hijerarhijski prenosi
unutar svakog DVD-a, i potom
žurno izlazi na intervenciju.
GIS aplikacije i web GIS
aplikacije
U OKC-u zagrebačke postrojbe uvedeno i korištenje Esri
GIS kartografskog softvera koji
trenutno zastupa najmoćnije
tehnologije mapiranja i prostorno analitičkih podataka. Lokalno su obrađeni slojevi podataka,
te prebačeni na online servis i
nakon dodatne obrade izrađene
su web aplikacije.
Aplikacije koriste sljedeće
servise sustava: Esri, HERE,
Garmin, Intermap, increment
P Corp., GEBCO, USGS, FAO,
NPS, NRCAN, GeoBase, IGN,
Kadaster NL, Ordnance Survey,
Esri Japan, METI, Esri China
(Hong Kong), swisstopo, OpenStreetMap contributors, and the

Slika 4. Resursi - prikaz opreme i vozila

GIS User Community.
Korištenjem Esri GIS kartografskog softvera, dobili smo
sustav i način pretraživanja
adresa s kojim je moguće
pronaći gotovo svaku adresu na
području Grada Zagreba, a koju
nije moguće pronaći na geoportalu Grada Zagreba, odnosno Google mapama i drugim
sličnim web servisima.
Web aplikacija radi na način
da se nakon upisivanja određene
adrese, te prikazivanja iste na
karti, automatski (u unaprijed
korisnički određenom krugu
od 5 km udaljenosti cestovnim
putevima) pokazuju, prema redoslijedu, najbliže vatrogasne
postaje, zatim, najbliža stožerna
dobrovoljna vatrogasna društva,
najbliža dobrovoljna vatrogasna
društva i najbliži hidranti do
mjesta događaja.
Prikaz svih resursa dobrovoljnih društava sa prije navedenom opremom i vozilima, bitno
ubrzava rad i odluku operativnog
dežurnog. Na isti način prema
potrebi moguće je vidjeti koliko
u određenom DVD-u ima potopnih pumpi za ispumpavanje
vode, ili koliko u krugu od 5 km
ima motornih pila za uklanjanje
stabala i/ili granja (Slika 4.).
Korištenje Esri GIS kartografskog softvera
Korištenjem Esri GIS kartografskog softvera omogućen
je prikaz svih resursa vatrogasnih postrojbi s unaprijed
definiranim popisom opreme i
vozila, brojeva za pozivanje, što

bitno ubrzava rad i odluku operativnog dežurnog.
U nekoliko klikova (zoom na
karti) moguće vidjeti koliko u
određenom DVD-u (ili DVDima) ima potopnih pumpi ili
motornih pila, autocisterni ili
navalnih vozila. Nakon odabira
lokacije ili unosa adrese, u krugu
od 3 km udaljenosti cestovnim
putem, po redu vidljivo: najbliža
vatrogasna
postaja,
DVD
stožerni, DVD, hidranti.
Kao primjere možemo navesti
nekoliko vrsta događaja.
• Primjer (1): nevrijeme se
spušta u južno područje grada
i svi DVD-i s motornim pilama
stavljaju se u pripravnost (Slika
5.).
• Primjer (2): „Požar skladišta
otpada“ i potrebne su sve autocisterne na području grada
(Slika 6.).
• Primjer (3): „Požar gospodarskog objekta” i potrebna
ispomoć DVD-a; nakon unosa adrese, u krugu od 3 km
udaljenosti cestovnim putem,
po redu vidljivo: najbliža vatrogasna postaja, najbliži DVD
stožerni, najbliži DVD (Slika
7.), najbliži hidranti (Slika 8.).
Udaljenosti cestovnim putevima
mogu se korisnički predefinirati
ns određenu udaljenost ili ručno
po potrebi pomicati od 1 – 10 km
udaljenosti od mjesta događaja
do lokacije određenih resursa.
Primjer (1): Odabirom pojedinog područja (zoom na karti, u
ovom slučaju južni dio grada)
VATROGASNI VJESNIK SVIBANJ 2018.
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Slika 5. Primjer (1) Resursi - DVD-i s motornim pilama u sjeverno područje grada

Slika 6. Primjer (2) Resursi - potrebne su sve autocisterne s na području grada

Slika 7. Primjer (3) Resursi - najbliži DVD-i

ostaju prikazani samo DVD-i s
tog područja. Potom se s lijeve
strane na prikazu s informacijama odaberu potrebni resursi
(motorne pile) i na kraju ostanu
prikazani samo DVD-i s južnog
područja koji imaju potrebne
resurse. S desne strane su prikazani kontakti DVD-a, samo oni
koji imaju motorne pile i koje se
potom može pozvati te staviti u
pripravnost.
Primjer (2): S lijeve strane na
prikazu s informacijama „Vrsta
Resursa“, odaberu se potrebni
resursi „AC“ i „AC-MONITOR“
(autocisterne i autocisterne s
monitorom) te ostanu prikazani
samo DVD-i na području grada
koji imaju autocisterne. S desne
strane su prikazani kontakti
DVD-a s autocisternama, koje
se potom može pozvati na intervenciju.
Primjer (3): Nakon odabira
lokacije događaja, ili unosa
adrese događaja, u krugu od 5
km prikazuje se najbliža vatrogasna postaja, u sljedećem prikazu (Scroll down) u krugu od 5
km prikazani su najbliži stožerni
DVD-i, zatim u sljedećem prikazu najbliži DVD-i (Slika 7.),
i potom u zadnjem prikazu
najbliži hidranti (Slika 8.).
Udaljenosti cestovnim putevima mogu se korisnički predefinirati na željenu udaljenost
(u ovom primjeru 5 km) ili
ručno po potrebi pomicati od
1 – 10 km udaljenosti od mjesta
događaja do lokacije pojedinih
resursa, odnosno vatrogasnih
postaja, stožernih DVD-a i ostalih DVD-a te do najbližih hidranata.
Moguće je za pojedinu intervenciju, na karti ucrtati, vozila,
opremu i vatrogasce na terenu.
Također, u realnom vremenu
preko web servisa, moguće je
podijeliti podatke s drugim
dionicima zaštite i spašavanja,
s ciljem donošenja važne i/ili
strateške odluke o postupanju
na terenu, ili za pozivanje i slanje
potrebne pomoći na lokaciju.

Slika 8. Primjer (3) Resursi - najbliži hidranti
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NOGOMETNE UTAKMICE – DOGAĐAJI OPASNI ZA VATROGASCE
Navijački neredi uzrokuju brojne materijalne štete, a često su uzrok ozlijeda pripadnika službe zaštite i
spašavanja. Koje su opasnosti za vatrogasce koji osiguravaju nogometne utakmice i kako se od njih zaštititi?

Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice

Tekst: BORIS BANJAN, DIPL. ING. / Foto: ŽELJKO BAKŠAJ

N

ogometne utakmice i odluke
sudaca često znaju izazvati
negodovanje igrača. Ponekad
takvo negodovanje može dovesti
do građanskog neposluha koji se
manifestira paljenjem automobila, kamenovanjem autobusa,
masovnim tučnjavama navijača
u kojima stradavaju i nevini
ljudi, razbijanjem i paljenjem
poslovnih prostora te privatne
imovine. Zakonodavna, sudska i
izvršna vlast pokušava se uhvatiti
u koštac s neposlušnim grupama
navijača, ali unatoč rigoroznoj
primjeni propisa iz Zakona o
prekršajima, Kaznenog zakona,
Zakona o sprječavanju sukoba
na športskim natjecanjima, Zakona o navijačima i dr., problemi
koje uzrokuju navijačke skupine
te neodgovorni pojedinci poprimaju elemente terorističkog
djelovanja. Problemi koje oni
uzrokuju sve su bolje planirani
što se ogleda kroz sve veću materijalnu štetu, ali i sve ozbiljnije
ozljede pripadnika različitih
službi koje se nađu usred poprišta
okršaja navijačkih skupina. Ništa
bolja situacija nije niti na stadionima. Nerijetko se dogodi da

kod navijačkog divljanja „deblji
kraj„ izvuku policajci, vatrogasci
i zaštitari, a neke ozljede policajaca i vatrogasaca rezultirale su
trajnim invaliditetom. U prilog
činjenici kako snage reda gube
bitku s navijačkim hordama,
svjedoči i činjenica da se nakon
finala nogometnog kupa Hrvatske održanog nedavno u Vinkovcima, najmanje spominje kako
je od bačene bengalske baklje
ozlijeđen interventni policajac.
I ja sam na jednoj utakmici
saznao koje su posljedice eksplozije pirotehničkog sredstva
nazvanog „topovski udar“ koja
mi je nanijela mehaničke ozljede
na člancima nogu te pokidala
zaštitno vatrogasno odijelo tipa
2, kao i deformiralo zaštitne vatrogasne čizme te kratkotrajno
oštetilo sluh. Osim toga, hvatanje
bengalske baklje rukom izazvalo
je značajna termička oštećenja
na vatrogasnim rukavicama. Kolega iz JPVP Grada Osijeka koji
je sa mnom dežurao prenio mi
je svoja iskustva koja su također
vrlo stresna i opasna. On je hvatanjem bengalske baklje zaradio težu opeklinu prsta. Strašne

ozljede zadobio je i vatrogasac
iz Splita kojem je oštećen vid, a
ozljede vatrogasca u Dugopolju
i još brojni drugi događaji zahtijevaju žurnu promjenu pristupa
u obavljanju dežurstava na nogometnim utakmicama, ne samo
vatrogasca, već i svih drugih
službi.
Opasnosti kojima su izloženi
vatrogasci
1. Opasnost od opeklina
Te su opasnosti zaista brojne.
Na stadionima se pale zastave
i transparenti, često i predmeti
od plastike i drveta što nerijetko
završava ulaskom vatrogasaca
u navijački prostor uz pratnju
policije zbog potrebe gašenja.
Posebno su opasne akcije
gašenja pirotehničkih sredstava poput bengalskih baklji
koje izgaraju razvijajući toplinu
od više tisuća stupnjeva. Neka
pirotehnička sredstva ne trebaju
zrak za izgaranje pa ih je još teže
gasiti. Iskustva nam govore da
navijačkim skupinama nisu strani niti zapaljivi pripravci poput „molotovljevih koktela„ koji
VATROGASNI VJESNIK SVIBANJ 2018.
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mogu nanijeti po život opasne
ozljede većim grupama ljudi.
Navijačke skupine znaju razviti
transparente izrađene od umjetnih vlakana površine od nekoliko stotina kvadrata „rolajući“
ih iznad glava, a ispod njih paleći
pirotehniku. To može rezultirati
zapaljenjem velikih transparenta te nanošenjem težih opeklina
onima koji se nađu ispod transparenta.

4. Opasnost od bljeskajućih predmeta
Pirotehnička sredstva u kojima
ima magnezija i fosfora te sumpora izazivaju snažne bljeskove koji mogu uslijed duljeg
gledanja izazvati oštećenja vida.
Jako bljeskajuća pirotehnika
sprječava vatrogasce u gašenju
jer im ometa vidno polje. Uz
snažan dim ova pojava ima zaista pogubno djelovanje.

2. Opasnost od mehaničkih ozljeda
Ovdje prije svega treba navesti mogućnost ozljeda snažnim
mehaničkim
djelovanjem
pirotehničkih sredstava izazvanim eksplozijama. Primijetili smo kako navijačke skupine
bacaju pirotehniku u salvama
(sukcesivno) tako da kad vatrogasci počnu hvatati i gasiti
ubačenu pirotehniku u prostor
igrališta, a dok su oni sagnuti,
slijedi sljedeća salva tako da to
počinje padati po njima dok
nisu spremni reagirati i zaštititi
se. Dok se još nije razišao dim
od ubačene pirotehnike slijede
snažne eksplozije vrlo jakih petardi. Treba svakako spomenuti i
činjenicu kako zbog jako gustog
dima ne možete dobro procijeniti koja strana pirotehnike gori
pa se ona često hvata na krivoj
strani. Pri ovim poslovima znaju
priskočiti u pomoć i zaštitari te
pri tome dovesti sebe u opasnost
od stradavanja jer su potpuno
nezaštićeni. Navijači često znaju
kidati plastične stolice te druge
predmete, obavijeni dimom, bacati u prostor publike ili igrališta.
Nekoliko puta bio sam svjedokom ovakvih događanja koja
su mogla rezultirati ozljedama
djece koja su također dio publike.

5. Opasnost od fizičkog nasrtaja
navijačkih skupina i pojedinaca
Više puta nam se dogodilo
da moramo ulaziti u prostor
navijačkih skupina kako bismo
ugasili plastične stolice ili neki
drugi gorući predmet. Tom
prilikom prati nas interventna
policija što inače izaziva revolt
navijača. Ako bi stvari izmakle
kontroli, brojni navijači mogli bi
ozlijediti vatrogasce.

3. Opasnost od udisanja i gutanja
štetnih plinova i para te aerosola i
krutih čestica
Nezaštićeni dišni organi izloženi
su plinovima i parama, kako
pirotehnike u kojoj ima između
ostalog sumpora i fosfora, tako
i dima od izgaranja plastičnih
masa u kojima ima spojeva klora
te naftnih spojeva.
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PRIJEDLOZI MJERA
ZAŠTITE VATROGASACA
1. Tehničke mjere - zaštita
od zapaljivih i eksplozivnih
sredstava
Vatrogasci svakako moraju biti
bolje zaštićeni od pirotehnike nego što su to bili do sada.
Pirotehnička sredstva ne smiju
se hvatati rukama niti udarati
bilo kojim dijelom tijela poput
nogu ili ruku, a u cilju sklanjanja s određenih površina. Za
tu svrhu treba koristiti razne
vrste hvataljki izrađene od
metala, lagane i jednostavne
za rukovanje poput onih koji
koriste komunalni radnici.
Ima ih na tržištu i obično su
duljine oko 80 cm.
Uz hvataljke vatrogasci
trebaju imati i mogućnost
obrane tijela od ubačene
pirotehnike,
posebno
one koja hoće izazvati
snažne eksplozije. Na
tržištu su poznati
Hvataljka
štitovi izrađeni od
tvrde prozirne plastike poput onih koje koriste
interventni policajci dimenzija 80 x 60 s ambideksternim
hvatištima za obje ruke. Za

zaštitu ruku trebaju se koristiti
zaštitne vatrogasne rukavice za
strukturne požare. Za zaštitu
nogu vatrogasci trebaju koristiti zaštitne vatrogasne čizme za
strukturne požare kao i zaštitno
vatrogasno odijelo tipa 2. S
obzirom na to da su im izloženi
prednji dijelovi potkoljenica,
potrebno je ojačati zaštitu prednjice čizama štitnicima kakve
koriste interventni policajci ili
nekim višeslojnim materijalom od nomexa i kevlara. Za
zaštitu glave i vrata vatrogasci
moraju biti zaštićeni i u donjim dijelovima glave i vrata, a
to zahtjeva primjenu kaciga oblika motociklističkih ili kaciga
za toplinsko zavarivanje uz
zadržavanje dovoljne pokretljivosti vatrogasca. Ovakve kacige
vatrogascima će poslužiti i za
zaštitu sluha. Za zaštitu dišnih
organa trebalo bi primjenjivati
filterske maske adekvatne opasnostima.
2. Organizacijske mjere
Vatrogasne ekipe moraju biti
educirane o opasnosti koje ih
čekaju prilikom dežurstava
na utakmicama. Uvježbavanje
taktičkog nastupa treba se
odnositi
na
distanciranje
dežurnih vatrogasca na sigurnu
udaljenost, načine približavanja
zapaljivom i eksplozivnom
sredstvu, načinu hvatanja i
prenošenja do mjesta gašenja
(najčešće su to limene kante s vodom ili prahom). Svakako treba
uvježbavati grupe vatrogasaca
koje bi rukovale s pojačanom
zaštitnom opremom (kacige,
štitovi, ojačane čizme i dr.), jer
ne mogu je svi nositi zbog težine
i velikih izolacijskih karakteristika. Treba osigurati i dovoljan
broj zamjena pregrijanih vatrogasaca kao i onih koji su imali
posebno teške zadatke poput
gašenja požara unutar navijačkih
skupina i sl. Na dežurstvima se
mora koristiti i druga oprema za
zaštitu i gašenje ovisno o vrstama opasnosti kao i o razvoju
situacije (vatrogasni aparati za
početno gašenje požara, izolacijski aparati, vatrogasno navalno
vozilo i dr.).
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Nabavljeno je 6 manjih vozila za gašenje šumskih požara
fesionalne i dobrovoljne postrojbe u sjedištima JVP i DVD-a.
Značajan je to prilog širenju i
jačanju protupožarne kulture
i kvalitetnom informiranju o
požarnim opasnostima.
Preventivno djelovanje
na području Županije
vrlo
kvalitetno se realizira i pri tom
valja pohvaliti sudjelovanje svih
medija (elektronskih, tiskovnih i
ostalih) na praćenju vatrogasnih
aktivnosti i njihov angažman u
preventivi. Tome je itekako doprinio kvalitetno organiziran
sustav informiranja u Vatrogasnoj zajednici Istarske županije
pokrenut prije 18 godina s
odgovornom osobom. VatroTekst: ASIM ČABARAVDIĆ
gasna zajednica izdaje glasila za
vatrogastvo i civripreme za sezonu 2018. su, nije ni bilo jer su
ilnu zaštitu (Istarkao i uvijek, započele kra- požari pravovremeski vatrogasac i
jem prošle sezone kada su nap- no ugašeni.
Istarska
civilna
ravljeni značajni organizacijski
Istarski vatrogasci
zaštita) u tisućama
te tehnički iskoraci. Na organi- u sezonu ulaze sa
primjeraka
kao
zacijskom planu osposobljeno je 7 JVP koje imaju
jedan od značajnih
80-ak vatrogasaca za ispitanog 230
profesionaloblika educiranja
vatrogasca operativca u dobro- nih
vatrogasaca,
stanovnika.
voljnom vatrogastvu Istre. Uz to 35 DVD-a s 1.050
Suradnja s ostalim
je bilo i prekvalifikacija u JVP, a u osposobljenih dočimbenicima civilne
Puli je s 40-ak studenata započela brovoljnih vatrozaštite je više nego
radom Visoka škola za zaštitu od gasaca, 24 sezonska
dobra i to sa svima
Dino Kozlevac
požara. U pripremama za se- vatrogasca, te 50-ak
koji su angažirani
zonu nabavljeno je šest manjih djelatnika Hrvatskih
na području zaštite i spašavanja.
vozila za gašenje šumskih požara šuma (osposobljeni za gašenje Pripreme za sezonu kvalitetno
te kombi vozila za prijevoz va- požara, a posebice za saniranje i su obavljene i Istra je spremna
trogasaca do požarišta. Istarski čuvanje zgarišta).
za sezonu. Istarski će vatrogasci
vatrogasci imaju ukupno na
U okviru programa Vlade RH imati odgovor na svaki mogući
raspolaganju 187 vozila, a lani je održana je sjednica Stožera Civ- problem, a ukupna efikasnost bit
pokrenut projekt zajedničke na- ilne zaštite Istarske županije, će ovisna o mnogim faktorima.
bave 39 novih vatrogasnih vozila doneseni su potrebni dokumenti Valja se ponadati da u sezoni
svih vrsta.
i bit će izravno uloženo dodatnih neće biti ekstremnih vremenskih
Već tradicionalno u zimskim oko 3,5 milijuna kuna za ljetnu neprilika, ali ako ih bude, vatromjesecima se velika pažnja požarnu sezonu. Ukoliko sustav gasci su spremni za djelovanje.
posvećuje preventivnim ak- vatrogastva ne bi mogao sam Prema najavama, u sezoni će biti
tivnostima na terenu i kroz medi- riješiti požarne probleme, onda velik broj turista i opet će biti
je s ciljem educiranja stanovnika se može uključiti i sustav civilne zabilježena rekordna turistička
o mogućnosti spaljivanja biljnog zaštite koji se u Istri oslanja na godina u kojoj će biti dvostruki
otpada, tj. na obvezu da to mora- vatrogastvo.
broj stanovnika i gostiju, što
ju prijaviti. Lani je u Istarskoj
itekako opterećuje turističke
županiji izdano više od 18 tisuća
Odrađene vježbe
objekte. Međutim, hotelijeri i
dozvola za spaljivanje biljnog otKao što je uobičajeno vježbe ostali sudionici turističkog
pada. Zahvaljujući toj i ostalim su odrađene u područnim vatro- privređivanja redovito ispunpreventivnim
aktivnostima gasnim zajednicama, naročito u javaju svoje obveze (tehničke i
požara na otvorenom prostoru mjesecu svibnju, u povodu Dana organizacijske) glede sigurnosti
u zimskim mjesecima nije bilo vatrogastva i Dana otvorenih turista u njihovim objektima i
puno. Zabilježeno je 20-ak posto vrata tako da je više tisuća djece, cjelokupni je sustav sasvim spremanje takvih požara, a velikog mladeži i građana posjetilo pro- man za ljetnu požarnu sezonu.

ISTRA SPREMNA ZA SEZONU

P
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VJEŽBOM „LOPAR 2018.“ ZAVRŠENE PRIPREME
ZA POŽARNU SEZONU U PRIMORSKO-GORANSKOJ ŽUPANIJI

Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice

Tekst i foto: VANDA RADETIĆ - TOMIĆ

Ovogodišnju požarnu sezonu Vatrogasna zajednica PGŽ-a dočekuje s 59 dobrovoljnih vatrogasnih društava, šest javnih postrojbi, šest postrojbi u gospodarstvu i 60 sezonskih vatrogasaca.
Sve su pripreme obavljene na vrijeme pa iz Zajednice poručuju: Spremni smo za sezonu.

K

ao i prethodnih godina,
vatrogasne snage Primorsko-goranske županije požarnu
će sezonu dočekati bez dislokacija vatrogasnih snaga iz
unutrašnjosti, ali ojačane sa 60
sezonskih vatrogasaca. Najviše
će ih biti angažirano na najzahtjevnijim područjima – u
Novom Vinodolskom i Crikvenici, potom na Krku i liburnijskom
području te u ostalim priobalnim
područjima. U odnosu na prošlu
sezonu, vatrogasci će na raspolaganju imati dva vozila više, a
riječ je o pickup vozilima, nabavljenim za potrebe liburnijskih vatrogasaca. Nabavljena je i
jedna visokotlačna pumpa te 50ak komada tlačnih cijevi koje će
Vatrogasna zajednica podijeliti
svojim DVD-ovima.
Kako ističe Mladen Šćulac,
županijski vatrogasni zapovjednik, velika pozornost posvećena
je i obuci vatrogasaca, što je dio
kontinuiranih,
cjelogodišnjih
napora Vatrogasne zajednice
da njezini vatrogasci neprekidno usavršavaju svoja znanja i
vještine, kako bi bili što spremniji za sve izazove suvremenog
vatrogastva. – Naša vatrogasna
zajednica svake godine provodi
26
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specijalistička usavršavanja za
tehničke intervencije u prometu,
za veziste, strojare, bolničare, za
spašavanja u urbanim sredinama, spašavanja iz dubina i s visina. Kroz te tečajeve svake godine
prođe 300-tinjak vatrogasaca
iz naše i susjednih županija.
To je naš standard, konstanta
koju provodimo već godinama i
zahvaljujući kojoj naši vatrogasci
prate trendove, upoznaju se s
karakteristikama
suvremenih
vozila, vatrogasnih pumpi i
hidrauličkih aparata, stječu osnovna znanja o pružanju prve
pomoći, nadograđuju spoznaje
o spašavanjima iz dubina i s visina, imamo i ronilačke tečajeve
za naše vatrogasce-ronioce i sl.
Iskusnijim kolegama vatrogascima ta usavršavanja dobro dođu
za utvrđivanje postojećeg znanja
i stjecanje nekih novih vještina,
a mlađima za dodatnu izobrazbu i stjecanje potrebnog znanja
bez kojeg danas nije moguće na
kvalitetan način raditi u vatrogastvu, kaže Šćulac.
Dosad bez većih požara
Na području Vatrogasne zajednice PGŽ-a dosad nisu zabilježeni
veći požari otvorenog prostora.
– Za izdvojiti je jedino nedavni

požar uz željezničku prugu, kod
mjesta Hreljin, prilikom kojega
su izgorjela dva kvadratna kilometra trave. Požari uz prugu
česti su na našem području, a
do njih dolazi zbog velikog nagiba pruge i kočenja vlakova, što
izaziva iskrenje koje dovodi do
zapaljenja okolne trave. No, mi
smo svjesni te opasnosti i zato
smo vrlo oprezni, a naše snage s
posebnom pozornošću nadziru
te predjele, pojašnjava Šćulac.
Što se tiče preventivnoga djelovanja, Šćulac navodi da se svake
godine stanovništvo informira
o opasnostima od požara. U tu
svrhu organiziraju se predavanja, razne informacije građanima
su dostupne i putem internetske stranice Vatrogasne zajednice PGŽ-a, a važnu ulogu ima
i medijska kampanja, koja se
osobito uspješno provodi putem
Radio Rijeke, najslušanije radio
postaje u županiji.
Pored
toga,
izvrsno
surađujemo s ostalim sudionicima sustava zaštite i spašavanja.
Ta je suradnja zaista jako dobra. Redovito kontaktiramo s
Područnim uredom za zaštitu
i spašavanje, pozivamo njihove

Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice
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predstavnike na naše vježbe, a i
mi sudjelujemo na njihovima.
Kolega Hinko Mance, zapovjednik JVP-a Rijeka i ja nedavno
smo sudjelovali i na velikoj,
nacionalnoj vježbi „Sigurnost
2018.“, održanoj u Zagrebu, u
organizaciji Ministarstva obrane,
a naš je zadatak bio osigurati komunikaciju svih snaga sustava s
područja naše županije. Takva
suradnja sa svim sudionicima
sustava zaštite i spašavanja iznimno je važna i korisna i umnogome pomaže prilikom stvarnih
intervencije,
jer
povećava
učinkovitost na terenu, smatra
Šćulac.
Vježba na Rabu – završni test
prije sezone
Kao i svake godine uoči sezone, u organizaciji Vatrogasne
zajednice PGŽ-a, sredinom svibnja održana je velika taktičkopokazna vježba sa svrhom
provjere spremnosti vatrogasnih snaga, ovoga puta na otoku
Rabu.
- Za ovogodišnju vježbu odabrali smo otok Rab zato što je najudaljeniji otok u našoj županiji
i problem je prijevoz vatrogasnih vozila s kopna na otok, pod
uvjetom da vremenski uvjeti
dozvoljavaju vožnje trajekta.
Htjeli smo provjeriti realna vremena potrebna za dolazak na
Rab u ispomoć. Dolazili smo iz
trajektne luke Valbiska na otoku
Krku te preko Stinice, a u planu
je bilo i prebacivanje snaga helikopterom, ali taj dio nismo uspjeli realizirati, tako da smo od
zračne potpore imali samo airtractor. Za ovogodišnju vježbu
iskoristili smo i Lučku kapetan-

Mladen Šćulac

iju koja je također sudjelovala sa
svojim brodom u pomorskom
desantu i prebacivala naše snage
na otok, a zahvaljujući dolasku
dviju cisterni iz JVP-ova Opatije
i Rijeke mogli smo pratiti i realna vremena koja postrojbama
trebaju za dolazak na mjesto
požara. Međutim, na Rabu je,
čak i u uvjetima kada su sve linije u prekidu, dobra situacija jer
i DVD Rab i DVD Lopar imaju
po 40 operativnih vatrogasaca,
tako da imaju dobre kapacitete
za djelovanje. Rab je odabran
i zbog provjere funkcioniranja
digitalne radio veze, koju smo
počeli uvoditi na priobalju, a
bila je to prilika i za provjeru
mogućnosti našeg zapovjednog vozila. Vježbom smo htjeli
provjeriti djelovanje vatrogasnih
postrojbi pri složenom požaru
otvorenog prostora, njihovo
združeno djelovanje, kao i način
zapovijedanja u takvim situacijama. Također je to bila prilika
za uvježbavanje organizacije
rada, koordinacije i pregrupiranja vatrogasnih snaga, primjenu
različitih taktičkih pristupa te
provjeru dijela opreme i tehnike,
napominje Šćulac.

Specijalistička usavršavanja – dio redovitih edukativnih programa
VZPGŽ-a

Prema zamišljenom scenariju, na plaži Livačina u Loparu
izbio je požar koji se, nošen
maestralom, brzo širio prema
hotelskom naselju San Marino i
crnogoričnoj šumi. Požar su prvi
uočili zaposlenici hotela, koji su
odmah obavijestili županijski
vatrogasni operativni centar.
Prvi na mjesto požara dolazi
DVD Lopar koji odmah traži
dodatne snage pa zapovjednik
PVZ-a otoka Raba u ispomoć
šalje DVD Rab, a po dolasku
na mjesto požara, zapovjednik diže i sve ostale pripadnike
PVZ-a otoka Raba, stupa u vezu
sa županijskim vatrogasnim
zapovjednikom koji zapovijeda
aktiviranje III. stupnja Operativnog plana aktiviranja vatrogasnih postrojbi PGŽ-a.
U vježbi je ukupno sudjelovalo više od 100 sudionika,
uključujući i vatrogasne postrojbe iz Crikvenice, Novog Vinodolskog, Bribira, Krka, Baške,
Rijeke, Opatije te susjedne Ličkosenjske županije (10 vatrogasaca
iz DVD-ova Otočac, Brinje i Novalja), a zračnu potporu osigurao
je airtractor Hrvatske vojske.
- U cjelini gledano, zadovoljan
sam viđenim, sve je bilo dobro
koordinirano i izvedeno na profesionalnoj razini. Bila je to naša
završna provjera prije sezone. A
kakva će ona biti, umnogome će
ovisiti o vremenskim (ne)prilikama. Ako sezona bude sušna, bit
će zahtjevnija. No, pratit ćemo
situaciju, sukladno tome podizati snage na stupanj pripravnosti
i prilagođavati se uvjetima. Nadamo se najboljemu, zaključio je
Šćulac.

U vježbi iskorišteni svi tehnički kapaciteti vatrogasaca otoka Raba
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Vatrogasna zajednica Zadarske županije

Pripreme počele ranije, NABAVLJENA i novA opremA

N

Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice

a području Zadarske
“Sigurnost 2018” kojom se
županije djeluju 4 javne
uvježbavalo koordinirano djelovatrogasne postrojbe, 42 dovanje županijskih vatrogasbrovoljna vatrogasna društva,
nih snaga, državnih vatr. snaga
2 profesionalne vatrogasne
oružanih snaga s zrakoplovima
postrojbe u gospodarstvu,
i helikopterima. „Uloženo je u
3 dobrovoljna vatrogasna
opremu“, kaže Jović pa je tako nadruštva u gospodarstvu i 1 inbavljena osobna zaštitna oprema
terventna vatrogasna postroza gašenje požara otvorenog
jba. Djeluju 162 profesionalna
prostora, „a pomagali smo svojim
i 450 operativna dobrovoljna
članicama pri nabavi i popravcima
vatrogasca.
vatrogasnih vozila. Predviđena je
VZ Zadarske županije
obuka za navođenje zrakoplova,
raspolaže sa 2 vozila i 1 ploviza desantiranje iz helikoptera i za
lom, VZGZ sa 7 vozila i 1 plovtransport helikopterima.“
Boris Jović novi je županijski vatrogasni
ilom, 48 vozila je u javnim vaPreventivno
djeluju
na
zapovjednik
trogasnim postrojbama, 91 vozilo
području županije kroz inje u DVD-ovima te 10 u profesionalnim vatrogas- formiranje stanovništva o opasnostima od požara,
nim postrojbama u gospodarstvu.
a Jović naglašava kako je informiranje putem
medija kroz radijske i tv spotove dobro, ali kako
Govoreći o požarima otvorenog prostora, bi termini emitiranja trebali biti udarni. Lokalni
županijski vatrogasni zapovjednik Boris Jović kaže mediji također prate vatrogasne aktivnosti bilo
kako je od 1. siječnja do sada zabilježeno 110 in- izvješćujući o vježbama, skupštinama DVD-a ili
tervencija požara otvorenog prostora. „Najveći objavom zabrana spaljivanja na otvorenom prospožari otvorenog prostora do danas su zabilježili toru i sl.
24. veljače članovi DVD-a Starigrad kada je izgorSuradnju vatrogasaca s ostalim službama sustava
jelo 30000 m2 trave i niskog raslinja, 28. veljače zaštite i spašavanja ocjenjuje dobrom, osobito s HitJVP Zadar u kojem je izgorjelo 20000 m2 trave i nom medicinskom pomoći i policijom. „Pripreme
25. ožujka JVP BIOGRAD u kojem je izgorjelo 15 za ovogodišnju požarnu sezonu su počele ranije,
000 m2 smeća“.
što je dobro, uvedene su neke novosti kao što je
Vatrogasna zajednica Zadarske županije u video-nadzor u suradnji s Hrvatskim šumama, Sitpožarnoj sezoni planira uposliti od 150 do 160 se- uacijsko središte u Divuljama čije efekte tek treba
zonskih vatrogasaca, a kao i proteklih godina plan- sagledati. S obzirom na zimu i proljeće bogate
iraju dislokacije iz unutrašnjosti na otoke Ugljan padalinama, vegetacija je vrlo bujna, pa u slučaju
(mjesto Kukljica) i Dugi otok (mjesto Božava).
duljeg sušnog perioda možemo očekivati tešku sePrije početka sezone odrađena je vježba zonu“, zaključuje Jović.

Zadarska županija jedna je od požarno
najopterećenijih županija
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V

309 SUDIONIKA VJEŽBE U MUĆU

atrogasci Splitsko-dalmatinske
županije proveli su prvu
polovicu 2018. godine u
pripremama za uspješno
provođenje svih aktivnosti u protupožarnoj
sezoni. Prema riječima
Dražena
Glavine,
zapovjednika
VZŽ
Splitsko-dalmatinske,
zahvaljujući
vremenskim prilikama, smanjen
je broj požara otvorenog
prostora u ovogodišnjem
proljetnom razdoblju pa
je više snage uloženo u
uvježbavanje i preventivno djelovanje.
-Do
službenog
početka prošlogodišnje
sezone, koju pamtimo
uglavnom po požaru
kod Splita, imali smo
oko 1000 intervencija
na požarima otvorenog prostora. Ove godine bilježimo stotinjak
takvih intervencija u
prva četiri mjeseca, no
njihov broj raste porastom temperatura - kaže
Glavina.
Na području Županije
djeluju 52 dobrovoljna
vatrogasna društva i 3
javne vatrogasne postrojbe sa ukupno 182 profesionalnih i 1542 dobrovoljnih vatrogasaca.
Vozni park sačinjava 314
vozila razne namjene.
Uz
navedene
snage, u ovoj godini
raspolažemo sa 445 sezonaca
razmještenih
po dobrovoljnim vatrogasnim društvima te u
Županijskoj sezonskoj
vatrogasnoj
postrojbi
smještenoj u prostoru
JVP Split, te Sinju i Zagvozdu.- rekao nam je
zapovjednik
Glavina.
Ističe kako je došlo
do smanjenja broja se-

- Organiziranje vježbe
ovakvih razmjera na
našem području, pravo
je uvježbavanje scenarija koje imamo gotovo
svake godine - rekao je
Glavina.

Na području županije gotovo sve postrojbe održale
su vježbe, a zapovjednik
Dražen Glavina osobito je
pohvalio sudionike u sklopu
velike međuresorne vježbe
“Sigurnost 2018”

zonskih vatrogasaca u
odnosu na prošlu godinu. Ipak, veliki plus za
vatrogastvo na području
županije je zapošljavanje
30 profesionalnih vatrogasaca u JVP Split.
Kao veliki problem u prošlogodišnjim
požarima isticao se
zastarjeli vozni park.
Dio društava je većinom
sredstvima iz lokalne sredine uspio nabaviti novija vozila
pred početak nove
protupožarne sezone.
- Splitsko-dalmatinska
županija je krenula u
projekt nabave novih 17
vatrogasnih vozila, gdje
Županija ulaže 20% sredstava, a ostalo je na lokalnoj upravi. Međutim ta
vozila neće biti gotova
do kraja sezone.- ističe
Glavina te nastavlja
kako je dio opreme izgubljen u prošlogodišnjim
požarima,
obnovljen
sredstvima koje je

donirala Vlada RH.
Kroz zimski i proljetni
period održane su obuke
i vježbe na području
županije. Osposobljeno
je 126 za zvanja te 152 za
specijalnosti.
- Iako su naši vatrogasci prepoznatljivi po
intervencijama
kod
šumskih požara, raste
broj svih ostalih intervencija,
pogotovo
tehničkih u prometurekao je Glavina koji
smatra da se ulaganjem
u obuku vatrogasaca
postiže veća sigurnost
građana i turista na
području Županije.
Sigurnost 2018.
Gotovo sve postrojbe
sudjelovale su u većim
i manjim vježbama
prije početka sezone.
Zapovjednik posebno
pohvaljuje 309 sudionika vježbe u Muću u sklopu velike međuresorne
vježbe "Sigurnost 2018".

Također je istaknuo
preventivno djelovanje
vatrogasaca pogotovo u
svibnju, kada je većina
dobrovoljnih vatrogasnih društava imala otvorene dane i održavala
pokazne vježbe za
građane, a osobito djecu
iz vrtića i osnovnih škola.
Zapovjednici na lokalnoj razini su imali nastupe u medijima, kako
bi upozorili građane
za opasnosti od požara
te zabranu paljenja na
otvorenom prostoru u
protupožarnoj sezoni.
Na pitanje o prognozi
za ovogodišnju sezonu,
zapovjednik
Glavina
kaže da nije zahvalno
davati ocjene.
-Puno toga ovisi o vremenu, koje nam za sada
ide na ruku. Ako dođe
do porasta temperature,
sigurno će biti i većih
šumskih požara. Mi
smo napravili kvalitetne
pripreme, i kao i prethodnih godina, prioritet
će nam biti zaštiti života
i imovine građana zaključio je zapovjednik
Glavina.
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SEZONSKI VATROGASCI
KAO UČINKOVIT MODEL ZAŠTITE OD POŽARA
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razdoblju od 1. lipnja do
30. rujna na području
nadležnosti VZŽ Ličko-senjske
bit će angažirano 36 sezonskih vatrogasaca. Iako su angažirani, radi
se o nedostatnom broju sezonskih vatrogasaca čije angažiranje
isključivo ovisi o financijskim
mogućnostima jedinica lokalne
samouprave.Vatrogasna zajednica Ličko-senjske županije u prvoj
polovici 2018. godine organizirala
je usavršavanja za stjecanje specijalnosti u vatrogastvu, i to: prva
pomoć u vatrogastvu, aparati za
zaštitu dišnih organa i spašavanje
pri tehničkim intervencijama.
Također su organizirana osposobljavanja za zvanje vatrogasac
u Vrhovinama i Senju. Uz navedeno, organizirana su osposobljavanja za desantiranje i gašenje
šumskih požara, prijevoz vatrogasaca helikopterom i navođenje
zrakoplova.
Treba spomenuti i kako su operateri iz vatrogasnih postrojbi s
područja Ličko-senjske županije
sudjelovali na edukacijama o
korištenju aplikacija e-HVZ.
Odrađene brojne vježbe
Vatrogasne
postrojbe
s
područja
nadležnosti
VZŽ
Ličko-senjske sudjelovale su na
međužupanijskoj
vatrogasnoj
vježbi „Lopar 2018.“ na otoku
Rabu, i to DVD Novalja, DVD
Brinje i DVD Otočac.
Vatrogasne postrojbe iskoristile
su razdoblje prije početak sezone
za nabavu vatrogasne opreme,
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Na području nadležnosti
VZŽ Ličko-senjske djeluju tri
javne vatrogasne postrojbe
i, trenutno, 17 dobrovoljnih
vatrogasnih društava, te dvije
profesionalne postrojbe u
gospodarstvu koje nisu članice
VZŽ Ličko-senjske.
U javnim vatrogasnim postrojbama zaposleno je ukupno
55 profesionalnih vatrogasca,
a u dobrovoljnim vatrogasnim
društvima 14 djelatnika koji
obavljaju poslove vatrogasca.
Ukupno 317 dobrovoljnih vatrogasaca zadovoljava uvjete
iz članka 22. Zakona o vatrogastvu i djeluju kao operativni članovi dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi. Tako na
području VZŽ Ličko-senjske
djeluju 367 operativnih vatrogasca. Od 11. svibnja 2018.
broj operativnih vatrogasaca
je smanjen za 20 zbog ustanovljene operativne nesposobnosti Dobrovoljnog vatrogasnog
društva Bag iz Karlobaga.
Vatrogasne
postrojbe
raspolažu sa 89 tehnički ispravnih i raspoloživih vatrogasnih vozila raznih tipova od
kojih je 66 u DVD-ima, a 23 u
JVP-ima.
za što su uz proračunska sredstva koristile sredstva i sredstva
Općekorisnih funkcija šuma.
Radi se i na informiranju javnos-

ti pa tako VZŽ Ličko-senjske
informira o događanjima i aktivnostima putem otvorene Facebook stranice, ali i putem lokalnih
radijskih postaja i internetskih
portala. Aktivno je obilježen
Mjesec zaštite od požara i Dan
vatrogasaca kroz prezentacije vatrogasnih postrojbi, vatrogasnih
vozila i opreme, ali i cjelokupnog sustava vatrogastva. Mjesec
zaštite od požara obilježila je 150
godišnjica DVD-a Otočac. Suradnja s ostalim sudionicima sustava
civilne zaštite je zadovoljavajuća
i kvalitetna, kako u vidu djelovanja na intervencijama, tako i
u međusobnoj pomoći i raspolaganju raspoloživom opremom i
tehnikom.
- Provedene su sve planirane
radnje i pripreme za ovogodišnju
protupožarnu
sezonu
od
donošenja operativnih dokumenata, priprema vozila i opreme,
osposobljavanja i opremanja
novih vatrogasnih kadrova, pa
do angažiranja sezonskih vatrogasca. S obzirom na mali broj
raspoloživih vatrogasaca i veliku
prostornu površinu Županije,
angažman sezonskih vatrogasaca
je izuzetno učinkovit model operativne provedbe zaštite od
požara koji je potrebno poticati
- rekao nam je o pripremama za
protupožarnu sezonu zapovjednik VZŽ Ličko-senjske Hrvoje Ostović, koji se nada ljetu
bez velikih požara na području
Županije, ali i na području cijelog
priobalja.

psihologija

PSIHOLOGIJA URBANOG STANOVANJA I
VATROGASNA SIGURNOSNA KULTURA GRAĐANA
Neodgovorno i neprihvatljivo ponašanje građana negativno utječe na sigurnost i otežava posao vatrogascima
Tekst: ZORAN ŠIMIĆ, zoran.simic@psihoportal.com
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ivot u većim gradovima nosi sa sobom brojne prednosti, ali i nedostatke.
Jedan od značajnijih problema
svih većih gradova je velik broj
ljudi na relativno malom prostoru i problemi koji iz toga proizlaze. Veliki broj ljudi na malom životnom prostoru iziskuje
brojne prilagodbe u potrebama
pojedinaca, a različiti ljudi imaju različite životne navike koje
je nekada teško pomiriti. Danak ovakvom načinu življenja
je u manjoj ili većoj mjeri
međusobna “otuđenost” ljudi
koji žive u zajedničkim stambenim objektima - zgradama.
Nerijetko, u velikim gradovima
prvi susjedi se ne poznaju, a čak
i kada se sretnu na stubištu stanari se međusobno ne pozdravljaju. To ne mora nužno značiti
pomanjkanje osnovne kulture
u ophođenju s ljudima, već je
jednostavno obilježje visoke razine fluktuacije u velikim stambenim objektima s velikim brojem stanova i stanara. Ovakva
situacija ne doprinosi sigurnosti građana, već naprotiv ima
negativan utjecaj u segmentu
samopomoći i uzajamne pomoći
u kriznim situacijama. Primjer
jedne takve stambene zgrade je
Mamutica.
Mamutica je stambena zgrada
u Novom Zagrebu koja je po
veličini najveća u Zagrebu, ali i
jedna od najvećih zgrada u Europi. U 1169 stanova živi oko 5000
stanara, a sastoji se od prizemlja,
platoa i 19 katova. Ovaj primjer
zorno pokazuje izuzetno veliku
koncentraciju stanara na izuzetno malom prostoru.
Uslijed velike koncentracije
ljudi na malom prostoru i pomanjkanja prostora, vatrogasci
se u urbanim sredinama, odnosno velikim gradovima u Re-

publici Hrvatskoj susreću s brojnim problemima. Kao najčešći
problemi vezani za vatrogasne
požarne intervencije u/na stambenim zgradama su skladištenje
opasnih i lakozapaljivih tvari u
garažama, spremištima, podrumima i tavanima, nedovoljno
prohodna stubišta zakrčena
odloženim i odbačenim stvarima, velikim posudama za cvijeće,
biciklima vezanim za unutarnje i
vanjske ograde stubišta i sl. Izvan objekata značajan problem predstavljaju i nepropisno
parkirana vozila koja otežavaju
ili sprječavaju prilaz vatrogasnih vozila stambenim i drugim
objektima u slučaju potrebe
za vatrogasnom intervencijom. Sa sličnim problemima se
susreću i druge žurne službe, ali
zbog specifičnosti vatrogasne
opreme i tehnike ovaj problem je
najizraženiji u vatrogasnim intervencijama.
Neodgovorno ponašanje
građana i ugrožavanje
sigurnosti
Zašto se građani ponašaju na
način koji izravno ili neizravno
ugrožava njihovu osobnu sigurnost, sigurnost članova njihove obitelji i drugih građana?
Kako netko može izbaciti stari
ormar nasred stubišta koji ometa
i uobičajeni svakodnevni prolazak, a da ne govorimo koliko
otežava kretanje vatrogasca i
stanara u kriznim situacijama?
Kako netko može parkirati vozilo
koje vatrogascima onemogućava
prilaz objektu? Ovo su pitanja s
kojima se vatrogasci često, a u
velikim gradovima poput Zagreba, Splita, Rijeke, Osijeka i

drugih gradova, susreću gotovo
svakodnevno.
Dio građana koji se neodgovorno ponaša i ugrožava sigurnost, ne radi to sa svjesnom
namjerom da ugrozi svoju ili
tuđu sigurnost već zbog niza
drugih različitih razloga. Često
je razlog pomanjkanje prostora
za odlaganje stvari, nedostatak
dovoljnog broja parkirnih mjesta, žurba i sl. Koji god razlog naveli niti jedan od njih ne može
biti opravdanje za ugrožavanje
sigurnosti i ometanje vatrogasaca u obavljanju vatrogasnog
posla.
Kad analiziramo neodgovorna i neprihvatljiva ponašanja
građana koja imaju negativan
utjecaj na sigurnost i obavljanje
posla vatrogasaca, nalazimo više
razloga koji dovode do toga.
Kakvi roditelji – takva djeca
Ljudi od najranije dobi usvajaju različite oblike ponašanja
putem različitih vrsta socijalnog
učenja: „učenje imitacijom“ ili
„učenje po modelu“. Ovi modeli
učenja vezani su u najvećoj mjeri
za razdoblje djetinjstva. Za oba
oblika učenja je karakteristično
da se učenje odvija putem promatranja što rade odrasli, te ih
djeca prihvaćaju i usvajaju kao
svoja vlastita, osobito ako se radi
o osobama s kojima postoji jaka
emotivna veza, a to su prvenstveno njihovi roditelji i druge
bliske osobe.
Način na koji se roditelji
ponašaju ima snažan utjecaj na
djecu i vrlo vjerojatno će se na
isti ili sličan način ponašati i
njihova djeca, jer usvajaju takav
oblik ponašanja kao poželjan i
prihvatljiv. Ovo bi svaki roditelj
trebao imati na umu kad u
prisutnosti djece prelazi ulicu
izvan obilježenih pješačkih priVATROGASNI VJESNIK SVIBANJ 2018.

31

Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice

psihologija

jelaza, kad pretrčava preko crvenog svjetla na semaforu, kad
pali vatru na mjestima na kojima
to nije dopušteno i sl. Pitamo
se samo kakav primjer roditelji
koji ne poštuju prednost prolaza
vatrogasnih vozila, daju svojoj
djeci dok se zajedno s njima voze
u automobilu?
Niz je drugih primjera kako
roditelji daju loš primjer svojoj
djeci. Gotovo je pravilo da je ispred vrtića i osnovnih škola velika gužva u vrijeme kad roditelji
dolaze po djecu. Brojni automobili koji su nepropisno parkirani
na ulazu u vrtiće i škole ometaju
promet, smanjuju preglednost
za sve sudionike u prometu i
vrlo lako neko dijete ili roditelj
može stradati. To je samo jedan
aspekt povećanja rizika da se dogodi nesreća. Postoji i niz drugih
koji su vezani za vatrogasne intervencije. Zamislimo da u to
vrijeme izbije požar u neposrednoj blizini ili u samom vrtiću ili
školi, koliko to otežava pristup
vatrogasnim vozilima mjestu
događaja, otežava organizaciju
gašenja požara i povećava opasnost od nesretnog događaja.
Vatrogasni prilazi nisu
parkirališta
Često smo svjedoci da vatrogasni prilazi nisu slobodni i time
oni postaju nefunkcionalni. Kad
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govorimo o vatrogasnim prilazima, možemo reći da nije u dovoljnoj mjeri poklonjena pažnja
obilježavanju takvih pristupa.
Ako su i obilježeni nisu dovoljno
istaknuti ili su u uvjetima slabije
vidljivosti i noću potpuno nevidljivi. Građani u dovoljnoj mjeri
nisu osviješteni kakvu potencijalnu opasnost u slučaju izbijanja
požara predstavljaju zapriječeni
vatrogasni prilazi nepropisno
parkiranim vozilima i na druge
slične načine.
Kako se boriti protiv
neodgovornog ponašanja
pojedinaca
Na svaku uočenu vrstu neodgovornog i neprihvatljivog
ponašanja trebalo bi reagirati
odgovarajućim apelima kojima
bi se podizala svijest o mogućim
rizicima za zajednicu. Primjerice, u prethodnom primjeru
bi bilo važno ukazati roditeljima
na rizike i opasnosti koje proizlaze iz zaprečavanja ulaza u
vrtiće i škole automobilima, nepropisnog parkiranja i sl., a istovremeno ukazati na prednosti
povećanja sigurnosti i dobrobiti
za zdravlje time što ćemo zajedno sa svojom djecom prošetati
do prvog slobodnog parkinga.
To bi trebalo ostvariti uskom
suradnjom obrazovnih institucija, vatrogasaca i policije.

Nagrađivanje je učinkovitije
od kažnjavanja, ali....
Psihologija motivacije govori o tome da je za mijenjanje nečijeg ponašanja daleko učinkovitija nagrada od
kazne. Svakako da treba nalaziti
načine kako nagraditi savjesne
građane, ali s obzirom da su
mogućnosti nagrađivanja onih
koji se ponašaju u skladu s propisanim pravilima zajednice vrlo
skučene, preostaje nam pokušati
kažnjavanjem
nesavjesnih
građana koji neodgovornim
ponašanjem ugrožavaju i svoju i sigurnost drugih građana
i otežavaju rad vatrogasaca.
Ponekad se ljudi ponašaju na
određeni način kako bi izbjegli
plaćanje novčane kazne prije
nego što žele zaslužiti nagradu.
Kad je riječ o kažnjavanju kao
zaista nepopularnoj, ali krajnjoj
mjeri, ona bi u konačnici trebala
izazvati željeni učinak.
Kad govorimo o sigurnosnoj
kulturi, razlikujemo više kategorija građana koji se međusobno
razlikuju po informiranosti,
educiranosti i razvijenoj svijesti o potrebi za onim oblikom
ponašanja koji doprinosi njihovoj osobnoj sigurnosti i sigurnosti zajednice u kojoj egzistiraju. Svako u svom segmentu
treba razvijati sigurnosnu kulturu građana i to od najranije
dobi. Svi kao članovi zajednice
dijelimo tu odgovornost. Svojim
pozitivnim primjerima najbolje
ćemo utjecati i na druge da se
ponašaju na odgovarajući način.
Uloga vatrogasaca u jačanju
sigurnosne kulture građana.
Posebnu ulogu u razvijanju
svijesti o sigurnosnoj vatrogasnoj kulturi imaju sami vatrogasci. Podizanje svijesti o opasnostima i načinu prevencije, te
djelovanja kada se ugroza pojavi
izravno doprinose sigurnosti zajednice. U prvi trenutak može se
činiti sasvim suvišnim provoditi
akcije kojima će se građane upozoriti na potrebu održavanja
stubišta i prilaznih putova
prohodnima, ali je to itekako
potrebno. Jedan oblik utjecaja
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na promjenu stavova i ponašanja
građana su različite vrste edukativnih filmova.
Hrvatska vatrogasna zajednica je prepoznala tu potrebu,
te je napravljeno više edukativnih filmova Hrvatske vatrogasne zajednice u kojem je
obrađena tema kulture stanovanja u urbanoj sredini, primjerice: “U stambenim objektima
stubišta predstavljaju glavni put
za evakuaciju stanara i kretanje
vatrogasaca. Održavajte stubišta
prohodnima” i nekoliko drugih
sličnih kratkih edukativni filmova. Ovo je jedan od načina koji
daje doprinos prevenciji i razvijanju svijesti građana o rizicima
i opasnostima kojima su svakodnevno izloženi. Kratki audio
–video prilozi vrlo su pogodan
sadržaj za širenje putem interneta i društvenih mreža te način
na koji se lako i gotovo besplatno
može doprijeti do ciljane populacije građana.
Nedavno su vatrogasci Javne
vatrogasne postrojbe Krapina
svjedočili događaju otežanog
prolaza vatrogasnog vozila kroz
tunel zakrčen vozilima koja su se
u njega sklonila zbog nevremena. Iako je vatrogasno vozilo bilo
s uključenim zvučnim i svjetlosnim signalima koji su nedvojbeno ukazivali da se radi o žurnoj
situaciji i vatrogasnoj intervenciji, nekolicina vozača se ponijela
krajnje neodgovorno blokirajući
put vatrogasnom vozilu. Na kraju se nekolicina vozila nevoljko
pomjerila kako bi vatrogasno

Na svaku uočenu vrstu
neodgovornog i neprihvatljivog
ponašanja trebalo bi reagirati
odgovarajućim apelima kojima
bi se podizala svijest o mogućim
rizicima za zajednicu.
vozilo moglo proći, ali je zbog
drskog ponašanja nekolicine
vozača izgubljeno dragocjeno vrijeme dolaska na mjesto
događaja.
Brojni su primjeri neodgovornog i neprihvatljivog ponašanja
građana koji ugrožavaju opću
sigurnost i svojim postupcima otežavaju ili u potpunosti
onemogućuju
intervencije
žurnih službi.
Vatrogasci svakako ne mogu
biti jedina snaga koja treba
brinuti o sigurnosti građana
i utjecati na povećanje razine
sigurnosne kulture, ali imaju
izuzetno značajnu ulogu. Podsjetimo da građani imaju izuzetno pozitivan stav i percepciju
vatrogasaca. Vatrogasci trebaju
iskoristiti svoj autoritet u zajednici i kroz različite oblike prevencije utjecati na građane da se
ponašaju na način koji doprinosi
sigurnosti svih i olakšava posao
vatrogascima.
Svaki vatrogasac, bilo na
dužnosti ili u svoje slobodno vrijeme, svojim osobnim primjerom treba dati doprinos razvijanju pozitivnih oblika ponašanja.
Vatrogasci trebaju koristiti svaku
priliku i promovirati ponašanja
koja doprinose povećanju sigurnosti građana. Treba iskoris-

titi priliku za promoviranje svih
oblika sigurnosti, pa čak i onda
kad se u prvi trenutak ne čini
da to spada u vatrogasni posao.
Primjerice, možda nije posao
vatrogasaca da potiču vozače da
koriste sigurnosni pojas, ali ako
razmišljamo malo šire, time se
doprinosi smanjenju broja prometnih nesreća s teškim posljedicama. Što je manje prometnih
nesreća s teškim ozljedama i
smrtnim ishodima, to će posao
vatrogasaca pri tehničkim intervencijama u prometnim
nesrećama biti lakši i manje
stresan. Možda bi zajedničke
preventivne akcije i policije i vatrogasaca dale snažniji učinak na
građane kada bi bile prezentirane na sličan način. Sličnom
analogijom možemo naći poveznice s gotovo svakim oblikom
razvijanja sigurnosne kulture.
Percepcija građana
Opće je poznato da je percepcija protoka vremena u kriznim
situacijama
nepouzdana.
Unesrećeni dok čekaju pomoć
imaju subjektivni osjećaj da vrijeme prolazi znatno brže nego
što je to objektivno. Često se
mogu čuti primjedbe da su jako
dugo čekali na dolazak neke od
žurnih službi iako su one došle
na mjesto događaja izuzetno
brzo. Ponekad dolazak na mjesto događaja zaista zbog objektivnih razloga nešto duže traje,
ali bi svakako trebalo naglasiti
razlog(e) zbog kojih je dolazak bio otežan i usporen. To je
važno zbog ispravne percepcije

Za ilustraciju: Dubrovački list, 9. 6. 2017.
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psihologija
građana kako se ne bi stvarala
pogrešna percepcija o (ne)
učinkovitosti žurnih službi. Vatrogasni zapovjednici bi trebali u
kontaktu s javnošću i medijskim
priopćenjima navoditi te razloga
i istovremeno apelirati na svijest
građana na koji način svojim
ponašanjem mogu doprinijeti
učinkovitosti vatrogasne intervencije.

Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice

Turistička sezona - profit ne
smije ugrožavati sigurnost
Navedeni problemi su tijekom
turističke sezone još izraženiji
i multipliciraju se. Izuzetno je
dojmljiv naslov Slobodne Dalmacije (24.5.2018.) koji govori o vatrogasnoj intervenciji
u Makarskoj u kojoj je prema
riječima vatrogasnog zapovjednika Dražena Glavine vatrogasnom vozilu s ljestvama trebalo
čak 25 minuta da pređe oko 600
metara. "Problem je što su kale
zakrčene stolovima, kablovima
koji su nisko postavljeni, rasvjetom... Uzima se svaki pedalj
kako bi netko nešto zaradio. Ipak
smo uspjeli proći. Kada nam je
došla ljestva, požar je vrlo brzo
ugašen", kazao je Glavina

za Radio Dalmaciju. Ovakav naslov, nažalost, mogao bi se pojaviti iz većine naših turističkih
središta. U jeku turističke sezone
kad imamo velik priljev turista
i kad se broj “stanovnika” u pojedinim mjestima nekoliko puta
uveća u odnosu na vrijeme izvan
turističke sezone, javljaju se veliki izazovi za vatrogasce. Turisti
se ponekad ponašaju i očekuju da
je sve podređeno njihovoj zabavi
i njihovom godišnjem odmoru.
Tako imamo brojne primjere
neodgovornog ponašanja turista (domaćih i inozemnih)
kojima ugrožavaju sigurnost i
otežavaju posao vatrogascima.
U pripremama za požarnu i
turističku sezonu, vrijedilo bi
razmisliti i o intenziviranju
preventivnih aktivnosti usmjerenih prema samim turistima.
Takve aktivnosti do sada su bile
uglavnom vezane uz sprječavanje
požara otvorenog prostora. Korisno bi bilo na lokalnoj razini
utvrditi najznačajnije probleme
vezane uz turističku sezonu koji
imaju reperkusije na vatrogasne
intervencije i putem različitih
kampanja preventivno djelo-

vati na njihovom sprječavanju i
ublažavanju.
Utjecaj neodgovornog
ponašanja građana na
vatrogasce
Ponašanje građana na način
koji ugrožava sigurnost i otežava
rad vatrogasaca ima negativan
psihološki utjecaj na vatrogasce.
Otežavanje dolaska na mjesto
događaja izaziva kod vatrogasaca
dodatni stres, a može izazvati i
frustracije prema neodgovornom ponašanju građana. S jedne
strane vatrogasci se izlažu visoko rizičnim situacijama kako
bi zaštitili i spasili građane, a s
druge strane građani svojim nesavjesnim ponašanjem otežavaju
njihov posao. Rješavanje ovakvih
situacija može voditi i u konflikt
koji dodatno oduzima dragocjeno vrijeme vatrogascima i
otežava vatrogasnu intervenciju.
Ulaganje u prevenciju i razvijanje svijesti građana o potrebi
unaprjeđenja sigurnosne vatrogasne kulture i odgovornog
ponašanja izravno utječe pozitivno na brzinu i tijek vatrogasne
intervencije.

Dika Štik d.o.o.
Vratišinec, Brodec 6 / 40315 Mursko Središće
Tel. 040 866 466 / Fax. 040 867 120
e-mail: dika@dika.hr / www.dika.hr

SVEČANA
VATROGASNA
ZASTAVA
3400 KN/KOM

T-SHIRT SA ŠTIKOM
* MIN. 25 KOM
25 KN/KOM

POLO MAJA SA ŠTIKOM
55 KN/KOM
RADNO VATROGASNO ODIJELO
* HLAČE I BLUZA S ABLEMOM
230 KN/KOM
STOLNA
ZASTAVICA ŠTIKANA
* DIM. 150 X 110 MM
19 KN/KOM
KAPA ŠILT
* RAZNE BOJE, SET 25 KOM
19 KN/KOM

STOLNA PRINT
ZASTAVICA
* MIN.50 KOM
13 KN/KOM

ABLEM
MIN. 50 KOM
14 KN/KOM

SPOMEN
LENTE
55 KN/KOM

OZNAKE DUŽNOSTI ČINOVA I IMENA
20KN/KOM

Navedene cijene su bez pdv-a.
Minimalna narudžba iznosi 300,00 kn.
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Informatizacija u vatrogastvu

Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice

UPRAVLJANJE VATROGASNIM INTERVENCIJAMA

U veljači ove godine potpisan je Sporazum o korištenju sustava Upravljanje vatrogasnim intervencijama (UVI)
nakon čega je Hrvatska vatrogasna zajednica pokrenula radionice za operatere. O samom sustavu razgovarali
smo s načelnikom HVZ-a Željkom Popovićem, tajnikom OTS-a Marijom Starčevićem, te Tihomirom Vargom i
Darkom Piškorom, članovima Odbora za informatizaciju HVZ-a, kao i s polaznicima edukacije te predstavnicima
županijama koje su prve uvele sustav UVI.

K

ada se govori o
UVI-ju, najčešće
ga se spominje u kontekstu informatičke aplikacije, no razvoj UVIja mora se promatrati u
kontekstu ukupne informatizacije Hrvatske
vatrogasne zajednice.
Na čelu ovog velikog
projekta od njezinih
početka su načelnik
HVZ-a Željko Popović
i tajnik OTS-a Mario
Starčević.
Tako od 1999. godine Hrvatska vatrogasna zajednica razvija
informatičke aplikacije
za vatrogasne organizacije. Prva aplikacija
pod nazivom „Florijan“ pojavila se 2000.
godine, koja je funkcionirala na način da
se evidentiraju podaci o
vatrogasnom članstvu i
opremi preko vatrogasnih zajednica županija/
Grada Zagreba, a fizički

se prenošenjem preko
diskete podaci dostavljaju u Hrvatsku vatrogasnu zajednicu. Nakon
toga je 2002. godine
razvijena informatička
aplikacija za opasne
tvari ERIC (Uputstva
za nesreće s opasnim
tvar ima/Emergenc y
Response
Intervention Cards), također na
principu instalacijske
diskete.
Načelnik
HVZ
Željko Popović ističe:
„Zbog
brzog
razvoja
informatičkokomunikacijskih
tehnologija i nepostojanja sustavne strategije
i pristupa problematici,
ti prvi informatički
projekti Hrvatske vatrogasne
zajednice
završili su neuspješno.
Pojavom web-aplikacija
Hrvatska
vatrogasna
zajednica je relativno
spremno krenula u raz-

voj novih informatičkih
aplikacija,
bazirajući
razvoj na dotadašnjim
iskustvima i bazama
podataka. Iako je vatrogastvo organizirano
lokalno,
koncepciju
razvoja informatičkih
aplikacija u okviru
Hrvatske
vatrogasne
zajednice bilo je lako
opravdati jer je postalo
jasno, da je potpuno
neracionalno da svaka
vatrogasna
organi-

zacija za sebe razvija
informatičke aplikacije
istih sadržaja.
Zahvaljujući
upornom radu djelatnika
Hrvatske
vatrogasne
zajednice te članova
Odbora za informatizaciju Hrvatske vatrogasne zajednice, prvi
dokument koji analizira
postojeće stanje i relativno detaljno opisuje buduću strukturu
informatičkih sustava

Ravnatelj DUZS-a D. Lozančić, predsjednik HVZ-a A. Sanader i
načelnik HVZ-a Ž. Popović
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Hrvatske vatrogasne zajednice je
donesen pod nazivom „Vatrena
mreža“ početkom 2005. godine,
temeljem kojeg je razvijena prva
inačica informatičke aplikacije
Hrvatske vatrogasne zajednice
„Vatrogasna mreža“. Razvojem
novih inačica aplikacije „Vatrogasna mreža“ i konačne inačice
„Vatronet“, ustrojen je sustav vatrogasnih operatera i zaštite osobnih podataka.
Prijavom na natječaje Hrvatske
regulatorne agencije za mrežne
djelatnosti (HAKOM) nakon
2012. godine, informatičke aplikacije Hrvatske vatrogasne zajednice dobivaju informatičkokomunikacijski,
odnosno
operativni karakter.
Zadnja
informatičkokomunikacijska aplikacija koju
je razvila Hrvatska vatrogasna
zajednica zajedno s Državnom
upravom za zaštitu i spašavanje
2016. godine, a koja je financirana od strane HAKOM-a
je Upravljanje vatrogasnim
intervencijama (UVI), objedinjava sve postojeće aplikacije
Hrvatske vatrogasne zajednice
i zemljopisno-obavijesni sustav (ZEOS) Državne uprave za
zaštitu i spašavanje.
Na početku se informatizacija
Hrvatske vatrogasne zajednice
bazirala na konceptu prikupljanja statističkih podataka. Nakon što se uz pomoć Hrvatske
regulatorne agencije za mrežnu
djelatnost (HAKOM) počelo
razvijati za vatrogasce vrlo važne
operativne alate (uzbunjivanje
vatrogasaca, praćenje vatrogasnih vozila s odgovarajućim
geo-informacijskim alatima),
postavila se potreba jasnog
reguliranja tog za vatrogasce
ključnog područja.
Donošenjem Strategije razvoja i primjene informatičkokomunikacijskih tehnologija u
vatrogastvu Republike Hrvatske od 2015. do 2020. godine, a
koju je Hrvatska vatrogasna zajednica donijela 30. lipnja 2015.
godine, postavljeni su vizija,
misija i ciljevi budućeg razvoja
informatičko-komunikacijskih
tehnologija u vatrogastvu.
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Vatrogasna zajednica Karlovačke županije

MEĐU PRVIMA UVELI SUSTAV UVI
Vatrogasna zajednica Karlovačke
županije uz Zagrebačku i Šibenskokninsku županiju, među prvima
je sudjelovala u pilot projektu
uvođenja sustava UVI – Upravljanje
vatrogasnim intervencijama. O
iskustvima korištenja zapovjednik
Vatrogasne zajednice Karlovačke
županije kaže:
Goran Franković
Naša iskustva sa sustavom UVI
su pozitivna. Definitivno smo objedinili bazu podataka, ne
samo kroz UVI, nego i u Vatronetu, jer su te dvije aplikacije
vezane, baza podataka u Vatronetu koristi se za Upravljanje
vatrogasnim intervencijama. Kroz implementaciju, imamo
jedinstveni nadzor nad provedbom vatrogasnih intervencija.
Što se tiče samog UVI-ja, u ovoj testnoj verziji koja je bila od
1. siječnja 2018. godine nama na korištenju, pokazalo se dosta
problema i propusta. No sada kad je krenula produkcijska
verzija, vidimo da postoje određene male greške, prije bih ih
nazvao propustima, ali i mogućnost nadogradnje. Sad u ovoj
fazi već smo puni ideja kako bi trebalo nadograditi tu prvu
verziju i nositelji smo tih prijedloga prema državnoj razini, jer
smo prvi koristili sustav. Sada sve županije moraju shvatiti da
je cijeli taj proces uvođenja UVI-ja i Vatroneta nužno potreban
i koristan za vatrogasnu službu, kazao je Franković.
Po pitanju poteškoća u primjeni Franković ističe paralelno
uvezivanje sustava Vatronet s UVI-jem i ostalih elemenata
sustava uzbunjivanja, koji su bili nedovršeni. Testna je verzija,
naime, imala neke primarne elemente, dok su neke stvari
ostavljene po strani, kao što je sustav uzbunjivanja. Tako
da je sada problem uzbunjivanja tek na kraju ovog testnog
programa riješen. Kao iduću teškoću navodi osposobljavanje
operatera. -Mi smo u Karlovačkoj županiji donijeli odluku
da jednostavno sustav moramo početi koristiti, tako da smo
osmislili direktan način i model osposobljavanja. To znači
da sam ja kao zapovjednik, osposobio svakog zapovjednika
u vatrogasnoj zajednici, ali čisto operativnim putem. Faza
osposobljavanja je kasnila. Taj dio smo trebali prvo napraviti
na državnoj razini pa bi onda bilo implementirano brže i
kvalitetnije. Mi smo to „prelomili preko koljena“ i odradili
osposobljavanje zahvaljujući trudu naših suradnika iz Javne
postrojbe grada Karlovca. To definitivno moram istaknuti
Wernera Pajića i Božidara Seljana, koji su si dali velikog truda
u cijelom tom pripremnom dijelu. Problem je i u tome što su u
ostalim županijama bile parcijalne primjene sustava i nije bilo
moguće pratiti primjenu, kao neko cjelovito rješenje. Dakle
ove tri županije su to odradile i sad je nama puno lakše priječi
na produkcijski dio koji sad primjenjujemo. Moram reći da je
problema bilo i zbog neprimjene sustava na državnoj razini.
Za razliku od 3 županije, Vatrogasno operativno središte i
Državna uprava za zaštitu i spašavanje su tek na kraju počeli
koristiti sustav. Iako su cijelo vrijeme sudjelovali u tome, nisu se
aktivno pripremali za taj proces. Znači nije bilo vertikale. Sada
kad imamo tu vertikalu, sad to posve drugačije funkcionira i
vjerujem da će ova prva verzija zapravo biti prvi pravi test UVIja, zaključuje Goran Franković.
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Informatizacija
vatrogastva
Ciljevi informatizacije su definirani
kao stvaranje jedinstvenog integriranog
informatičkokomunikacijskog
sustava
koji
će
modularno
povezati sve dosadašnje
kao i buduće sustave, te objediniti
skupljeno znanje i
iskustvo. Jedan od
ciljeva je i bolja potpora
odlučivanju
kod radnih procesa
u vatrogasnom sustavu, stvaranje platforme za edukaciju
vatrogasnih kadrova,
pučanstva te polaznika određenih obrazovnih institucija kao
i bolje povezivanje te
jedinstveno djelovanje svih vatrogasnih
službi i tijela.
I napori Hrvatske
vatrogasne
zajednice u tom pogledu
nisu bili uzaludni;
danas u Hrvatskoj
vatrogasnoj zajednici dva su zaposlena informatičara,
a za efikasnu implementaciju
svih
informatičkokomunikacijskih
aplikacija Hrvatske
vatrogasne zajednice
osigurana su sredstva
EU-projekta „Jačanje
informatičkih znanja
i vještina pripadnika
vatrogasnih organizacija u RH – eHVZ“
pri Ministarstvu rada
i mirovinskog sustava kao upravljačkog
tijela. EU-projektom
će se u razdoblju od
2018. do 2022. godine educirati preko
3.500 vatrogasaca za
korištenje svih aplikacija/modula Hrvatske
vatrogasne

Vatrogasna zajednica Zagrebačke županije

KROZ EDUKACIJU OSPOSOBLJENA 204 VATROGASNA OPERATERA
Na sjednici zapovjedništva VZZŽ
od dana 1. lipnja 2017. godine
donesena je odluka da se provede
implementacija UVI-ja. Tijekom
lipnja provedena su pripremna predavanja, a u listopadu i studenom
provedena je edukaciju operatera
najprije za 8 vatrogasnih zajednica
gradova, a nakon toga za 17 vatrogasnih zajednica općina i 7 samostalnih DVD-a.
Sudionici edukacije trebali su imati
laptope ili računala kako bi mogli
uvježbati rad u samoj aplikaciji ili
bar da na jednom laptopu rade dvije
osobe. Preporuka je da računala/
laptopi imaju 64-bitni operacijski
sustav jer za njega je napravljena i
desktop i web verzija aplikacije.
Edukaciju je provodio voditelj
ŽVOC-a Tihomir Varga uz uvodna
obrazloženja zapovjednika Josipa
Novosela.
Hrvoje Prša: „UVI olakšava vatrogasni posao“
Pozitivna iskustva, kako smo u
ŽVOC VZZŽ do implementacije
UVI dobivali oko 20 različitih tipova
izvješća puno je lakše i preglednije te
se u izvješća unosi puno više informacija za razliku od prije. Također
smatram da UVI, ako se pravilno
popune podaci u Vatronetu, uvelike
olakšava posao u VOS-u, ŽVOC-u
i VOC-u VP, zapovjednicima koji
kroz vođenje dnevne zapovijedi
u svakom trenutku znaju sa čime
raspolažu, te operaterima koje intervenciju vode kroz dojavnicu i tijek intervencije do završetka. Kroz
Pang/PUI te bazu operativnih podataka operateri imaju jasan uvid u sve
podatke o ostalim žurnim službama,
jedinicama lokalne samouprave,
pravnim osobama i vatrogasnim organizacijama. Sve u svemu mislim
kako je UVI vrhunski alat koji nam
kao operaterima u ŽVOC-u pomaže
i olakšava posao.
Kako smo kao ŽVOC VZZŽ od
samog početka testiranja sustava
UVI sudjelovali u njegovoj implementaciji prošli smo edukacije na
kojima smo se upoznali sa načinom

rada na UVI. No kako smo ga počeli
sve više koristiti te unositi podatke
o intervencijama, Pang/PUI, te popunjavati bazu operativnih podataka
te testirati uzbunjivanje vatrogasaca
bilo je lakše. Potrebno je kratko vrijeme da se operateri naviknu na rad
s UVI-jem, kao i na svaki drugi alat.
U privikavanju i pomoći, ako bi se
naišlo na neku nejasnoću, Tihomir
Varga nam je bio od velike pomoći.
Nakon godinu dana korištenja jako
sam zadovoljan jer sam napredovao
u operativnom korištenju sustava.
Ivica Sikra: „UVI je sažeo potrebe
vatrogasne organizacije“
S obzirom da u ovom sustavu, kroz
radne procese, sudjelujem od samog
početka drago mi je da mogu iznijeti pozitivne impresije kao rezultat korištenja ovog programa. UVI
je sažeo sve one potrebe koje su
mnoge vatrogasne organizacije, ali
i članovi te vatrogasni dužnosnici,
kroz protekle godine i mnogobrojne
rasprave, navodili kao nedostatak
kako bi sustav bio pojednostavljen,
a operativna spremnost još bolja
i ekonomičnija, s obzirom da se
kroz ovaj sustav umanjuju i mnogi
troškovi koje su mnoge organizacije
imale kroz individualno djelovanje.
Kao djelatniku Županijskog vatrogasnog operativnog centra, ali
i članu vatrogasne postrojbe, ovo
rješenje u mnogome je olakšalo
provedbu svakodnevnih operativnih aktivnosti.
Ono po čemu se ovaj program razlikuje od drugih koje smo do sada
imali u vatrogasnom sustavu je
činjenica da softverskih problema
ili pak problema oko funkcionalnosti sustava, pa čak i kada ga u isto
vrijeme koristi mnogo korisnika,
nije bilo. Ono što je zamjećeno je
činjenica da su se određene komponente sustava trebale unificirati
tj. prilagoditi i objediniti sve one
inačice pojedinih rješenja koje su
određene postrojbe koristile, gdje
prije svega mislim na sustav uzbunjivanja.
VATROGASNI VJESNIK SVIBANJ 2018.
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Izdvojeno zapovjedno mjesto

zajednice, a za što
su zaposlena još dva
djelatnika u Hrvatskoj
vatrogasnoj zajednici.
Također je nabavljena
(prvenstveno uz pomoć
HAKOM-a, ali i vlastitih sredstava) vrlo
moćna hardverska infrastruktura, pri čemu
je CARNET osigurao
prostor u svom datacentru.
Mario Starčević, tajnik
OTS-a, s ponosom ističe
kako se informatičke
aplikacije
Hrvatske
vatrogasne zajednice
daju bez naknade na
korištenje svim vatrogasnim organizacijama,
uz održavanje i razvoj koji su osigurani u
potpunosti od strane
Hrvatske vatrogasne zajednice.
„Na kraju ću napomenuti da će se područje
informatičkih aplikacija
Hrvatske vatrogasne zajednice i dalje širiti: u
2019. godini planirano
je implementirati vatrogasni simulator za
edukaciju, te simulator
za širenje požara raslinja... Naravno, sva pažnja
sadašnjeg razvoja aplikacija HVZ koncentrirana je na UVI.“
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Što je sve UVI?
Darko
Piškor
i
Tihomir Varga, kao
osobe koje su od samog
početka uključene u
osmišljavanje sustava
UVI, naglašavaju kako
se ovdje radi o jednom
sveobuhvatnom projektu. „UVI nije samo
aplikacija. UVI je dio
jednog šireg projekta,
koji se zove vođenje i
zapovijedanje na vatrogasnim intervencijama,
a predstavlja informacijsko – komunikacijsku
podršku
procesima
vođenja intervencija u
najširem kontekstu. Iz
tog razloga radni procesi obuhvaćaju pripremu
za intervenciju, vođenje
intervencije i analitičko
izvještajni sustav. U
pripremi za intervenciju utvrđuje se s čime
sustav raspolaže. Faza
vođenja
intervencije
obuhvaća sve procese
od dojave do završetka
intervencije. Na kraju dolazi analitičko
izvještajni procesi koji
obuhvaćaju kreiranje
izvješća o intervenciji,
predefinirane izvještaje
i naprednu (dubinsku)
analizu“, kaže Tihomir
Varga i dodaje kako

je na osnovu tako
definiranih radnih procesa izrađena aplikacija
koja osim navedenog
treba integrirati i ostala
programska rješenja:
Vatronet, Praćenje i
navođenje vozila, Uzbunjivanje vatrogasaca,
Interaktivnu baza opasnih tvari, ZEOS.
Zadnji segment UVIja je infrastruktura na
kojoj će navedene aplikacije raditi i koja
treba osigurati komunikacijsku
podršku
za telefoniju i radio
vezu. S njim se slaže
i Darko Piškor koji
naglašava kako UVI
nije aplikacija za pisanje
izvješća s intervencije i
za statistiku vatrogasnih intervencija. „UVI
je puno šira priča od
toga. Dokumentaciju
UVI-ja smo počeli raditi nakon analiza s
kojom informatičkom
podrškom i na koji
način se radi na terenu.
Priprema za intervenciju obuhvaća sve što
se radi prije intervencije (dnevne zapovijedi, popisi raspoloživih
snaga), i sadrži jedan
„inteligentni“ dio gdje
sustav dispečeru nudi

koje snage slati na teren
ovisno o mjestu i vrsti
intervencije. U ovu fazu
spada i baza operativnih
podataka (različiti kontakt podaci od različitih
majstora, službi itd.)
Vođenje intervencija
pokriva cjelokupni proces od dojave do pisanja
izvješća, koristeći sve
podatke iz pripremne
faze. U dizajnu ovog
dijela uzimala se praksa
iz svakodnevnog rada
te se to implementiralo
u sustav. Zadnji proces
je analitičko-izvještajni
dio, kojem smo pristupili s dva principa:
osnovni
izvještajni
dio
(predefinirana
izvješća),
napredni
dio(mogućnost kompleksnih
analiza
i
pretraga)“, naglašava
Piškor.
Radionice
Nakon potpisivanja
Sporazuma o korištenju
sustava UVI u veljači
ove godine, krenulo se
s implementacijom sustava u cijeloj Hrvatskoj.
U tu svrhu je i HVZ organizirao radionice za
polaznike na kojima su
predavači bili Piškor i
Varga. „Unazad mjesec

Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice
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dana odrađen je trening
trenera za oba modula
veza za UVI. Polaznike koje su sudjelovali
na tim radionicama
možemo razdvojiti u
dvije grupe; oni koji već
operativno koriste UVI
te one koji su to prvi
puta doslovno vidjeli.
Naravno da je onda i set
pitanja jednih i drugih
bio različit. Radionice smo koncipirali na
način da smo im prvo
prezentirali cijeli koncept sustava UVI, te nakon toga sa njima prošli
detaljno svaki segment
aplikacije, uz isticanje
najčešćih grešaka i
problema koje će imati
sa korisnicima. Na tim

trenerima je sada da to
znanje prenesu na korisnike u svojim sredinama“ kaže Piškor.
Sudionicima
kojima
je ovo bio prvi susret
s UVI-jem, osnovni
problem je bila količina
informacija skupljena u
ta dva dana. Preduvjet
da bi sustav radio kako
treba je prije svega da
na njemu rade ljudi koji
su osposobljeni za to,
sustav nije kompliciran,
no ipak zahtjeva neka
osnovna znanja. Ono
što su svi istaknuli kao
najveći problem je organizacijski
aspekt
implantacije
sustava
u pojedine županije.
Sam rad na aplikaciji

je naravno jednostavniji i brži kako korisnici
stječu iskustvo u radu
s njime“, kaže Piškor s
čime se slaže i Varga:
„Polaznici koji dolaze
iz sredina u kojima
je UVI u operativnoj
primjeni već su prošli
polazne probleme i
ističu njegove benefite
te su više usmjereni na
poboljšanja pojedinih
funkcionalnosti. Oni
koji su se s UVI-jem
susreli tek na edukacijama normalno je da s
određenom rezervom
gledaju na njegovu implementaciju u svojim
sredinama.
Iskustva
s terena pokazuju da
sve te zadrške i strep-

nje nestaju s brojem
unesenih i obrađenih
vatrogasnih intervencija u UVI-ju“, kaže
Varga.
Naši
sugovornici
zaključuju kako je
razvoj ovog sustava
značajan iskorak naprijed jer je ovdje po prvi
put napravljena integracija cjelokupnih vatrogasnih procesa, za
razliku od dosadašnjih
segmentiranih sustava.
Ali, naglašavaju obojica, preduvjet je da se
UVI koristi u svim vatrogasnim organizacijama.

DOJMOVI POLAZNIKA RADIONICA
Marko Ašenbrener,
Požeško-slavonska
županija
Zadovoljan sam radionicama održanim oko sustava
UVI jer su se nedoumice
kojih je bilo riješile. Na
radionicama smo prošli sve funkcionalnosti
UVI-ja i sada samo preostaje rad u njemu
kako bi se stekla brzina i rutina. Prije edukacije koristio sam UVI samo u dijelu koji
popunjavaju zapovjednici oko izvješća. Nakon edukacije koristim i druge module kao
što je uzbunjivanje, popunjavanje podataka
PAng i PUI.
Što se implementacije tiče, nju smo proveli
s dijelom zapovjednika većih postrojbi. Za
potpunu implementaciju i edukacije čekamo
Zapovjedništvo VZŽ da se nađe na sastanku
kako bi se donijele daljnje potrebne odluke i
koraci. Ideja o jedinstvenoj aplikaciji za sve
vatrogasne postrojbe u RH je uspjela. Jedan
dio postrojbi, VZŽ i Centara 112 je aplikaciju
prihvatio i radi u njoj. Potrebno je naći način
kako će se i ostali što prije uključiti kako bi
izvješća, analitika i dr., bilo dio jedinstvenog
sustava.

Nikša Ivančević, Dubrovačko-neretvanska županija
Jako sam zadovoljan s radionicama, jer sam korisnik UVI-ja već
dulje vrijeme i upućen sam u rad
za razliku od nekih kolega koji se
tek prvi put susreću sa njim, pa su
imali malih poteškoća.
Moja iskustva s UVI-jem su odlična. U Vatrogasnoj zajednici Grada Dubrovnika UVI koristimo
kao operativni program službeno od nove godine, a počeli smo ga implementirati već na kraju
prošlogodišnje sezone požara, a do početka 2018.
godine smo unijeli kompletne intervencije od prethodne godine.
Inače, sam softver je dobro koncipiran i dobro je
zamišljen, ali za sada ga malo postrojbi koristi.
Mislim da je glavni razlog nezainteresiranost vatrogasnih zapovjednika za njegovo korištenje i
nepostojanje zapovijedi da je obveza svih postrojbi
da ga koriste, pogotovo kada se zna da za izradu
i korištenje programa nemamo nikakvih troškova
na nivou postrojbi.
Što se same implementacije tiče, u Županiji imamo dosta poteškoća. Prva je činjenica da do sada je
samo mali broj postrojbi unio podatke u Vatronet,
a znamo da bez tih podataka je nemoguće koristiti
UVI, a druga činjenica je da u Županiji nemamo
ustrojen ŽVOC.
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Brodsko-posavska

KOMARNICA

U

Skupština VZO Staro Petrovo Selo

Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice

subotu 28. travnja u Komarnici je održana
redovna godišnja skupština Vatrogasne
zajednice općine Staro Petrovo Selo. Uz članove,
predstavnike društava koja djeluju u okviru VZO,
sjednici su bili nazočni i predsjednik Općinskog
vijeća Staro Petrovo Selo, Slavko Mulac te načelnik
Općine Nikola Denis.
Na dnevnom redu su, među ostalim, bila izvješća
o radu u prošloj godini, a predloženi su i prihvaćeni
plan rada za 2018. godinu te financijski plan za ovu
godinu s projekcijom za 2019.g.
Riječi dobrodošlice i pozdrava uputio je predsjednik VZO Zlatko Pospišil te podnio i izvješće o
radu Predsjedništva. Iz izvješća zapovjednika VZO
Danka Zečkovića, vidljivo je da je VZO zabilježila
29 intervencija: 13 tehničke naravi i 16 požara.
Samo na intervencije tijekom 2017. g. utrošeno
je 345 radnih sati. Zečković je prošlu godinu usporedio s 2013. kada je samo stožerno društvo
imalo 32 intervencije, a prošle godine na razini
VZO bilo ih je 29, pa je iz iznesenog vidljivo da je
napredovao rad na preventivi. Naglasio je kako tijekom proteklih godina u intervencijama nije bilo
propusta i situacije s kojom se nisu znali nositi, a
nisu zabilježene ni značajnije ozljede operativaca.
Rekao je kako u sljedećem razdoblju žele nastaviti
obrazovanje i osposobljavanje vatrogasaca te obnovu voznog parka. Izvješće Nadzornog odbora
podnio je Antun Smičić, a financijsko izvješće,

Milan Vuković. Izvješća su prihvaćena, a onda je
obavljena zamjena zapovjednika VZO. Naime,
dosadašnjeg zapovjednika, Danka Zečkovića,
zamijenit će njegov zamjenik, Dario Dautović.
Tajnik VZO Milan Vuković, iznio je zatim plan
rada i financijski plan za ovu godinu s projekcijom
za 2019. prema kojima VZO Staro Petrovo Selo
čeka dosta posla i aktivnosti.
Skupštinu su na kraju pozdravili gosti: Slavko
Mulac, predsjednik Općinskog vijeća i načelnik
Općine Staro Petrovo Selo, Nikola Denis. Denis je
pohvalio rad VZO i pripadajućih društava i rekao
kako nije jednostavno danas zadržati broj članova
društva, pogotovo mladih ljudi i animirati djecu i
mlade za članstvo u DVD-u. Općina će i dalje u
okviru mogućnosti pomagati rad VZO i DVD-a u
njezinom sastavu.
Višnja Mikić

Usavršavanje za specijalnosti – dišni aparati

V

atrogasna zajednica Brodsko-posavske
županije organizirala je u Vatrogasnom domu Donji Andrijevci usavršavanje za
specijalnost - rad s aparatima za zaštitu dišnih
organa. Usavršavanju je pristupilo 18 kandidata iz sljedećih dobrovoljnih vatrogasnih
društava: Oprisavci, Velika Kopanica, Sibinj i
Donji Andrijevci. Usavršavanje - specijalnost
za aparate za zaštitu dišnih organa trajalo je
30 školskih sati, od čega je 12 sati teorijski dio,
a 18 vježbovni dio, a sve sukladno Pravilniku
o programu osposobljavanja i usavršavanja
vatrogasnih kadrova („NN 61/94). Svih 18
kandidata uspješno je položilo završni ispit a
predavanja i ispite održali su Mario Tonček
i Željko Vlk iz Javne vatrogasne postrojbe
Slavonski Brod.
Milan Šulter
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Dan vatrogastva i Sv. Florijana
obilježili s najmlađima

Djeca predškolskog uzrasta u Vatrogasnom domu andrijevečkih vatrogasaca

U

sklopu obilježavanja Dana vatrogastva i
proslave Sv. Florijana, zaštitnika vatrogasaca, 4. svibnja 2018. u Vatrogasnom domu Donji
Andrijevci održan je prijem za djecu predškolskog
uzrasta s područja općine Donji Andrijevci.
Zapovjednik andrijevačke vatrogasne postrojbe
Dražen Markovac znatiželjnim mališanima poka-

zao je osobnu zaštitnu opremu vatrogasaca te s
kolegama izveo pokaznu vježbu gašenja požara.
Na kraju posjeta vatrogasci su uz gledanje crtanog
filma “Vatrogasac Sam” djeci podijelili promotivni
materijal “Spriječimo požare”, vatrogasne bojanke
i slatkiše. U ime djece vatrogascima se na prijemu
zahvalila učiteljica Vesna Zmaić.
Milan Šulter

Održano 5. vatrogasno hodočašće u
Svetište Gospe Dragotinske

D

obrovoljna vatrogasna društva iz Starih Perkovaca i Trnave uz pokroviteljstvo vatrogasnih
zajednica Brodsko-posavske i Osječko-baranjske
županije organizirali su 5. hodočašće vatrogasaca
u Svetište Gospe Dragotinske u Dragotinu. Crkva u
Dragotinu (kod Đakova) najstarija je Gospina crkva u istočnoj Hrvatskoj stara oko 700 godina. Tim
hodočašćem vatrogasci obilježavaju svog zaštitnika
Sv. Florijana, ali i manifestaciju „Svibanj – mjesec
zaštite od požara“. Ove godine hodočastilo je oko
300 vatrogasaca, a svetu misu predvodio je mons.
dr. Đuro Hranić, đakovačko – osječki nadbiskup i
metropolit.
Milan Šulter

Detalj sa hodočašća
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Kviz natjecanje djece i mladeži VZ Grada Zagreba

N

Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice

a kviz natjecanju djece i mladeži VZ Grada
Zagreba koje je održano u subotu 7. travnja
na terenima ZOV-a, nastupile su 102 ekipe sa preko
700 članova vatrogasnog podmlatka. Natjecanje je
održano u tri kategorije: djeca 6-10 godina, mladež
10-14 godina i mladež 14-18 godina bez podjele po
spolu. Rukovoditelj natjecanja bio je zapovjednik
VZ Javor Lozar, a za organizaciju je bilo zaduženo
Povjerenstvo Zajednice za djecu, mladež i natjecanja na čelu sa predsjednikom Srećkom Tatarom.
Kako bi sve proteklo u skladu sa propozicijama u
svim disciplinama, brinuli su vatrogasni suci VZ
Grada Zagreba. Na proglašenju rezultata i zatvaranju natjecanja bili su nazočni: predsjednik i
tajnik VZGZ Zlatko Križanić i Damir Vlahović te
izaslanik gradonačelnika Grada Zagreba Mladen
Jurin i predstavnik JVP Zagreb Tomislav Resman.
Državnu i vatrogasnu himnu izvela je limena glazba DVD-a Kašina.
Rezultati
U kategoriji djeca 6-10 godina nastupilo 18 ekipa.
Prvo mjsto osvojila je ekipa DVD-a Hrašće, drugo

Z

Na kviz natjecanju nastupilo oko 700 pripadnika mladeži

DVD-a Sesvetski Kraljevec, a treće mjesto ekipa
DVD-a Belovar.
U kategoriji mladež 10-14 godina nastupile su 42
ekipe te je prvo mjesto osvojila ekipa DVD Belovar
I, drugo Belovar II i treće ekipa DVD-a Hrelić.
U kategoriji mladež 14-18 godina nastupile su 34
ekipe. Prvo mjesto osvojila je ekipa DVD Lužan,
drugo Granešina i treće mjesto ekipa DVD Resnik
Zagreb.
DR

Sveti Florijan - Dan vatrogasaca

agrebački vatrogasci 4. svibnja na
posebno svečani način obilježili su
Dan vatrogasaca. Proslava je započela u
prijepodnevnim satima kada su predstavnici VZ Grada Zagreba i DVD-a Zagreb položili vijenac na spomenik ocu
vatrogastva Gjuri Stjepanu Deželiću.
Poslije podne proslava je nastavljena
nastupom počasne vatrogasne postrojbe
koja je na gornjogradskom povjesnom
trgu sv. Marka izvela za ovu prigodu
posebno pripremljene koreografije. U
programu je sudjelovala violončelistica
Vatrogasci Grada Zagreba na prijemu kod gradonačelnika Bandića u
Ana Rucner i puhački orkestar DVD-a
palači Dverce
Kašina koji su izveli “Odu radosti” koja je
himna EU te državnu i vatrogasnu himnu, koje su u ovoj izvedbi zvučale vrlo posebno. trogasaca uputili su se u baroknu palaču Dverce
Po završetku programa petstotinjak vatrogasaca na svečani prijem kod gradonačelnika Milana
uputilo se u crkvu sv. Marka gdje je služena sveta Bandića. Na prijemu su uz gradonačelnika nazočni
misa za Sv. Florijana, nebeskog zaštitnika i za sve bili pročelnik Gradskog ureda za upravljanje u
vatrogasce Zagreba. Umjetnica Ana Rucner izvela hitnim situacijama Pavle Kalinić i drugi suradnje tijekom svečanog misnog slavlja u pratnji orgul- ici. Nazočnima su se prigodnim riječima obratili
ja skladbu “Ave Marija”. Uz predstavnike DVD-a i predsjednik Zajednice Križanić i gradonačelnik
JVP Grada Zagreba nazočno je bilo vodstvo VZGZ: Bandić, a tom su prilikom svečano proglašena
predsjednik Zlatko Križanić, zapovjednik Javor Lo- najuspješnija društva za proteklu 2017. godini
zar, tajnik Damir Vlahović i zapovjednik JVP Siniša te su njihovim predstavnicima uručeni pehari.
Jembrih te članovi Upravnog odbora Zajednice.
Najuspješnija društva u protekloj godini bili su
Nakon svete mise vodstvo i predstavnici va- DVD Moravče, DVD Hrašće i DVD Granešina.
DR
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Istarska

Druga redovna Skupština Vatrogasne zajednice Istarske županije

Izvrsno odrađena 2017. godina

Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice

P

rošla je godina bila izuzetno zahtjevna, s brojnim
sušnim danima te nevremenima
s velikom količinom padalina i
čak 39 posto više intervencija,
istaknuo je županijski vatrogasni
zapovjednik Dino Kozlevac na 2.
redovnoj Skupštini Vatrogasne
zajednice održanoj13. travnja
2018. godine u Pazinu. Među
više uzvanika bili su predsjednik i zapovjednik Vatrogasne
zajednice Primorsko-goranske
županije Slavko Gauš i Mladen
Šćulac, županijski pročelnik
za održivi razvoj Josip Zidarić,
načelnik Policijske uprave istarske Alen Klabot, predstavnik
Hrvatske vojske kapetan fregate Arđero Mejak i ostali.
Osvrćući se na Izvješće o radu
i intervencijama u 2017. godini
Kozlevac je podvukao da su vatrogasci obavili 3.588 intervencija, čak 39 posto više u odnosu
na 2016. godinu. Zabilježene
su 472 intervencije na gašenju
požara otvorenog prostora, što
je 52 posto više nego u 2016. Usprkos tome opožarena površina
iznosila je lani 133,4 hektara i 50
posto je manje nego u 2016. godini. Istodobno izgorjela površina
kroz intervenciju iznosi svega
0,28 hektara u odnosu na 0,86
hektara u 2016. godini. Zračne
snage intervenirale su samo 2
puta s kanaderom i zračnim traktorom na požarima između Peroja i Barbarige. Bili su to najveći
lanjski požari u Istri u kojima je
izgorjelo 19 hektara niskog raslinja, trave i bjelogorične šume.
Tehničkih intervencija je bilo
1.627 (71 posto više u odnosu na
2016. godinu), a od toga je 625
vezano za vremenske nepogode.
U cjelini je sustav jako dobro
funkcionirao, sve su intervencije
izvrsno odrađene, gasitelji su bili
vrlo učinkoviti. Pri tom nitko
nije stradao, nije bilo ozlijeđenih

Detalj sa Skupštine

vatrogasaca i nije zabilježena
znatnija materijalna šteta u
požarima otvorenog prostora.
Projekt MIRG
Na Skupštini su jednoglasno
prihvaćena izvješća o radu i intervencijama te financijskom
planu za prošlu godinu. Također,
prihvaćen je rebalans financijskog plana za ovu godinu budući
da je dobiven bespovratni novac
u okviru europskog projekta,
koji je apliciran s kolegama iz
Italije i Slovenije. Vatrogasna
zajednica Istarske županije je
zajedno s Gasilskom brigadom
Koper i Comando Regionale
Vigili del Fuoco Friuli Venezia
Giulia sudjelovala u izradi EU
projekta MIRG. (Maritime incident response group- Grupa
za interveniranje u pomorskim
nesrećama ). Projekt MIRG razvile su nordijske zemlje, a EU
prihvatila kao sustav organizacije
operativnog rješavanja kriznih
situacija na moru. Ukupan iznos
projekta je 904.698,91 €, od toga
bespovratno 75 posto. Sredstva
će se trošiti dvije godine (2018.
i 2019.) za obuku vatrogasaca.
Projekt se sastoji od organizacije
zajedničke postrojbe od po osam
vatrogasaca iz svake države, ukupno 24 vatrogasca. Cilj projekta
je snimiti postojeće stanje sustava intervencija na moru te u ok-

viru zakonodavstva triju država
izraditi procedure i planove intervencija u akvatoriju Sjevernog
Jadrana te obučiti vatrogasce,
opremiti ih potrebnom opremom
i uvježbati sustav kako bi intervenirali kao jedinstvena postrojba.
Skupština je donijela odluku
o prihvaćanju konačne ponude za financiranje objedinjene nabave vatrogasnih vozila
i opreme. O tome je utvrđen
sporazum između Županijske i
područnih vatrogasnih zajednica koji ide u proceduru i trebao
bi biti potpisan krajem svibnja.
Lani su se operativne snage
s više od 1.300 sudionika za
gašenje požara sastojale od 7 JVP
s 226 pripadnika, 31 operativne
postrojbe DVD-a s 1.001 pripadnikom, 18 sezonskih vatrogasaca,
60 pripadnika Hrvatskih šuma te
vatrogasnih službi NP Brijuni,
Bina Istra, Uljanika i Zračne luka
Pula. Tijekom sezone na Brijunima je bilo angažirano i 6 vatrogasaca Koprivničko – križevačke
županije. Temeljem državnog
plana gašenja požara na raspolaganju je bila satnija HV, a po
potrebi su djelovali i zrakoplovi.
Gasiteljima je na raspolaganju
bilo 185 vozila vatrogasnih postrojbi i 40 vozila pravnih osoba
koje su sudjelovale u operativnim aktivnostima. U zaštiti od
požara uz vatrogastvo izravno
VATROGASNI VJESNIK SVIBANJ 2018.
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su sudjelovala javna poduzeća i
ustanove, tijela lokalne i regionalne samouprave, te državne
uprave i pravne osobe djelatnost kojih je vezana za područje
opasnosti i zaštite od požara.
U motrenju otvorenog prostora
osim video nadzora s 29 kamera
dodatno su djelovale motrilačke
postaje i ophodnje u organizaciji
Hrvatskih šuma, DVD-a i jedinica lokalne samouprave. U sustavu istarskog vatrogastva vrlo
aktivno je djelovala Služba civilne zaštite Vatrogasne zajednice
Istarske županije sa zadaćom
koordinacije logističke podrške
postrojbama od strane općina,

gradova i županije te mogućem
prelasku sustava iz redovnog u
sustav CZ angažiranjem stožera
CZ općina, gradova i Županije.
Vatrogasne postrojbe Istarske županije učestvovale su u
ispomoći kod gašenja požara
otvorenog prostora na području
Tučepa u Splitsko-dalmatinskoj županiji s 20 vatrogasaca
i 7 vatrogasnih vozila, a zamjenik županijskog zapovjednika
Klaudio Karlović sudjelovao
je u radu Zapovjedništva za
priobalje u Divuljama kod velikog požara kraj Splita. Zbog
katastrofalne poplave u Zadru
Vatrogasnoj zajednici Zadarske

županije bilo je upućeno 5 vatrogasnih pumpi i 9 isušivača vlage.
U suradnji s Vatrogasnom zajednicom Primorsko-goranske
županije, provodile su se aktivnosti na ustrojavanju, odnosno osnivanju visoke škole za vatrogastvo na području Istarske
županije. Te su aktivnosti dovele
do osnivanja Visoke škole za
vatrogastvo u Puli. U školu je u
I. studentsku godinu upisano
41 polaznik prvenstveno iz vatrogastva Istarske županije, vatrogastva Primorsko-goranske
županije i ostalih područja i
struktura Republike Hrvatske.
Asim Čabaravdić

SKUPŠTINA PVZ PULA

Nedostatak prostora najaktualniji problem

U

razdoblju
od
1.
siječnja do 31. prosinca 2017. godine na području
djelovanja Područne vatrogasne zajednice (PVZ) Pula
zabilježen je 331 požar i 359
tehničkih intervencija. Na
objektima je zabilježeno 166
požara (građevine 146 i 20
na prometnim sredstvima)
te 165 požara otvorenog prostora s opožarenom
površinom od 42,34 hektara (prosjek ha/požaru
iznosi 0,255), kazao je Klaudio Karlović, zapovjednik PVZ Pula i JVP Pula, podnoseći Izvješće na
redovnoj Skupštini PVZ Pula održanoj 27. travnja
2018. u dvorani Zajednice Talijana u Vodnjanu.
Područna vatrogasna zajednica Pula osnovana je
temeljem Sporazuma o udruženju između Grada
Pule i Vodnjana te općina Svetvinčenat, Barban,
Marčana, Ližnjan i Medulin na osnivačkoj skupštini
održanoj 3. prosinca 2000. godine. Zajednica je i
prošle godine imala 10 DVD-a uz dvije profesionalne postrojbe (JVP Pula i Vatrogasna postrojba u
Uljaniku) te Službu nadzora i zaštite otočja Brijuni.
Također na području djeluje i Vatrogasna postrojba zračne luke Pula sa 21 vatrogascem i 5 vozila.
Glede strukture tehničkih intervencija koje su
zadnjih godina u stalnom porastu, lani su 359 vatrogasci PVZ Pula obavili na različitim područjima.
Na objektima je zabilježena 121 intervencija: otvaranje stana 82, otvaranje dizala 4, zatvaranje
plina/vode 14, ispumpavanje vode 9 te ostale na
objektima 12. U prometu je obavljeno 68 intervencija: sudari 47, pranje prometnica 5 i druge u pro-
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metu 16. Lani je zabilježena
41 akcija spašavanja: sa visina
2, iz dubina 1, na moru 5 te
33 radi spašavanja životinja.
Na otvorenom prostoru je
bilo 129 intervencija: na
uklanjanju prepreka zbog
nevremena 85 i ostale 44.
Prošla će godini biti posebno zapamćena po intervenciji
broda „Apollo“ vezanog u Uljaniku. Vatrogasni operativni centar JVP Pula je 13. studenog 2017. zaprimio
dojavu Društva Luka Pula d.o.o. da je uslijed orkanskog vjetra došlo do pucanja sidrišnih konopa broda
„Apollo“ vezanog u brodogradilištu Uljanik koji se
zatim nekontrolirano kretao uvalom nošen vjetrom
te udario u brod „Silni“, usidren na gatu „Molo Carbone“ i koji je ubrzo potonuo. Po zapovjedi Karlovića,
operativna postrojba je upućena na mjesto događaja
te izvršila postavljanje plutajuće brane kako se gorivo ne bi proširilo na šire područje. Pri postavljanju
brane u ispomoć je pristiglo 10 djelatnika MORHa. Uz vatrogasno osiguranje brod je izvađen iz mora
i odvezen u rezalište, 17. prosinca 2017. godine.
Na Skupštini je tijekom rasprave istaknuto da je
nedostatak prostora većine članica PVZ Pula i dalje
najaktualniji problem koji treba riješiti. Ulaganje
u vatrogastvo se uvijek isplati, jer se svaka uložena
kuna višestruko vraća, poručili su govornici.
Na kraju Skupštine izražena je zahvalnost svima koji
su se na bilo koji način uključili ili operativno pomogli na planu zaštite ljudi i imovine. Posebna je zahvalnost upućena jedinicama lokalne i regionalne samouprave na potporu koju pružaju vatrogastvu Puljštine.
Asim Čabaravdić
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Nagrade Grada Pule pulskim vatrogascima

a svečanoj sjednici Gradskog
vijeća Pule 5. svibnja 2018.
u Istarskom narodnom kazalištu
dodijeljene su nagrade Grada
Pule, a među dobitnicima su i
Javna vatrogasna postrojba Pula i
Dobrovoljno vatrogasno društvo
Pula. U obrazloženju nagrade piše:
“I danas nakon 140 godina
stručnog i humanitarnog rada od
interese za cijelu zajednicu, Javna
vatrogasna postrojba Pula ostvaruje izvanredne rezultate doprinoseći
razvoju vatrogastva na području
grada Pule. Isto tako djeluje Dobrovoljno vatrogasno društvo

Klaudio Karlović i Petar Znahor

Pula, kao stručna, humanitarna i
nestranačka udruga dobrovoljnih
vatrogasaca u djelatnosti zaštite od
požara, koji nesebičnim volonterskim radom djeluju u gašenju
požara, spašavanju ljudi i imovine.”
Podsjetimo da je prije 140 godina,
dalekog 10. lipnja 1878. godine kada
je Istra bila u sklopu Austro-Ugarskog
carstva, tadašnje Općinsko vijeće
predvođeno s gradonačelnikom
dr. Barsanom, odlučilo osnovati,
po prvi puta u Puli, jednu postrojbu gradskih vatrogasaca. Njihovo je sjedište bilo na ondašnjem
i današnjem Danteovom trgu.
Asim Čabaravdić

GROŽNJAN

Istarski vatrogasci proslavili svoj dan

S

večano obilježavanje
terijalna šteta u požarima
sv. Florijana i Dana
otvorenog prostora. Profeistarskih vatrogasaca u
sionalni i dobrovoljni vaorganizaciji VZŽ Istarske,
trogasci u Istri čine jedno
započelo je u Grožnjanu
tijelo, jednu obitelj i svoj
svečanom procesijom u
posao rade odgovorno i
kojoj su, uz zvuke Limene
savjesno. Mi živimo taj
glazbe Babići, sudjelovali
posao, to nas ispunjava,
pripadnici JVP i članovi
naročito kada kod građana
DVD-a Istarske županije
vidimo
zadovoljstvo
i gosti iz Primorskonašim radom. Istarski vagoranske županije, vatrogasci su spremni za
trogasci iz Slovenije i
novu sezonu u koju smo
Na obilježavanju Dana vatrogasaca i istarski župan V. Flego
Italije te predstavnici
već ušli, spremni smo za
Istarske županije, općina
nove moguće izazove,
i gradova, mještani i drugi gosti. mons. Grbac dodavši kako je podvukao
je
Kozlevac.
Svečanu
svetu
misu
u posebno lijepo što se tako časna
Pozdravljajući vatrogasce i sve
grožnjanskoj župnoj crkvi pred- dužnost i poslanje kakvo je vatro- ostale sudionike proslave župan
vodio je generalni vikar Porečke gastvo prenosi na mlade naraštaje. Istarske županije Valter Flego
i pulske biskupije Vilim Grbac.
Sudionike proslave pozdravili sa zadovoljstvom je naglasio
Mons. Grbac je u propovijedi su i čestitali načelnik Općine da su svi građani i gosti u Istri
podsjetio na mučeništvo svetog Grožnjan
Claudio
Stoco- sigurni, jer znaju što rade i na
Florijana, koji je umro 4. svib- vaz i županijski vatrogasni što su sve spremni vatrogasci.
nja 304. godine na području zapovjednik Dino Kozlevac,
- Ponosni smo na vas i ulagandanašnje
Gornje
Austrije. koji je rekao da istarski vatro- je u opremanje vatrogasaca nije
- Sv. Florijan je pokazao da se za gasci svoju odgovornu zadaću trošak već ulaganje u budućnost,
vrednote isplati umrijeti, pokazao obavljaju savjesno i temeljito. u sigurnost naših građana, susje hrabrost koju i vi pokazujete
- Prošle godine vatrogasci Istre jeda i gostiju. Hvala vam na
svima, dajući primjer drugima. I zabilježili su 3.588 intervencija, svakom vašem trudu i ljubavi
vaše je poslanje takvo, izlažete se što je bilo 39 posto više nego god- koju iskazujete prema široj zaopasnosti da bi pomogli drugima, inu dana prije. Nitko nije stradao jednici, poručio je župan Flego.
žrtvujući se za ljudske i druge vri- i nije bilo ozlijeđenih vatrogasaca
Proslava je nakon mise
jednosti, poručio je vatrogascima i nije zabilježena znatnija ma- nastavljena
u
Marušićima.

Asim Čabaravdić
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Dinamična godina za pićanske vatrogasce
Pod upitnikom gradnja vatrogasnog doma

G
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odina 2017. bila je
dinamična za Dobrovoljno
vatrogasno društvo Pićan, jer su
pićanski vatrogasci bili angažirani
na gašenju pet požara te na više
radnih aktivnosti, redovnom
dežurstvu tijekom protupožarne
sezone te na opskrbi vode
domaćinstvima tijekom godine.
Također, članovi DVD-a su kao i
ranijih godina bili na osiguranju
više manifestacija na području
općine Pićan, rekao je Silvano
Smoković, predsjednik DVDa Pićan na Skupštini društva
održanoj 28. travnja u prostorijama Lovačkog doma u Kukurinima. Smoković je sa zadovoljstvom istaknuo da je mladeži DVD

Pićan sudjelovala na 12. natjecanju mladeži i pomlatka Vatrogasne
zajednice Istarske županije u Bujama, u listopadu prošle godine.
Na Skupštini je najveću pozornost privukla vijest da je odbijena kandidatura na EU fondove
za izgradnju vatrogasnog doma
DVD-a Pićan, a na što se pri-

javila Općina Pićan. Načelnik
Općine Ivan Franković je to potvrdio, dodavši da je došlo do
odbijanja kandidature zbog
toga što je indeks razvijenosti
općine prevelik. S proračunom
kakvog ima, Općina ne može
sama ići u realizaciju projekta
doma. Općina, međutim, može
ići u kandidaturu za financiranje
izgradnje slijedeći put ili da na
izmjenu i dopunu projekta za
izgradnju, tako da bude dostupniji i financijski prihvatljiviji.
Predsjedniku DVD-a Silvanu
Smokoviću nije prihvatljiv prijedlog izmjene projekta i na kraju
rasprave zaključeno je da se o
izgradnji doma nastave razgovori.
Asim Čabaravdić

Karlovačka

Održana svečana sjednica VZ Karlovačke županije
U vozila je prošle godine uloženo 460.000 kuna

V

atrogasna zajednica Karlovačke županije 10.
svibnja je održala svečanu sjednicu Skupštine
u prostoru Muzeja karlovačkog vatrogastva.
Županijska vatrogasna zajednica okuplja, kako je
podsjetio njezin predsjednik Robert Hranilović, 12
udruženih članica iz lokalnih samouprava i osam
vatrogasnih društava koja su direktno uključena
u Zajednicu. Hranilović se u svom izlaganju osvrnuo na najznačajnije događaje u prošloj godini.
Sukladno svojim financijskim mogućnostima
uz pomoć drugih institucija izdvojeno je 460
tisuća kuna za vatrogasnu opremu. Ovim stredstvima nabavljena su kombi vozila za prijevoz vatrogasaca za područje općina Netretić i Žakanje
te vatrogasna autocisterna za područje Ogulina,
rekao je predsjednik VZ Karlovačke županije.
Sada vatrogasci u Karlovačkoj županiji raspolažu
s ukupno 126 vatrogasnih vozila za obavljanje operativnih vatrogasnih poslova, 66 vozila služe za
prijevoz vatrogasaca, a devet je zapovjednih vozila.
Hranilović je naglasio da ne treba bježati od problema, koji su uglavnom vezani za važeće zakonske i
podzakonske akte i konkretno se odnose na nadzor
nad radom vatrogasnih društava. Zato vatrogasci s
nestrpljenjem očekuju donošenje novog Zakona o
vatrogastvo, a Hranilović je uvjeren da će nova zakonska rješenja olakšati rad vatrogasnim društvima.
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Od aktivnosti koje su se tijekom 2017. Godine provodile na području vatrogasne zajednice
Karlovačke županije predsjednik je izdvojio organizaciju Kup natjecanja na županijskoj razini, a što je važno zbog rada s djecom i mladeži.
- Bilježimo stagnaciju, 92 natjecateljske desetine
su sudjelovale na kupovima, a u završni plasman
ušlo ih je 47. Vezano uz podmladak i mladež moramo i dalje raditi na tome i povećati broj djece
i mladeži u vatrogastvu, a jedan dio je i kroz
natjecanja i kroz kamp Fažana i slične aktivnosti.
Obično vatrogastvo gledamo samo kroz interven-
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cije, koliko imamo operativnih vatrogasaca, ali
za ove mlađe uzraste treba uložiti više truda kroz
određene druge aktivnosti, zaključuje Hranilović.
Zabilježen velik broj intervencija
U protekloj godini zabilježeno je 1.384 događaja,
njih 917 odnosi se na požarne intervencije. Pored
intervencija na području Vatrogasne zajednice
Karlovačke županije, vatrogasci su sudjelovali na
dvije redovne dislokacije na području Dubrovačkoneretvanske županije, na otoku Lastovu s jednim
vozilom i dva vatrogasca, a druga redovna dislokacija je bila DIP Šibenik u Šibensko-kninskoj
županiji. Od početka srpnja do sredine rujna sudjelovalo je po pet vatrogasca u pet smjena. Sudjelovali smo i na sedam izvanrednih dislokacija,
od toga na pet dislokacija vezanih za požar, a dvije
dislokacije vezane uz poplavu i sanaciju posljedica
poplava. Ukupno je sudjelovalo 27 vozila i 87 vatrogasaca, koji su na dislokacijama odradili 303 dana,
istaknuo je predsjednik VZ KŽ, koji je dodao da su
na svim dislokacijama karlovački vatrogasci pohvaljeni za svoj rad te su tako dostojno predstavljali
društva iz kojih dolaze, ali cjelokupnu vatrogasnu
službu, kao i grad Karlovac i Karlovačku županiju.
Naglasio je da je lani potpisan i sporazum o osnivanju Županijskog vatrogasno operativnog
centra, koji se nalazi u sastavu Javne vatrogasne
postrojbe grada Karlovca. Također Vatrogasna
zajednica Karlovačke županije među prvima je
u rad implementirala sustav UVI, a intenzivno
su se provodili različiti programi osposoblja-

vanja za vatrogasne specijalnosti kao i tečajevi
za vatrogasce, dočasnike i časnike. Ukupno je
razna osposobljavanja prošlo 216 vatrogasaca.
Na svečanoj je sjednici Skupštine između ostalih gostiju bio pročelnik Ureda župana
Karlovačke
županije
Ivan
Uđbinac.
- Pozdravio bih 1.300 vatrogaskinja i vatrogasaca na području Karlovačke županije za koje
cijenimo da čine respektabilnu snagu u ovoj domeni djelovanja. Ovo je prilika zahvaliti svima
vama i svim onim operativnim vatrogascima koji
su dali sebe kod svih vremenskih nepogoda koje
su pogodile ovu županiju, naglasio je Uđbinac.
Na svečanoj su sjednici dodijeljena i priznanja za
dobrovoljna vatrogasna društva koja ove godine
imaju obljetnice, za 110 godina rada priznanje je
dobilo DVD Rečica-Matica, za 90 godina društva
Brihovo i Reštovo, za 60 godina Rečica Kolodvor i
Knez Gorica, za 50 godina rada Desno Sredičko, za
30 godina rada DVD Stara Sela, za 20 godina rada
Vatrogasna zajednica općine RIbnik, kao i DVD
Vojnić, a 10 godina rada ove godine slave Vatrogasne zajednice općina Barilović i Generalski Stol.
Od pojedinaca i institucija koji su se naročito
istaknuli ili pomagali rad vatrogasaca, priznanje
za najpothvat u vatrogastvu dobili su Ogulinci
Gordan Badanjak i Luka Božičević, koji spasili
turista od utapanja. Za poboljšanje organizacije
u vatrogastvu nagrađen je zapovjednik VZG Ozlja, Marijan Pleskina, za doprinos razvoju vatrogastva priznanje je dodijeljeno Gradu Slunju, a
za potporu vatrogastvu nagrađen je Jure Radelić.
kb

Proslava dana vatrogastva i 110 godina vatrogastva u Rečici

S

redišnja proslava zaštitnika vatrogasaca
svetog Florijana za vatrogasce koje okuplja Vatrogasna zajednica grada (VZG) Karlovca održana je 5. svibnja u Rečici. Kako je
običaj, domaćin slavlja obično je društvo koje
slavi jubilej, tako da je ujedno Dobrovoljno
vatrogasno društvo Rečica-Matica obilježilo
danas 110. godina postojanja.
Predsjednik društva domaćina, ujedno i
predsjednik VZG Karlovca, Željko Šafar kazao je kako je zadovoljan je što se proslavi
odazvao veliki kolega vatrogasaca.
Bilo je impozantno vidjeti povorku vozila,
mimohod kroz mjesto, gdje je bila kompletna
mladež iz sva tri društva u Rečici, iz RečiceMatice, Dolnje Rečice i Rečice-Kolodvora.
Budući da se slavi i sveti Florijan, na pitanje kako je
protekla godina između dvije proslave dana vatrogastva, Šafar je ustvrdio da je prije svega bila radna.
- Taj period za karlovačke vatrogasce bio je, što
se tiče operative, dosta težak. Imali smo prvo velike

požare ljetne, pa je došla jesen i kiše i evo sad ove
zadnje poplave koje su bile. Vatrogasci stalno imaju
posla.
Predsjednik VZG Karlovca je napomenuo da se
proteklih godina dosta radilo na opremanju vatrogasaca, ali plan je da se u vatrogastvo nastavi ulagati
i u narednom razdoblju.
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Vatrogasna zajednica je u zadnjih četiri godine
uspjela svih 330 operativnih vatrogasaca Zajednice,
koji su raspoređeni u osam sektora i 26 društava,
opremiti osobnom zaštitnom opremom i skupnom
opremom. Sada smo krenuli u zanavljanje voznog
parka da bi konačno vozila stara 40-ak godina počeli
zamjenjivati novim navalnim vozilima i autocisternama. Pokušat ćemo u ovom mandatu zamijeniti
bar dio tih starih vozila, međutim to ne možemo
bez velikih financija, naglasio je Željko Šafar.
Ohrabruje činjenica da je sve više dobrovoljnih vatrogasaca, dodao je Šafar.
- Međutim, zakoni, primjerice Zakon o udrugama,
Zakon o vatrogastvu koči nas u nekim stvarima i
bojimo se i borimo se protiv toga da ne uništi dobrovoljno vatrogastvo. Ne bismo htjeli da dobrovoljan vatrogasna društva postanu obične udruge
građana koji će se skupiti za godišnje skupštine. Mi
smo velika, respektabilna sila, od 330 operativaca
i velika pomoć našoj Javnoj vatrogasnoj postrojbi
Karlovac, kaže Šafar.
U kriznim situacijama, najčešće u vrijeme poplava
i požara, obično svi hvale vatrogasce, a imaju li te
pohvale i konkretniju podršku od lokalnih vlasti,
Šafar je odgovorio:
- Vatrogasci su dobri kada dođe situacija „na
muci se poznaju junaci“. Dolazi velika voda, dolaze
požari, dečki gdje ste? Ali, kad se idu dijeliti novci
onda… Doduše, ne možemo biti nezadovoljni i ne
možemo kuditi Grad. Dobijemo novac koji tražimo,
ali možda bi to moglo biti i više. Prije svega za zanavljanje tog starog voznog parka. Ne želim nas
isticati niti prije kulture ili socijale, ali mislim da
je vatrogastvo ipak segment, što stoji i u Ustavu
RH, od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku,
zaključuje Željko Šafar.

Dan svetog Florijana vatrogascima je u ime gradske uprave čestitao zamjenik gradonačelnika Ivan
Mrzljak. On je prije svega zahvalio vatrogascima na
velikom doprinosu koji su dali prilikom nedavnih
poplava.
- U ožujku kad su bile poplave bio je veliki doprinos vatrogasaca ne samo kod punjenja vreća
i organizacijskih oblika koji su nam pomogli da
možemo u ukupnosti sustav bolje posložiti, nego i
njihovoj pomoći po mjesnim odborima i gradskim
četvrtima da se obrane ta područja od poplava. Oni
su bili na usluzi svakom pojedinom domaćinstvu u
tim mjesnim odborima, rekao je Mrzljak.
Grad Karlovac, kako je dodao, prepoznaje i cijeni
vatrogastvo, jer se pokazalo da je to snaga, bilo da
se rad o dobrovoljnim ili profesionalnim vatrogascima, na koju se može osloniti u situacijama kao što
su požari, poplave ili neke druge nepogode.
- Grad Karlovac je prepoznao taj rad vatrogasaca,
pogotovo dobrovoljnih vatrogasnih društava čiji se
članovi odriču svog slobodnog vremena i besplatno
pružaju pomoć zajednici i na taj način doprinose
sigurnosti. Prepoznavanje značaja vatrogasca mi
pokazujemo i preko Gradskog proračuna. Za vatrogastvo ukupno izdvajamo više od 12 milijuna kuna,
s tim da za dobrovoljno vatrogastvo izdvajamo
nešto više od 1,5 milijuna kuna. Svjesni smo da ta
sredstva možda i nisu dostatna. Međutim, to je onoliko koliko u ovom trenutku možemo izdvojiti iz
proračuna, ali naglašavam kontinuitet. Mi, naime,
svake godine toliko novca izdvajamo i taj kontinuitet se vidi na terenu, zaključio je Mrzljak.
Uz spomenutu svečanu povorku vatrogasaca kroz
Rečicu, služena je i misa u župnoj crkvi svetog Ivana
Krstitelja.
kb

Osposobljavanje po novom programu

Program za vođenje vatrogasnih intervencija nastao je po francuskom modelu

V

atrogasna
zajednica
Karlovačke županije prva
je u Hrvatskoj organizirala osposobljavanje
vatrogasnih
zapovjednika za vođenje vatrogasnih intervencija po novom
programu. Osposobljavanje za
vođenje intervencijama Razina
1, prošlo je i uspješno završilo
12 vatrogasnih zapovjednika
najviše razine. Plan je do veljače
iduće godine zaokružiti cjelokupan ciklus, odnosno program
do četvrte razine, a nakon toga
slijedi daljnje osposobljavanje nižih razina zapovjednika.
- Planiramo zaokružiti do
četvrte razine, ne bi li dobili cjelo48
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viti program u Karlovačkoj
županiji iz kojeg bismo
nastavili dalje osposobljavati
i licencirati predavače i širiti
dalje prema nižim razinama,
voditeljima grupa, zapovjednicima grupa i nadalje, kazao
je Goran Franković, županijski
vatrogasni
zapovjednik.
Kroz
osposobljavanje
polaznici su prošli teorijsku pripremu, ali naglasak
je bio na praktičnom dijelu.
- Najveći dio je kako voditi
vatrogasnu intervenciju u realnim uvjetima. To je bi osnovni
cilj osposobljavanja. Teoretska
priprema je možda čak jedna

trećina, sve ostalo su procesi
simulacije različitih događaja,
mogućnosti, potreba, to je sve
vezano s vatrogasnim intervencijama, ali različitih tipova
ne samo gašenja požara, nego i
tehničke intervencije i tehnički
akcidenti, sve je obuhvaćeno,

županijske vijesti

Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice

istaknuo
je
Franković.
Ovakav program osposobljavanja novina je u hrvatskom
vatrogastvu i napravljen je u
suradnji s Hrvatskom vatrogasnom zajednicom i Sektorom za vatrogastvo Državne
uprave za zaštitu i spašavanje.
- Nositelj provedbe programa

je Učilište vatrogastva, zaštite i
spašavanja, znači ravnatelj Uprave
za zaštitu i spašavanje je propisao
taj program i to je službeni program Republike Hrvatske. Program je preslika programa koji
se provodi u Francuskoj. Imali
smo prvo francuske instruktore
koji su osposobili dio naših ljudi

po njihovom programu i onda
smo napravili svoj program tijekom prošle godine. Sudjelovali
smo u izradi tog programa, kao
i u testiranju jer smo imali testna
predavanja. Možemo biti ponosni da smo prvi u Hrvatskoj
koji smo pokrenuli taj proces,
zaključno je dodao Franković. (kb)

Dan otvorenih vrata kod karlovačkih vatrogasaca

Djeca znaju da vatrogasci gase požar, ali i spašavaju životinje

N

a sam blagdan svetog Florijana u Vatrogasnom centru, gdje je sjedište Javne vatrogasne postrojbe grada Karlovca i DVD-a Karlovac, na Gazi organiziran je Dan otvorenih vrata.
Vatrogasce je posjetilo više organiziranih skupina djece, između ostalih mali kolege, a možda i
budući vatrogasci iz DVD-a Dolnja Rečica, zatim
učenici PŠ Donje Mekušje i djeca iz vrtića Gaza, a
u sklopu terenske nastave vatrogasce su posjetili
i učenici OŠ „Dragojla Jarnević“ te mali korisnici
Odjela predškolskog uzrasta Gradske knjižnice.
Razgledali su Muzej vatrogastva, gdje su vidjeli
s čim su to vatrogasci požare gasili nekad, a mogli
su razgledati i novu vatrogasnu opremu i vozila. Vatrogasci su im pokazali kako se pripremaju za izlazak
na intervenciju i koliko brzo moraju biti spremni.
Djeca su imala niz pitanja za vatrogasce, a spremno

su odgovarali na pitanja koja su ima postavljali vatrogasci – znaju li što trebaju napraviti u slučaju požara.
Osim djeca što znaju da vatrogasci gase vatru, znali i da se karlovački vatrogasci bore protiv poplava, ali i da skidaju mačke s drveća.

Tekst: K. B. / Foto: Dinko Neskusil

Koprivničko-križevačka

Dan vatrogastva obilježen u novom DVD-u Herešin

N

a Dan vatrogastva i Sv. Florijana, za sve
članice VZG Koprivnica, priređeno je
centralno obilježevanje u novoosnovanom Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Herešin.
Nakon postrojavanja ešalon se zaputio do
obližnje kapelice gdje je župnik župe Bl. Alojzija Stepinca Davor Šumandl održao svetu
misu i posvetio novu zastavu DVD-a Herešin.
Predsjednik VZG Koprivnica Ivan Golubić
čestitao je i zahvalio svim vatrogascima na njihovom dobrovoljnom i humanom angažmanu.
Dogradonačelnica grada Koprivnice i kuma
barjaka Melita Samoborec istaknula je sve vrijednosti vatrogasaca kroz povijest i njihov rad, koji
posebno u Koprivnici ostaje vrlo zapažen i cijenjen. Uz prigodne riječi predala je posvećenu zastavu predsjedniku DVD Herešin Josipu Lončarić

Dogradonačelnica grada Koprivnice M. Samoborec je kuma
vatrogasne zastave

koji se zahvalio na daru i ukazanoj časti za njega
i sve članove društva na primljenom poklonu.
Ivan Golubić
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Osposobljavanje za specijalnost „Aparati za zaštitu dišnih organa“

O

Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice

sposobljavanje
za
specijalnost “Aparati
za zaštitu dišnih organa”
započelo je 27. travnja u organizaciji VZG Zlatara i pod
vodstvom zapovjednika VZG
Zlatara Tihomira Plašća te
završilo ispitom koji je održan
13. svibnja u Stubičkoj Slatini.
Edukacija za specijalnost
podijeljena je u dva dijela pa
tako se teorijski dio nastave
održavao u prostorijama DVD-a Donja Batina u
trajanju od 12 sati dok se praktični dio nastave
održavao u prostorijama DVD-a Zlatar i JVP
Krapina u trajanju od 18 sati. Teorijski i praktični
dio odrađen je pod mentorstvom Marijana Čučeka
koji je ujedno i djelatnik JVP Grada Krapine.
Svoju mentalnu i fizičku sposobnost kandidati
su pokazali u praktičnom dijelu nastave koji je
odrađen na vježbalištu JVP Grada Zagreba pod

vodstvom vatrogasnog instruktora Mate Frančeševića.
U vježbalištu polaznici osposobljavanja prolazili su test
snage, izdržljivosti i koordinacije koji se provode kroz
nekoliko određenih vježbi.
Spomenuti test, odnosno
provjera psiho-motoričkih
sposobnosti kandidata obavljao se u uvjetima potpune
vatrogasne radne opremljenosti (pod maskom i s izolacijskim aparatom)
te se od kandidata očekivalo da riješe sve zadatke
prije potrošnje zraka u boci izolacijskog aparata.
Završni ispit održan je 13. svibnja na poligonu HVZ-a u Stubičkoj Slatini, a ispitu je
pristupilo i uspješno završilo 25 polaznika iz
VZG Zlatara (DVD Belec, DVD Donja Batina i DVD Zlatar) te polaznici iz prijateljskih
DVD-ova Zlatar Bistrice i DVD-a Poznanovec.
Dalibor Rihtarić

Međimurska
ŽUPANIJSKA Skupština

25 godina Vatrogasne zajednice Međimurske županije

U

kongresnoj
dvorani
Toplica Sveti Martin
na Muri pod domaćinstvom
Dobrovoljnog
vatrogasnog
društva Sveti Martin na Muri
11. svibnja održana je 25.
Skupština Vatrogasne zajednice Međimurske županije.
Skupštinu je otvorio predsjednik
Zajednice
Mario
Medved, koji je između ostalog pozdravio uvažene goste
i to načelnika HVZ-a Željka
Popovića,
dopredsjednika
HVZ-a Nedeljka Vukalovića,
Nagrađeni vatrogasci sa zamjenikom župana
zamjenika župana Međimurske
županije
Josipa
Griveca,
vatrogasnih zajednica Koprivničko-križevačke,
predsjednika Skupštine Međimurske županije Varaždinske i Krapinsko-zagorske županije i druge.
Mladena Novaka, načelnike i gradonačelnike iz
Na samom uvodu prikazana je kratka povijest
Međimurske županije, Ivana Novaka, predstavnika VZMŽ-a, a izvješće Zapovjedništva prezentiPU Međimurske, predstavnike Pomurske regije Re- rao je zapovjednik Mladen Kanižaj koji je između
publike Slovenije sa suradnicima, Ladislava Sökea, ostalog istaknuo da je u prošloj 2017. godini na
pročelnika PU DUZS-a, predstavnike susjednih području županije zabilježeno 1003 intervencija.
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Na Skupštini su podijeljena priznanja, zahvalnice i
diplome zasluženim vatrogascima, društvima i pojedincima. Tako su nagrađena vatrogasna društva
koja su prema bodovanju osvojila jedno od prva
tri mjesta. Kod središnjih društva je to bio DVD
Mursko Središće, DVD Sveta Marija i DVD Donji
Kraljevec. Kod ostalih društva DVD Mala Subotica, DVD Palinovec i DVD Nedelišće. Kod industrije DVD Čateks, DVD Čakovečki Mlinovi i DVD
Eko Međimurje dok su za dislokaciju nagrađeni
DVD Čakovec, DVD Nedelišće i DVD Lopatinec.

Priznanja za rad u vatrogasnoj zajednici su
primili Đuro Hrašćanec, Ivan Horvat, Ivan
Krištofić, Zlatko Orsag, Dragutin Trupković i
župan Međimurske županije Matija Posavec.
Diplome za zvanje višeg vatrogasnih časnika
dodijeljene su Mariu Medvedu i Damiru Perhoču.
Valjda istaknuti da je uz jubilej od 25 godina rada
vatrogasne zajednice Međimurske županije izdan
i prvi časopis za Međimurske vatrogasce nazvani
‘’Šmrk međimurskih vatrogasaca’’ koji je plijenio veliku pozornost svih nazočnih na Skupštini.
Tekst: D. Perhoč / FOTO: Ivan Kralj

Vatrogasci pokretači društvenog života u Šandorovcu

D

Članovi DVD-a Šandorovec

obrovoljno vatrogasno društvo Šandorovec je
proslavilo 90. godišnjicu humanog i dobrovoljnog rada u subotu 5. svibnja. Pošto su vatrogasci uključeni u sve društvene aktivnosti Šandorovca,
mogli bismo reći da je ovo bila velika proslava sela
i svih ljudi koji žive u njemu, a ne samo vatrogasaca. Sve je počelo u ranojutarnjim satima kada
su članovi Dobrovoljnog vatrogasnog društva sa
limenom glazbom prošetali ulicama Šandorovca, te
položili vijenac na mjesnom groblju za sve preminule članove društva, kao i mještane Šandorovca.
Svečana sjednica je započela u popodnevnim
satima. Na sjednici su sudjelovali predsjednik Vatrogasne zajednice Međimurske županije
te predstavnik HVZ-a, a ujedno i zamjenik
gradonačelnika Grada Čakovca Mario Medved,
gradonačelnik Grada Čakovca Stjepan Kovač,
zamjenik gradonačelnika Grada Čakovca Zoran
Vidović, predsjednik gradskog vijeća Jurica Horvat, predsjednik Savjeta mladih VZMŽ Hrvoje
Novaković, predsjednik kluba veterana VZMŽ Ivan
Novak, počasni zapovjednik VZG Čakovca Željko
Besedić, kumovi zastave Carović i mnogi drugi.
Svečanu proslavu je otvorio predsjednik društva
Dejan Tomašić. Tajnica društva Andrijana Petak
pročitala je prigodni referat o radu društva između

kojeg je istaknuto da je društvo osnovano zajedno
sa DVD-om Novo Sela na Dravi 1926. godine, no
na inicijativu pojedinih članova društvo se izdvojilo 1928. godine i započelo samostalno djelovanje
na svojem području. 1930. godine izgrađen je prvi
vatrogasni dom. Početkom ratnih godina 1941.
vatrogasni dom je srušen od strane okupatora, a
oprema se nalazila po kućama ondašnjih članova
i tako sačuvao barem dio neophodan za pružanje
zaštite prilikom požara i drugih raznih nepogoda.
Godine 1978. DVD Šandorovec je svoj 50.
rođendan proslavilo uz pokroviteljstvo obitelji
Bratuša i Panić. Tom prigodom gospođa i gospodin Carović društvu su darovali prvu vatrogasnu zastavu. Kombi vozilo marke Fiat nabavljeno je uz pomoć ondašnje Mjesne zajednice
Šandorovec 1983. Tek 1994. godine je kompletno
obnovljen vatrogasni dom i dograđeno spremište,
a dvije godine kasnije obitelj Carović na dar
poklanja novu zastavu, a ujedno je na taj dan
službeno otvoreno i novo vatrogasno spremište.
Aktivnost društva je u velikom usponu od
2003. što dokazuju ekipe djece i mladeži. Njihov trud se isplatio odlaskom više puta u vatrogasni kamp Fažana, a najveći uspjesi tih ekipa su svakako odlazak ekipe mladeži žene na
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državno natjecanje u Makarskoj 2008. i Zadru
2012. godine gdje su ostvarile značajne rezultate.
U rad vatrogasnog društva masovno se 2004. godine uključuju i žene koji su i danas glavni temelj
vatrogasnog društva u Šandorovcu, a prvi nastup
ženske A ekipe bilježe 2007. Društvo dobiva novi
kombi marke Renault Master na korištenje od Vatrogasne zajednice grada Čakovca 2005. godine.
Osnivač društva Đuro Oreškovića umro je 2007.,
a po njemu je tri godine kasnije nazvan i Memori-

jal ‘’Đuro Orešković’’ kojeg organiziraju svake godine u kategoriji podmlatka i mladeži. Nakon smrti
kuma zastave Franje Carovića, natjecanje je preimenovao u Memorijal ‘’Oreški-Carović’’. Veliki
uspjeh je ostvaren i ove godine, kada je ekipa žene
mladeži izborila plasman na državno natjecanje.
Na kraju svečanog dijela podijeljena su odlikovanja zaslužnim članovima Društva te priznanja
pojedincima i tvrtkama koje pomažu rad Društva.
D.P.

Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice

Održana godišnja Skupština Vatrogasne zajednice Grada Čakovca

418 intervencija na području grada Čakovca

U

novoobnovljenim prostorima DVD Pustakovec-Buzovec-Putjane održana
je redovna skupština VZG
Čakovca. Usvojena su izvješća
koja su se odnosila na aktivnosti zajednice u protekloj
te planovi za tekuću godinu.
Skupštinom je predsjedao
predsjednik VZG Čakovca
Mario Medved, a sjednici je
nazočio i gradonačelnik Grada Čakovca Stjepan Kovač,
zapovjednik VZMŽ Mladen Kanižaj i mnogi drugi.
Izvješće o radu podnio je
zapovjednik Vatrogasne zajednice Grada Čakovca Robert
Meglić. U protekloj godini profesionalni i dobrovoljni vatrogasci
s područja Čakovca, Pribislavca,
Šenkovca i Strahoninca imali su
418 intervencija. Osim toga, tijekom ljeta bili su i na redovnoj
dislokaciji u Kukljici na otoku

Ugljanu. Pet vatrogasaca iz
Javne vatrogasne postrojbe
Čakovec s kombi vozilom i
cisternom DVD-a Čakovec
i dva vatrogasca iz DVD-a
Nedelišće sudjelovalo je u
gašenju požara koji su protekle požarne sezone pogodili područje Dalmacije.
Prema Programu aktivnosti
Gradonačelnik je zahvalio vatrogascima na
u provedbi posebnih mjera svemu što čine za grad Čakovec, te naglasio da
zaštite tijekom žetvene seimaju punu podršku rukovodstva grada
zone, poduzimali preventivne mjere zaštite od požara te po dvije „B“ i šest „C“ cijevi
kako bi uklonili ili barem sman- u vlasništvo. Javna vatrogasna
jili
potencijalne
opasnosti. postrojba Čakovec nabavila je
U protekloj godini vatrogasna šumsko vozilo marke MAN.
zajednica kupila je kontejner
Na području ove zajednice u
za skladištenje natjecateljske 2017. godini uspješno su održane
opreme, a sudjelovala je u na- tri vježbe, a članovi dobrovoljnih
bavci kombi vozila za DVD-e vatrogasnih društava natjecali
Novo Selo na Dravi i Štefanec. su se na gradskim, županijskim
Lani su DVD-i s područja i državnim natjecanjima te
Grada Čakovca dobili mo- postigli zapažene rezultate.
torne pile Stihl na korištenje,

Tradicionalni mimohod vatrogasnih vozila donjim Međimurjem

P

ovodom Dana vatrogastva
4. svibnja Vatrogasna zajednica područja općina Kotoriba,
Donja Dubrava, Donji Vidovec,
Sveta Marija organizirala je tradicionalni mimohod vatrogasnim vozilima svih DVD ulicama
spomenutih sredina, uključivši i Donji Mihaljevec.
Ove godine njima su startali u Kotoribi, prošli kroz Donji Vidovec, Svetu Mariju i Donji Mihaljevec odakle su se zaputili u
Donju Dubravu gdje je bio cilj mimohoda.
- Mimohod je i ove godine opravdao svrhu, poka52
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zao je stanovništvu ovog dijela
Međimurja čime raspolažemo,
u kakvom su stanju ta vozila i konačno da se vidi naša
“snaga”- rekao je Andreas Lisjak, predsjednik VZPO. Naveo je kako su ove godine
na prometnice izveli šest kombi vozila, jednu
prikolicu s motornim čamcem, jedno tehničko
vozilo, dvije autocisterne i četiri navalna vozila.
Prolazeći kroz naselja uključivali su njihove sirene kako bi dozvali mještane da izađu na ulice i vide čime raspolažu njihovi vatrogasci.
M. Grubić

županijske vijesti
Osječko-baranjska
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I

Obilježavanje Dana vatrogastva u DVD-u Retfala Osijek

ove godine, 4. i 5. svibPo završetku svečanosti
nja, već tradicionalno
ispred vatrogasnog doma
Dobrovoljno
vatrogasno
pripadnici
Dobrovoljnog
društvo Retfala Osijek
vatrogasnog društva Retobilježilo je blagdan Sv. Florifala Osijek prisustvovali su
jana - zaštitnika vatrogasaca.
misnom slavlju, na kojem
Proslava obilježavanja blagsu blagoslovljeni vatrogasci
dana zaštitnika vatrogasaca
našega društva i vatrogasna
je počela 4. svibnja svečanim
zastava na kojoj je lik Sv.
postrojavanjem ispred vatroMladež DVD-a proslavila Dan vatrogastva demon- Florijana svetac i mučenik.
gasnog doma u nazočnosti
Dana 5. svibnja proslastriranjem vatrogasnih vježbi
velikog broja članova društva
vu sv. Florijana obilježava
i okupljenih građana mjesne četvrti Retfala Osijek. mladež Dobrovoljnog vatrogasnog društva RetNakon intoniranja državne i vatrogasne himne fala Osijek. Tako na obilježavanje pozivaju sve
održana je minuta šutnje i polaganje vijenaca mlade vatrogasce pripadnike dobrovoljnih vatrokod kipa Sv. Florijana. Državnu i vatrogasnu gasnih društava sa područja Vatrogasne zajedhimnu izveli su pripadnici limene glazbe Do- nice Osijek pod nazivom „Dani otvorenih vrata„.
brovoljnog vatrogasnog društva Retfala Osijek.
Na obilježavanju je bilo nazočno oko 100 članova
Nakon toga održana je molitva i blagoslov is- pripadnika vatrogasnog pomlatka i vatrogasne
pred vatrogasnog doma koji je predvodio mladeži iz šest dobrovoljnih vatrogasnih društava.
župnik župe Uzvišenja svetog križa Ivica Martić. Stjepan Jurman

Požeško-slavonska

V

90 godina DVD-a Orljavac

isoka obljetnica Dobrovoljnog vatrogasnog društva
Orljavac pokazuje da su ljudi u
ovoj maloj sredini održali tradiciju, pa tako treba nastaviti i dalje
uključujući mlade u rad društva.
Mimohodom i polaganjem vijenaca na spomenik poginulim
braniteljima u Orljavcu 5. svibnja
započelo je obilježavanje 90. obljetnice postojanja i
rada Dobrovoljnog vatrogasnog društva Orljavac.
Nakon toga slijedila je svečana sjednica na kojoj
je predstavljena publikacija „DVD Orljavac 1928.
- 2018.“ autora Borisa Ožanića. U publikaciji je
sadržana povijest vatrogastva u Orljavcu kroz devet desetljeća. Ubrzo nakon osnivanja započeli su
izgradnju spremišta koju je prekinuo II. svjetski
rat. Tako je spremište završeno nakon rata. Znatna oštećenja zadesila su vatrogasni dom tokom
Domovinskog rata. Danas su ona sanirana te je vatrogasni dom u funkciji. DVD Orljavac ima veliko
značenje u zaštiti od požara jer je jedino društvo
između Brestovca i Pakraca što mu daje veliku
površinu koju pokriva. Problem im predstavlja minsko sumnjiva područja kojih na njihovom području

ima dosta kao i nedostatak osobne i skupne zaštitne opreme.
Općina Brestovac bila je pokrovitelj 90. obljetnice, a njen predstavnik, zamjenik načelnika Jozo
Bulj uručio je predsjedniku DVDa Josipu Paviću novu vatrogasnu
zastavu DVD-a Orljavac te je najavio unutarnje uređenje vatrogasnog doma. S njim je predstavnik bio i predsjednik
Općinskog vijeća Tomo Vrhovac. Supokrovitelj
obljetnice bila je Požeško-slavonska županija čiji
je predstavnik, zamjenik župana Željko Jakopović
čestitao jubilej u ime županije. U ime Hrvatske vatrogasne zajednice dopredsjednik Željko Petrović uručio
je plaketu predsjedniku DVD-a Orljavac. Čestitke za
obljetnicu uputili su i županijski zapovjednik Josip
Ugrin i zapovjednik VZP Požeštine Josip Svoboda.
Spomenicu Hrvatske vatrogasne zajednice za 60
godina u vatrogastvu dobio je Stjepan Bešlić, dok
su spomenice za pola stoljeća aktivnosti primili
Drago Gesl, Antun Brus i Marko Pavić. Uručene su
i spomenice za 40 i 30 godina aktivnosti u Društvu.
Nakon svečane sjednice prikazana je vatrogasna
vježba svih društava s područja općine Čaglin.
Marko Ašenbrener
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90. obljetnica DVD-a Prekopakra i združena vatrogasna vježba
VZP Pakrac-Lipik

V

Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice

atrogasna zajednica
prometne nesreće gdje su
područja Pakrac – Lisudjelovala dva vozila. Na
pik ima najdužu tradiciju
mjesto događaja izašli su
održavanja združenih vapripadnici dobrovoljnih vatrogasnih vježbi. Upravni
trogasnih društava koji su
odbor i Zapovjedništvo Vaizvršili izvlačenje osobe iz
trogasne zajednice područja
vozila. S obzirom na to da
Pakrac-Lipik odlučili su
se vozilo naknadno zapalda se 21. po redu združena
ilo, vatrogasci su efektivno
vatrogasna vježba održi
ugasili vatru i doveli sitgrada Pakraca Anamarija Blažević
6. svibnja i to u sklopu Gradonačelnica
uaciju
pod kontrolu. Druga
pohvalila sudionike vatrogasne vježbe
obilježavanja 90. obljetnice
je vježba prikazala simuhumanitarnog rada i djelovanja Dobrovoljnog laciju požara krovišta na zgradi osnovne škole u
vatrogasnog društva Prekopakra. Obilježavanje Prekopakri. Na teren su izašli vatrogasci koji su
obljetnice DVD-a Prekopakra počelo je svečanom pri tome pretražili unutarnje prostorije te spasili
sjednicom na kojoj je predstavljena povijest DVD- jednu unesrećenu osobu iz objekta. Požar na ota Prekopakra duga 90 godina. Dodijeljene su vorenom, koji je nastao ljudskom nepažnjom, prispomenice dugogodišnjim članovima, a skup su kazan je u trećoj vatrogasnoj vježbi prilikom koje
pozdravili Anamarija Blažević, gradonačelnica je nekoliko dobrovoljnih vatrogasnih društava
grada Pakraca, Željko Petrović, dopredsjed- vatru veoma brzo ugasilo. Nakon završene vježbe
nik HVZ-a, Josip Ugrin, županijski vatrogasni sudionike su pozdravili gradonačelnica Blažević
zapovjednik, Tomislav Stokić, predsjednik VZP Pa- te Vinko Kasana, gradonačelnik Lipika, a ocjenu
krac-Lipik kao i ostali predstavnici nazočnih DVD-a. vježbe dao je županijski vatrogasni zapovjednik
Nakon svečane sjednice održana je združena Josip Ugrin i zapovjednik VZP Pakrac-Lipik Ilija
vatrogasna vježba u samom središtu Prekopakre Turković, ml. Vježba je poslužila kako bi se pokana kojoj je sudjelovalo 14 DVD-a sa područja zala spremnost, odnosno isprobala raspoloživa
VZP Pakrac-Lipik. Vježba je bila podijeljena u vatrogasna oprema, ljudstvo, uvježbala koortri dijela. U prvoj vježbi je prikazana tehnička in- dinacija između društava te utvrdilo gdje su
tervencija, odnosno situacija u kojoj je došlo do eventualni nedostaci i mjesta za poboljšanje.
Marko Ašenbrener

Dan vatrogastva i blagdan sv. Florijana
Obilježavanje dana vatrogastva
u požegi
Povodom 4. svibnja, Dana vatrogastva i blagdana sv. Florijana, zaštitnika vatrogasaca, održana
je sveta misa u požeškoj Katedrali sv. Terezije
Avilske na kojoj su bili predstavnici Vatrogasne
zajednice Požeško-slavonske županije, Vatrogasne zajednice Požeštine, Vatrogasne zajednice
grada Požege, Javne vatrogasne postrojbe grada
Požege i DVD-a Požege. Nakon svete mise podno
spomenika poginulim hrvatskim braniteljima 123.
brigade položeni su vijenci i zapaljene svijeće na
spomen svim poginulim i umrlim vatrogascima
i hrvatskim braniteljima u Domovinskom ratu.
Svim pripadnicima vatrogasnih postrojbi iskrene
čestitke povodom njihovog Dana vatrogastva i blagdana sv. Florijana uputio je Željko Petrović, predsjednik Vatrogasne zajednice Požeško-slavonske
županije, Šimun Miletić, predsjednik VZG Požege
i Zdenko Mautner zapovjednik JVP grada Požege.
54

SVIBANJ 2018. VATROGASNI VJESNIK

VATROGASCI
VC ČAGLIN OBILJEŽILI
DAN VATROGASTVA
Vatrogasci s područja općine
Čaglin, predstavnici DVD-a Čaglin,
Ruševo, Ljeskovica i Djedina Rijeka,
Dan vatrogastva i blagdana sv. Florijana, zaštitnika vatrogasaca, obilježili
su odlaskom na sv. misu u crkvu Sv.
Alojzije Gonzaga u Čaglinu. Nakon
mise, uslijedilo je druženje vatrogasaca u vatrogasnom domu DVDa Čaglin. Dva dana ranije, djeca iz
škole imali su u svome programu
nastavu na otvorenom te je u dogovoru s učiteljicama i učiteljima organizirano predstavljanje čaglinskog
vatrogastva, odnosno vatrogasnih
vozila, opreme i rada vatrogasaca.

županijske vijesti

Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice

DAN OTVORENIH VRATA U DVD-u
KUTJEVO
Dobrovoljno vatrogasno društvo Kutjevo već
tradicionalno blagdan sv. Florijana obilježavaja
akcijom „Dan otvorenih vrata“ vatrogasnog doma
gdje pozovu učenike Osnovne škole Zdenka
Turkovića i djecu iz Dječjeg vrtića Kutjevo kao i
građanke i građane grada Kutjeva s pripadajućim
naseljima. Tako je i ove godine iz osnovne škole
u posjet vatrogasnom domu DVD-a Kutjevo
došlo 50-ak učenika iz 3 razreda, 20-tak djece iz
Dječjeg vrtića Kutjevo kao i građani sa svojom
djecom. Vatrogasci iz Kutjeva su im prezentirali svoj rad, osobnu opremu koju koriste, vatrogasna vozila i opremu u njima, upotrebu mlaza
vode za gašenje požara, autoljestve i upotrebu
aparata za početno gašenje požara. Najzanimljivije im je bilo rušenje mete mlazom vode
iz brentače gdje su se i sami aktivno uključili.

Posjet djece i mladeži vatrogascima

Obilježavanje Dana vatrogastva i blagdana
sv. Florijana upriličeno je u većini vatrogasnih društava na području Požeško-slavonske
županije, a cijeli Mjesec zaštite od požara iskoristiti će se za dodatnu promidžbu vatrogastva
i pokazne vježbe svih vatrogasnih postrojbi.
Marko Ašenbrener

Sisačko-moslavačka

21 . skupština Vatrogasne zajednice grada Glina

D

ana 18. travnja održana je 21. Skupština
Vatrogasne zajednice grada Gline u Vatrogasnom domu DVD-a Glina. Uz izaslanstva iz
mnogobrojnih DVD-a Skupštinu su nazočnošću
uveličali župan Sisačko-moslavačke županije i
član DVD-a Glina Ivo Žinić, gradonačelnik Gline
Stjepan Kostanjević, predsjednik Gradskog vijeća
Glina Željko Šešerin, predsjednik Vatrogasne zajednice Sisačko-moslavačke županije Mijo Brlečić,
tajnik VZ SMŽ, Vlado Brlečić, predstavnici susjedne VZ Grada Petrinje i DVD-a Kravarsko.
Vatrogasna zajednica grada Gline broji 373 člana
od čega su: 34 vatrogasna časnika,14 vatrogasnih
dočasnika i 235 vatrogasac.Tijekom 2017 godine
bilo 46 intervencija, 10 požara na građevinskim
objektima, 2 požara na prometnim sredstvima,
26 požara otvorenog prostora i 8 tehničkih intervencija među kojima su bile i poplave, izbava utopljenika, uklanjanje zmija i spašavanje životinja.
Sva društva održavaju vatrogasne vježbe. Vatrogasna mladež i djeca su sudjelovali na više natjecanja.
Izaslanstvo VZ bilo je na Vatrogasnoj olimpijadi u
Austriji i na Kornatima sudjelovalo na mimohodu
na 10 obljetnicu stradanja vatrogasaca. Sudjelovali
su na svim manifestacijama u Gradu Glina kao
sudionici i davatelji stručne i tehničke podrške,
izvijestio je Mladen Bobeta, zapovjednik VZG.
Zaslužnim
vatrogascima
i
donatorima predana su priznanja i zahvalnice.

Župan Ivan Žinić prima zahvalnicu za suradnju i podršku
u radu vatrogasaca

- Zadovoljan sam radom VZ Grada Glina. U
županiji smo protekle godine imali 1329 požara
i poplave u kojima su vatrogasci pomagali
sugrađanima u najtežim trenucima - rekao je
Mijo Brlečić predsjednik VZ Sisačko-moslavačke
županije.
- Mjesec dana smo zajedno od poplave branili
područje Kostajnice uz Unu i Lekenika uz Kupu
do Gline i ugroza od rijeka Maja, Glina i Kupa koje
su prijetile našoj županiji. Dobro smo se pripremili
i prvi puta sam, ove godine, osjetio da vladamo situacijom. Zahvalan sam vatrogascima na njihovom
doprinosu da se svi osjećamo sigurno. - rekao je
Ivo Žinić župan Sisačko-moslavačke županije.
Tadija Odić
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Osposobljavanje u VZO Martinska Ves

J

Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice

oš jedno od uspješnih osoposobljavanja
vatrogasaca provedeno je na području
VZO Martinska Ves u Sisačko-moslavačkoj
županiji. Tako je 19 članova vatrogasnih
društava s ovog područja steklo zvanje vatrogasaca prve klase, čime je poboljšana
kvaliteta strukture DVD-a. Uspješan
predavač bio je Miljenko Mikliš, koji je
još jednom pokazao kako na stručan, ali
i popularan načini približiti vatrogastvo.
Marko Ašenbrener

Sudionici predavanja sa voditeljem

Splitsko-dalmatinska

D

Skupština Dobrovoljnog vatrogasnog društva Supetar

obrovoljno vatrogasno društvo
petru i od kojega su se supetarski vatroSupetar 21. travnja održalo je
gasci zauvijek oprostili dva dana ranije.
24. redovnu sjednicu Skupštine. Ove
U radnom dijelu sjednice Skupština
godine sjednici su prisustvovali i broje razmotrila i usvojila izvješća o radu
jni gosti. Pored gradonačelnice SuUpravnog odobora i zapovjedništva
petra Ivane Marković i predstavnika
te završni račun i izvješće Nadzorsvih bračkih dobrovoljnih vatrogasnog odbora društva za 2017. godinu.
nih društava sjednicu su uveličali i
U svečanom dijelu skupštine predgosti iz Slovenije, izaslanstvo PGD
stavnicima Protupožarne eskadrile
Laško, izaslanstva dobrovoljnih va93. Zrakoplovne baze Zadar uručena
trogasnih
društava
Podstrana,
je velika Zahvalnica društva za
Starigrad, Baranjsko Petrovo selo,
sve što su svih ovih godina zajedDetalj sa Skupštine
Rovišće i Štaglinec, izaslanstvo Vatrono prošli na požarištima na Braču.
gasne zajednice grada Koprivnice te izaslanstvo
Skupština je aklamacijom usvojila i prijedlog
Protupožarne eskadrile 93. Zrakoplovne baze Zadar. Upravnog odbora društva o tripartitnom braSkupština je otpočela minutom šutnje za najstarijeg timljenju DVD Supetar, DVD Štaglinec i DVD
člana Društva Ivana Omerovića Žiže koji je u deve- Baranjsko Petrovo selo, a sjednica je završila
desetoj godini života preminuo u svom domu u Su- pozdravnim govorima gradonačelnice i gostiju.

Jakov Zlatar

VZG Solin

Niz aktivnosti u Mjesecu zaštite od požara

O

bilježavanje dana zaštitnika vatrogasaca sv.
Florijana na području Vatrogasne zajednice grada Solina započelo je u četvrtak 3. svibnja tradicionalnim prijemom najboljih vatrogasaca
kod gradonačelnik Dalibor Ninčevića. Prijemu
su također nazočili i zamjenici gradonačelnika
Ivica Rakušić i Tihomir Bečko te pročelnik Upravnog odjela za javne djelatnosti Darko Bilandžić,
predsjednik Vatrogasne zajednice grada Solina
Nikola Perajica, zapovjednik DVD Solin Marijo Kodžoman i predsjednik DVD Solin Mario
Matijaš te nagrađeni vatrogasci Martin Slišković
iz DVD-a Solin i Mateo Mikelić iz DVD-a Vranjic.
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Prije samog uručivanja nagrade gradonačelnik
Ninčević je zahvalio solinskim vatrogascima na
njihovom angažmanu i odgovornosti, koju su
posebno pokazali u prošlogodišnjoj vatrogasnoj sezoni. Također je spomenuo da Grad Solin financijski prati potrebe obaju Društava te da
je u planu pomoć oko nabave vozila za gašenje
šumskih požara. Potom je uručio prigodna priznanja i novčane nagrade najboljim vatrogascima.
Vatrogasac Mateo Mikelić ima 25 godina, a od
svoje 14 godine član je DVD-a Vranjic. Sa 18 godina postaje operativni vatrogasac. Vatrogasac
Martin Slišković ima 21 godina i od svoje 10 go-
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dine uključen je u rad DVD-a Solin kao član vatrogasnog podmlatka i mladeži DVD-a Solin.
U petak 4. svibnja, na sam dan
sv. Florijana, s početkom u 18 sati
održana je sveta misa u crkvi sv.
Martina u Vranjicu. Potom su
vatrogasci održali mimohod vatrogasnih vozila ulicama Solina.
Posebnu pozornost u Mjesecu
zaštite od požara vatrogasci
DVD-a Solin su i ove godine posvetili najmlađim sugrađanima.
Tako su 3. svibnja u posjet vatrogascima stigli mališani iz Dječjeg vrtića
Škrinjica, a 11 svibnja iz Dječjeg vrtića Salona.
Vatrogasci su tom prilikom izveli pokazne vježbe
i pokazali vatrogasna vozila i ostalu opremu,
a djeca su se okušala u „gašenju“ brentačama.
Uz sve navedene aktivnosti, svibanj koristimo

Prijem kod gradonačelnika Solina

za pripreme za sezonu kroz vježbe i ispitivanje opreme. Također smo na svojim društvenim
mrežama napravili niz objava koje pozivaju građane
na dodatni oprez, što će nadamo se pomoći u
smanjenju broja požara – rekao nam je zapovjednik VZG Solin i DVD-a Solin Marijo Kodžoman.
Vedran Runjić

TUČEPI

Izložba fotografija “Vatra“

U

povodu Dana vatrogasaca i blagdana svetog
Florijana, DVD Tučepi i Udruga Kredenca zajedno su organizirali humanitarno prodajnu izložbu fotografija sa vatrogasnih intervencija.
Udruga Kredenca “stara” je tek 7 mjeseci, a već
smo iza sebe ostavili brojne projekte i akcije te smo
dio ostvarenih prihoda proslijedili u humanitarne
svrhe. U samom početku rada, veliku podršku su
nam dali Vatrogasci Tučepi. Da im se odužimo na
toj nesebičnoj pomoći i da im pokažemo koliko
su nam bitni, kao prijatelji, pomagači, kolege i na
kraju krajeva kao sami vatrogasci, došli smo na
ideju organizirati izložbu fotografija, da obilježimo
dan vatrogasaca i sv. Florijana, njihovog zaštitnika.
Nakon kratkog dogovora sa predsjednicom udruge Lijanom Rudelj, predsjednikom DVD-a Edom
Viskovićem, zapovjednikom DVD-a Goranom
Bušelićem te našim upravnim odborom i ostalim
članovima DVD-a, krenuli smo u realizaciju projekta. Fotografije smo prikupljali putem društvenih
mreža. Sve fotografije su sa Makarske Rivijere, a u
intervalu od 10 godina snimilo ih je 15 autora, profesionalnih fotografa i amatera, zaljubljenika u fotografiju. Osim fotografija koje su nam poslane, dobili
smo pristup arhivi tučepskih vatrogasaca koja broji
čak 5000 fotografija. Izložbu smo nazvali VATRA.
Cilj izložbe, koja je brojala 61 fotografiju, bilo
je snažno vizualno upozorenje na apokaliptične
prizore koje VATRA ostavlja iza sebe te da nam
pokažu požrtvovnost i hrabrost vatrogasaca koji,
bez naknade, riskiraju svoje živote. Uz fotografije
bila je izložena vatrogasna oprema i vozila kojima
raspolažu vatrogasci. Sav prihod od prodaje foto-

Jedna od fotografija s izložbe

grafija Udruga Kredenca je odlučila donirati DVDu Tučepi za novu vatrogasnu opremu. Izložba je po
planu trebala biti u centru mjesta u nautičkoj marini,
da bi zbog jakog juga izložbu preselili u prostorije
DVD-a Tučepi nakon čega je izložba premještena
pna šetalište uz more ispred zgrade uljarskog dvora.
Izložbu su posjetili svi razredi osnovne škole
u Tučepima i veliki broj mještana i gostiju
smještenih po tučepskim hotelima. Vatrogasci su
organizirali vatrogasne igre za najmlađe posjetitelje kojih je bilo u velikom broju. Nakon
izložbe članovi DVD-a i Udruge Kredenca su
organizirali druženje u prostorijama društva.
Vatrogasci Tučepi su prava mala obitelj, a mi smo
ponosni što smo dio te obitelji. Nadamo se daljnjoj suradnji i želimo im što manje intervencija.

Nera Pervan
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30. Skupština Vatrogasne zajednice Varaždinske županije

D

Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice

VD Svibovec Podravski
bio je domaćin 30. redovne izvještajne sjednice
skupštine Vatrogasne zajednice Varaždinske županije
koje je održana 26. travnja Skupštini su uz članove
prisustvovali i brojni gosti;
izaslanik HVZ-a i predsjednik
Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije
Stjepan Skuliber, predstavnici iz Vatrogasne zajednice Međimurske županije i Vatrogasne zajednice Koprivnički-križevačke županije, predstavnik
varaždinske županije i zamjenik pročelnika za
komunalno gospodarstvo i civilnu zaštitu Tomislav Jarmić, pročelnik Područnog ureda DUZS-a
Varaždin Zdravko Vrbanić i ostali brojni gosti.
Uvodne riječi Skupštine uputili su domaćini predsjednik DVD Svibovec Podravski Marijan Videc
i predsjednik Općinskog vijeća Općine Sračinec
Domagoj Bačani. Nakon uvoda prema ustaljenom
dnevnom redu predsjednik Zajednice Nedeljko
Vukalović prisutnim članovima i uzvanicima je
prezentirao izvješće o radu i financijsko izvješće Zajednice i njezinih članica za 2017. godinu. Godina
2017. u vatrogastvu Varaždinske županije ostat će
zabilježena po nizu događaja i dostignuća, no prije
svega po daljnjem profiliranju vatrogastva kao temeljnog čimbenika sustava zaštite i spašavanja.
Statistika vatrogasnih intervencija iz godine u
godinu sve je više neumoljiva te obuhvaća sve veći
broj različitih događaja u kojima se traži žurni
angažman osposobljenih kadrova i njihova tehnika.
Tijekom 2017. godine na području Varaždinske
županije provedene su 1033 vatrogasne intervencije

od kojih su postrojbe dobrovoljnih vatrogasnih društava
samostalno djelovale na 689
intervencija, dok je Javna vatrogasna postrojba Grada
Varaždina provela 344 intervencije, od čega 44 zajedničke
s postrojbama DVD-ova. U
svim su intervencijama sudjelovala ukupno 7132 vatrogasaca s 1731 vozila,
pri čemu je utrošeno 12698 radnih sati. Usporedbom s prethodnom 2016. godinom kada bilježimo
ukupno 539 intervencija, razvidno je kako se broj
intervencija povećao za 92 %. Pozitivan je i interes iznimno velikog broja članstva dobrovoljnih
vatrogasnih društava glede provedbe svih oblika
obrazovanja, od osposobljavanja za stjecanje vatrogasnih zvanja do usavršavanja za pojedine
specijalnosti. Tijekom 2017. godine na nekom od
spomenutih programa edukacije zabilježen je velik
broj od gotovo 500 polaznika, odnosno praktično
svaki četvrti operativni član nekog od 122 DVD-a
na području Varaždinske županije stekao je najmanje jedno novo zvanje ili specijalnost. Tijekom
2017. godine Vatrogasna zajednica Varaždinske
županije te njezine članice bilježe brojne zapažene
aktivnosti na svim područjima rada, od uspješnog
nastupa na Međunarodnom natjecanju vatrogasaca i vatrogasne mladeži u Austriji gdje su
članovi JVP Varaždin u kategoriji profesionalnih
muških „B“ ekipa osvojili 2 mjesto, jačanja suradnje sa stranim vatrogasnim organizacijama, brojnih informativno-promidžbenih aktivnosti itd.
Sva prezentirana izvješća, planovi i odluke po
točkama dnevnog reda usvojeni su jednoglasno.
Miroslav Kelemenić

Akcija „Zelena čistka“ u Vinici

U

sklopu obilježavanja Dana
planeta Zemlje, mještani
općine Vinica su se u subotu,
7. travnja, čišćenjem okoliša
pridružili globalnoj akciji “Zelena
čistka – jedan dan za čisti okoliš”.
Akciju je organizirala Općina
Vinica, a u njoj su sudjelovali
članovi gotovo svih udruga koje
djeluju na području općine. U
akciji su aktivno bili uključeni i
vatrogasci vatrogasne zajednice
Općine Vinica i to članovi DVD
Vinica, DVD Donje Vratno i
58

SVIBANJ 2018. VATROGASNI VJESNIK

DVD Gornje Ladanje. Čistile
su se lokacije divljeg odlagališta
tzv. Greblica i šume u brdovitim područjima općine. U
akciji je prikupljeno otpada
za tri velika kontejnera koje su
zbrinuli djelatnici komunalne
tvrtke Čistoća iz Varaždina.
Alarmantna je činjenica da se
unatoč organiziranom razvrstavanju i prikupljanju, količina otpada bačenih u šume i na druga
područja ne smanjuje i da bez
obzira na mogućnost adekvat-

nog zbrinjavanja otpada, još
uvijek ima nesavjesnih pojedinaca - ukazao je načelnik Marijan Kostanjevac, inače jedan
od inicijatora akcije koja se u
Vinici provodi već 10 godina,
te zahvalio svima na odazivu.
Miroslav Kelemenić
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10 britanskih vatrogasnih vozila štiti hrvatski sjeverozapad

Donirano vozilo u DVD-u Hrženica

Najvažniji događaj vezan uz obilježavanja
Međunarodnog dana vatrogastva na području
sjeverozapadne Hrvatske, bio je dolazak dva
navalna vatrogasna vozila, po jedno za DVD
Hrženicu (Varaždinska županija) i DVD Legrad
(Koprivničko-križevačka županija), ali i velike
količine različite vatrogasne opreme iz Velike Britanije, čija ukupna vrijednost iznosi gotovo milijun
kuna.
Nastavak je to 20-godišnje suradnje čelnika vatrogastva općine Sveti Đurđ s britanskim kolegama, u
sklopu koje je dosad dopremljeno 10-tak različitih
vozila i mnoštvo različite specijalističke opreme,
uz organizirane programe edukacije u Hrvatskoj,
i u Velikoj Britaniji.
Dugogodišnja suradnja je ovom prilikom formalizirana potpisivanjem povelje o suradnji i prijateljstvu između Grada Ludbrega i Grada Nottinghama. Prigodno postavljanje pločice s nazivom
novog grada prijatelja na ludbreški glavni gradski trg, upriličeno je na sam Dan vatrogastva, uz
nazočnost vijećnika za vatrogastvo Grada Nottinghama Briana Grococka i zapovjednika Vatrogasne
postrojbe Nottinghamske regije Johna Buckleya.
Svečanosti je prethodila podjela različite opreme
za 15-ak dobrovoljnih vatrogasnih društava s
područja sjeverozapadne Hrvatske u Vatrogasnom
domu u Ludbregu.
Tijekom naredna tri dana, po tri britanska instruktora, predvođena Kevinom Ruaneom i Grantom Smithom, uvježbavala su pripadnike DVD
Hrženica i DVD-a Legrad u radu s njihovim prinovama u vozni park, kao i ljestvama za spašavanje
radne visine 13,5 metara.
Obilježavanje Florijanova uz primopredaju i
posvećenje navalnog vozila prvo je upriličeno
5. svibnja na Trgu Svetog Trojstva u Legradu,
uz nazočnost načelnika Općine Legrad Ivana
Sabolića, predsjednice Općinskog vijeća Snježane
Kuzmić, predsjednika VZ Koprivničko-križevačke

županije Gorana Matoničkina, zapovjednika
VZ Koprivničko-križevačke županije Zvonimira
Habijana, predsjednika VZO Legrad Vladimira
Piškora, zapovjednika VZO Legrad Darka Piškora,
zapovjednika VZO Sveti Đurđ odnosno voditelja
projekta „HILL 2018“ Stjepana Kovačeka, suvoditelja projekta ispred DVD-a Legrad Gorana
Piškora, članova DVD-a Hrženica i domaćinskog
DVD-a Legrad, na čelu s predsjednikom Davorom
Cvetnićem i zapovjednikom Josipom Kefeljom.
Voditelj britanskih instruktora Kevin Ruane izrazio je zadovoljstvo što vozilo dolazi u vatrogasnu
postrojbu DVD-a Legrad te je zaželio je da vozilo
dugo i dobro služi vatrogascima DVD-a Legrad te
da se svi koji njime krenu na intervenciju vrate s
iste živi i zdravi. Vozilo je posvetio velečasni Marijan Horvat.
Već idućeg jutra podjednaki svečani program
uz nazočnost oko 120 vatrogasaca s područja
VZO Sveti Đurđ je održan u Hrženici. Svojim
prisustvom ovaj događaj uveličali su vijećnici
županijske Skupštine Krešimir Horvat i Zoran
Kunić, predsjednik VZ Varaždinske županije
Nedeljko Vukalović, zamjenik predsjednika VZ
Koprivničko-križevačke županije Vladimir Piškor,
načelnik Općine Sveti Đurđ Josip Jany, članovi
Općinskog vijeća Općine Sveti Đurđ na čelu s
predsjednikom Damirom Grgecom, predsjednik
VZO Sveti Đurđ Krunoslav Turković, zapovjednik VZO Sveti Đurđ Stjepan Kovaček, zapovjednik
VZO Legrad Darko Piškor te župnik Vlado Borak.
Voditelj britanskih instruktora Kevin Ruane u svom se prigodnom govoru prisjetio
prošlogodišnjeg obilježavanja blagdana svetog Florijana gdje je i rođena ideja glede njihove pomoći
DVD-u Hrženica kroz donaciju jednog navalnog
vozila. Zahvalio je domaćinima na gostoprimstvu
i prenio namjeru daljnje podrške ovome kraju od
strane Vatrogasne postrojbe okruga Nottinghamshire. Prisutnima se u ime DVD-a Hrženica obratio
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predsjednik Josip
Hižak, zahvalivši
Općini Sveti Đurđ
i VZO Sveti Đurđ
na
financijskoj
pomoći u okviru
realizacije
ovog
projekta te izgradnji garaže. Zahvala
za realizaciju ovog
projekta upućena
je i zapovjedniku
VZO Sveti Đurđ
Stjepanu Kovačeku
koji je kroz proDonirano vozilo u DVD-u Legrad
teklih 20-tak godina svojim radom
značajno doprinio razvoju vatrogastva ovoga kraja članova s područja VZO Sveti Đurđ. Nakon posizmeđu ostaloga kroz organizaciju donacija uku- trojavanja svih prisutnih ispred vatrogasnog doma
pno 13 navalnih vozila te značajne količine ostale u Hrženici izvršena je službena primopredaja
vatrogasne opreme.
ključeva navalnog vozila. Ključeve je u ime DVDOd strane čelnika DVD-a Hrženica i VZO Sveti a Hrženica primio zapovjednik Miro Horvatić, a
Đurđ britanskim kolegama zaslužnima za reali- uručeni su od strane Granta Smitha. U prigodnom
zaciju ovog projekta uručene su prigodne plakete. mimohodu do pila svetog Florijana nazočni su se
Odlikovanje za međunarodnu suradnju uručeno prisjetili velikog požara koji je prije 100-tinjak
je Kevinu Ruaneu te Grantu Smithu. Gospodin godina poharao Hrženicu te zbog toga veliki dio
Kevin Ruane je u ime britanske delegacije predao naselja pretvorio u pustoš, zbog čega isti i danas
Medalju britanskog naroda Stjepanu Kovačeku.
nosi naziv „Pustine“. Pred kapelom svetog FlorijaOvom prigodom u nova je zvanja nakon provede- na održana je potom sveta misa te blagoslov novog
nog osposobljavanja promovirano 20-tak članica i vozila pod vodstvom župnika Vlade Boraka.
S. Kovaček / Foto: Studio VIPRO, Krešimir Juratović

Općina i VZO Petrijanec organizirale tečaj prve pomoći

U

društvenom domu u Petrijancu, 21.4.2018.
održano je predavanje iz prve pomoći prije
svega za operativne, ali i sve ostale zainteresirane
članove vatrogasnih postrojbi s područja općine
Petrijanec. Predavanje uz naglasak na praktični
dio održao je predstavnik Gradskog društva Crvenog križa mag. tech. med. Stanko Šincek, a uz
osnove pružanja prve pomoći prezentirano je i
kako koristiti AVD – automatski vanjski defiblirator, uređaj koji spašava živote osobama sa srčanim
zastojem. Predavanju je prisustvovalo tridesetak
članova iz svih pet vatrogasnih društava VZO
Petrijanec, ali i načelnik Općine Petrijanec Željko
Posavec koji je na početku istaknuo zadovoljstvo
organizacijom ovakvih tečajeva te napomenuo
kako je Općina zakonskom regulativom dužna
izdvajati sredstva za Crveni križ koji je uključen i u
sustav civilne zaštite na području općine. Slijedom
toga, suradnja neće stati samo na ovoj edukaciji
već je u planu i uključivanje pripadnika Crvenog
križa u javne vatrogasne pokazne vježbe te organizacija tečaja prve pomoći u obrazovnim ustanova-
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Sudionici tečaja prve pomoći

ma na području Općine Petrijanec. Predsjednica
VZO Petrijanec Nataša Šincek izrazila je zadovoljstvo organizacijom ovakvog vida edukacije koji
je bio planiran i priželjkivan unazad nekoliko godina i sada je konačno realiziran te je zahvalila
polaznicima ali i predavaču koji su odvojili svoje
slobodno vrijeme da bi naučili i usavršili znanja
koja su od izuzetne važnosti na vatrogasnim intervencijama, ali i od koristi u svakodnevnom životu.
Miroslav Kelemenić
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D

Održan 6. Kup sv. Josipa Radnika

obrovoljno vatrogasno društvo Turopolje je 1. svibnja 2018.
godine, u Turopolju,
organiziralo i održalo
vatrogasno
natjecanje
za djecu od 6 do 12 godina starosti, odnosno za
mladež od 12 do 16 godina starosti. Natjecanje iz godine u godinu bilježi sve
veći broj natjecatelja, pa je tako ove godine dosegnuta rekordna brojka od ukupno 370 natjecatelja
(37 natjecateljskih ekipa).
Najtrofejnije društvo bilo je DVD Ribnica, koje je
osvojilo 4 pehara po kategorijama i prijelazni pehar,
kao najbolja ekipa u kategoriji mladeži žene. DVD
Buševec osvojilo je prijelazni pehar kao najbolja
ekipa u kategoriji mladeži - muška, dok je prijelaz-

ni pehar u kategoriji djece
- ženski i muški, osvojilo
DVD Kuče.
U kategoriji djeca žene nastupilo je 8 ekipa. Prvo mjesto su osvojile djevojčice iz
Mraclina, na drugom mjestu
je ekipa DVD-a Novo Čiče,
a na trećem DVD Ribnica.
U kategoriji djeca muška, među 19 ekipa, najbolja
je ekipa DVD-a Kuče 1, a slijede ih DVD Ribnica i
Kosnica.
U kategoriji mladež žene nastupile su 3 ekipe.
Prvo mjesto su zauzele djevojke iz Ribnice, na
drugom je DVD Ježevo, a na trećem DVD Kuče.
Kod mladeži muške, među 7 ekipa najbolji su rezultat ostvarili natjecatelji iz DVD-a Buševec, a slijede
Patrik Čunčić
ih DVD Ostrna i DVD Ribnica.

Ivan Štimac izabran za pomoćnika županijskog zapovjednika

V

atrogasna zajednica grada
Sveta Nedelja održala je
svoju redovno izvještajnu godišnju
skupštinu. Iz izvješća koja su
podnesena vidljivo je da su vatrogasci grada Sveta Nedelja aktivni
u svim segmentima . Nastupali su
na brojnim natjecanjima u svim
dobnim kategorijama i ostvarili dobre rezultate,
redoviti su sudionici brojnih kulturnih događanja
u gradu tokom godine, prošli edukacije za vatrogasna zvanja i specijalnosti pa do operativnih
vježbi i odrađenih 208 intervencija u 2017. godini.
Predsjednik Petravić naglasio je odličnu suradnju sa Gradom i gradskim vlastima koja prate
rad vatrogasaca pa su samim time bila osigurana
sredstva za nabavku novih interventnih vatro-

T

gasnih odijela te kaciga. Iskoristio je priliku da upozna goste
sa činjenicom da je školovanje
za zvanje vatrogasac polazio i
gradonačelnik Dario Zurovec
te uspješno prošao školovanje.
U planovima za 2018. pa i dalje
naglasak je stavljen na omasovljavanje najmlađih, posjete dječjim vrtićima i osnovnim školama kako bi vatrogastvo imalo sigurnu
budućnost na ovim prostorima. Također tu je prisutna stalna edukacija operativnih članova a u bližoj
budućnosti i osnutak prve povijesne javne vatrogasne
postrojbe Grada. Koliko je cijenjen rad vatrogasaca
VZG-a govori i činjenica da je zapovjednik VZGa, Ivan Štimac, izabran za pomoćnika zapovjednika Vatrogasne zajednice Zagrebačke županije.
Damir Marenić

DVD Jastrebarsko obilježilo Dan svetog Florijana

radicionalnim
okupljanjem
članova vatrogasnih postrojbi
s područja Župe Sv. Nikole u Jastrebarskom obilježen je Dan vatrogastva
i blagdan zaštitnika vatrogasaca Sv.
Florijana. Svečanim mimohodom
kroz centar grada i služenjem Sv. mise
održan je prvi dio programa planiran
za 04. svibnja. Program je nastavljen svečanim
otvorenjem muzejske postave s nazivom „Ususret 130. obljetnici DVD-a Jastrebarsko“ što je
činilo uvod u aktivnosti kojima će se tijekom ove

i sljedeće godine obilježiti značajna
obljetnica Društva koja ga čini i najstarijom udrugom na području Grada
Jastrebarsko koja svoj uspješan rad
obavlja neprekidno. Iako u Gradskom muzeju Jastrebarsko, već dugi
niz godina postoji spomen soba u
kojoj su izloženi mnogi originalni
dokumenti te predmeti kojima se kroz povijest
provodila operativna aktivnost, sustavna briga oko
povijesnih izložaka rezultirala je velikom zbirkom
novih izložaka te se pristupilo obnovi cijele priče.
I. S.
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zanimljivost za kraj

vatrogastvo i nogomet

Sudeći prema najavama i uloženim sredstvima, ovogodišnje Svjetsko prevenstvo u nogometu koje se održava u Rusiji,
najvećoj državi u svijetu po veličini teritorija, od 14. lipnja do 15. srpnja ove godine najveći je medijski događaj.
32 nogometne reprezentacije sa svih kontinenata igrat će na 12 stadiona, u 11 pretežito milijunskih gradova.

Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice

Tekst: IVO AŠČIĆ

Prema podacima CTIF-a, u Rusiji je od posljedica požara od 2012. do 2016. poginulo čak 79, a ozlijeđena 1159 vatrogasca (gore lijevo),
Među nabolje rezultate međunarodnih vatrogasnih natjecanja unatrag nekoliko godina, ali i posljednjeg održanog u austrijskom
Villachu, postižu vatrogasci iz Rusije kojih ima oko 435 tisuća (gore desno), Tisuće ruskih vatrogasaca osiguravat će čak 64 utakmice
tijekom Svjetskog nogometnog prvenstva u lipnju i srpnju ove godine (dolje lijevo), Na 12 stadiona i pred nekoliko stotina tisuća
navijača, u 11 različitih ruskih gradova uz velike sigurnosne mjere, uključujući i vatrogasne, 32 reprezentacije sa svih kontinenata,
borit će se za Trofej svjetskog prvenstva u nogometu (dolje desno).

O

sim brojnih organizacijskih
izazova, prvenstvo će biti
veliki test i za tisuće ruskih vatrogasca koji su 30. travnja obilježili
svoj dan kao spomen na 1649.
kada je u Moskvi osnovana prva
vatrogasna postrojba.
I Hrvatska je izborila kroz dodatne kvalifikacije nastup, prema
mnogima na najvažnijoj sportskoj smotri zadnje četiri godine.
Ravnopravno se bori s velikim
nogometnim reprezentacijama
poput Njemačke, Argentine,
Španjolske, Francuske, Brazila i
Engleske za Trofej svjetskog prvenstva u nogometu. Borit će se
i s Islandom, najmanjom nacijom
(svega 346 tisuća stanovnika),
koja se ikada plasirala na ovako
veliko natjecanje. Ovo je peti
put da Hrvatska sudjeluje na
svjetskoj nogometnoj pozornici
(Francuska 1998., Japan i Južna
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Koreja 2002., Njemačka 2006. i
Brazil 2014.). Može li Hrvatska
ponoviti uspjeh od prije 20 godina kada je osvojila treće mjesto
i skrenula veliku pozornost na
relativno mladu državu s prirodnim i kulturnim bogastvima te
učinila naciju ponosnom, vidjet
ćemo i nadamo se! Bez obzira
na ovogodišnji uspjeh, i odlazak
u Rusiju je velika promidžba Republike Hrvatske.
U D skupini Hrvatska će igrati protiv Argentine u Nižnom
Novgorodu
(rodno
mjesto
književnika Maksima Gorkog,
Kalinjigradu (upravno središte
Kalinjingradske oblasti, eksklava
Rusije) protiv Nigerije, te s Argentinom u Rostovu na Donu
(kao privredno, znanstveno i
kulturno središte južnog dijela
europske Rusije naziva se još i
»vrata Kavkaza«) protiv Islanda.

Ostale kvalifikacijske, ali druge
utakmice, igrat će se i u: Moskvi
(11,5 milijunska ruska prijestolnica tijekom povijesti dva puta
je nastradala od velikih požara,
1547. i 1812.), Sočiju (domaćin
XXII. zimskih olimpijskih igara); Sankt Peterburgu (drugi po
veličini i najposjećenijem gradu
u Rusiji, 2016. čak 117 osoba
je smrtno stradalo od požara);
Samari (vodeći ruski svemirski
centar); Saransku (najmanji grad
domaćin prvenstva sa “samo”
300 tisuća stanovnika), Jekaterinbourgu (grad na granici Europe i
Azije), Kazanju (najveća luka na
Volgi); Volgogradu (grad s razvijenom metalnom, kemijskom
i strojograđevnom industrijom).
Osim po nogometu, zemlje sudionice koje će nastupiti u Rusiji
poznate su i po različitim zanimljivostima iz vatrogastva. Pred-
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zanimljivost za kraj
stavnici Južne Amerike: Brazil
(od 1915. godine vatrogastvo je u
sastavu oružanih snaga), Kolumbija (najveći i glavni grad Bogota
koja se nalazi na nadmorskoj
visini od 2645 m 2019. obilježit
će 125 godina organiziranog vatrogastva), Urugvaj (1876. utemeljeno nacionalno vatrogastvo),
Argentina (oko 720 dobrovoljnih
vatrogasnih društava), Peru
(26-milijunska država koja se
prostire na 1 285 216 km² ima
samo 174 vatrogasne postaje);
Afrike: Egipat (smatra se da su
prve organizirane vatrogasne
postrojbe imali stari Egipćani),
Maroko (radi prevencije šumskih
požara postavljeno je stotinjak
promatračnica), Senegal (pozivni
broj prema vatrogascima je 18),
Tunis (1894. osnovano prvo dobrovoljno vatrogasno odruštvo),
Nigerija (profesionalna postrojba vatrogasaca utemeljena
1901.); Europe: Island (manje od
10 posto vatrogasaca su žene),
Rusija (zadnjih godina bilježi se
pad broja požara, i on se kreće u
prosjeku od oko 150 tisuća po godini, što ima za posljedicu manje
povrijeđenih i smrtno stradalih), Danska (2016. bilo je čak 54
posto lažnih poziva prema vatrogascima), Švedska (u prosjeku
svake godine dogodi se 24 tisuće
požara), Hrvatska (u samom
svjetskom vrhu po broj vatrogasne mladeži s obzirom na broj
stanovnika), Belgija (profesionalni vatrogasci idu u mirovinu sa 60,
a dobrovoljni vatrogasci prestaju
obavljati svoju časnu dužnost s
55 godina starosti), Portugal (od
ukupno 49 tisuća vatrogasaca,
četiri tisuće su profesionalci), Engleska (radi požara u Londonu
2016., u prosjeku na 100.000
stanovnika povrijeđene su 10,2
osobe), Poljska (raspolaže s 20
tisuća vatrogasnih vozila), Srbija
(2013. i 2014. godina bile su kobne za vatrogstvo: 736 ozlijeđenih,
145 poginulih, uključujući i jednog vatrogasca), Francuska (od
posljedica požara, od 2012. do
2016., u prosjeku svake godine je
poginulo 317 osoba), Španjolska
(od svih španjolskih požara 2016.
u glavnom gradu Madridu bilo
ih je 6 posto), Švicarska (1986.

godine nakon gašenja velikog
požara kod Basela, voda koja se
koristila pri gašenju završila je u
rijeci Rajni. Takva kontaminirana voda sadržavala je pesticide
i druge toksične kemikalije koje
su izazvale pomor oko pola milijuna riba), Njemačka (više od
milijun vatrogasaca koristi čak
33 tisuće vatrogasnih postaja);
Srednje Amerike: Panama (2017.
obilježili 130 godina vatrogastva,
zemlja najpoznatija po Panamskom kanalu koji spaja Atlanski
i Tihi ocean), Meksiko (godišnje
se dogodi oko 15 tisuća šumskih
požara), Kostarika (u glavnom
gradu San Joseu osnovani vatrogasci 1864.); Australije i Azije:
Australija (70 tisuća dobrovoljnih
vatrogasaca u najmnogoljudnijoj saveznoj državi Novi Južni
Wales), Iran (samo devet tisuća
vatrogasaca u 64 milijunskoj
državi); Japan (čak 420 tiuće
pripadnika vatrogasne mladeži),
Saudijska Arabija (pet minuta je
prosječno vrijeme dolaska vatrogasaca na intervenciju u glavnom
gradu Riyadhu), Južna Koreja
(samo 144 vatrogasne postaje
u zemlji u kojoj živi 49 milijuna
stanovnika).
Vjeruje se da će ruski vatrogasci, koji su u sastavu Ministarstva za izvanredne situacije
Ruske Federacije, koji imaju na
raspolaganju 21.931 vatrogasnu
postaju i 22.735 vatrogasnih vozila te 49 vatrogasnih brodova (s
obzirom da se utakmice igraju u
gradovima na velikim rijekama
ili moru) besprijekorno obaviti
svoju zadaću tijekom prvenstva i
ljeta kada je opasnost od požara
najveća.
Vatrogasci na stadionima
Svjetsko nogometno prvenstvo
u nogometu je u nadležnosti
Međunarodne nogometne federacije (fr. Fédération Internationale de Football Association, FIFA), osnovane 1904. sa
sjedištem u Zurichu (Švicarska).
Ona od 1930. svake četvrte godine organizira Svjetsko nogometno prvenstvo, ali isto
tako po njenom su nadležnošću
i kvalifikacijske utakmice za
spomenuta prvenstva kojih je

na stotine. Radi velikog interesa navijača za uživo gledanje
utakmica, neophodne su mjere
sigurnosti i zaštite na nogometnim stadionima na kojima je do
sada živote izgubio veliki broj
navijača, najviše na nogometnoj
utakmici između Liverpoola i
Notingem Foresta 1989. kada je
poginulo 96 navijača, a preko 750
ih je ozlijeđeno.
Ne bi li povećali sigurnost i
zaštitu ne samo navijača već i
nogometaša i službenog osoblja,
2013. godine na snagu je stupio
FIFA-in Pravilnik o sigurnosti i
zaštiti na stadionima. Za čitatelje
Vatrogasnog vjesnika posebice će
biti interesantne zadaće Službi u
slučaju nužde. Između ostalog u
članku 51. Vatrogasci, navodi se:
• Tim zadužen za sigurnost i
zaštitu na stadionu će planirati,
organizirati, kontrolirati, nadzirati i preispitivati potrebne
preventivne i zaštitne mjere sigurnosti od požara i pismeno
bilježiti te argumente.
• Propisi o zaštiti od požara
zemlje domaćina će poslužiti kao
smjernica i pridržavat će ih se na
svim stadionima.
• Potrebno je da sposobna osoba
ili tijelo vlasti napravi procjenu
rizika od požara. Ako je rizik od
požara na stadionu ili dijelu stadiona procijenjen kao srednji ili
visok, kapacitet tog dijela trebao
bi biti ograničen na broj gledatelja koji mogu sigurno izaći u
odgovarajućem vremenu.
Nadalje, Pravilnikom je propisano: smanjenje rizika od požara
(izvor zapaljenja, pušenje, baklje i vatrometi, praznine, otpad i
smeće, područje visokog rizika
od požara, objekti za posluživanje
hrane, zaliha goriva ili struje,
opasni materijali i privremene
konstrukcije i pomoćne aktivnosti). Sustavi upozorenja i detekcije požara, vatrogasni objekti
i oprema, obučavanje osoblja o
protupožarnim
aktivnostima,
evakuacija u slučaju nužde i mjesta sigurnosti, neki su od pojmova
i mjera definirani Pravilnikom
kojeg se trebaju pridržavati sve
članice FIFA-e, kojih je preko
200.
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ČASOPIS VATROGASNI VJESNIK
Pretplata za 2018. godinu
Pretplaćujemo se na _____________ primjerak(a) časopisa VATROGASNI VJESNIK

Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice

Naziv pretplatnika _________________________________________________________
Ulica i broj

_________________________________________________________

Poštanski broj i mjesto ______________________________________________________
Telefon / fax _____________________________________________________________
e-mail ___________________________________________________________________
OIB ___________________________________________________________________
IBAN __________________________________________________________________

U ________________________________, dana _________________________________
Potpis i pečat ovlaštene osobe
______________________________
Naručujem:
A) Godišnju pretplatu za vatrogasce - 110,00 kn (uključen PDV)
B) Godišnju pretplatu za ostale subjekte - 150,00 kn (uključen PDV)
C) Pojedinačan primjerak časopisa - 20,00 kn (uključen PDV)

Ukoliko se naručitelj pretplati na 5 ili više primjeraka godišnje pretplate odobrava se popust od 5%.
Ukoliko se naručitelj pretplati na 10 ili više primjeraka godišnje pretplate odobrava se popust od 10%.
Ukoliko se naručitelj pretplati na 15 ili više primjeraka godišnje pretplate odobrava se popust od 15%.
Narudžbenicu pošaljite poštom na adresu:
Hrvatska vatrogasna zajednica, Redakcija Vatrogasnog vjesnika, Selska cesta 90a, 10000 Zagreb
ili skeniranu na e-mail:
vatrogasni.vjesnik@gmail.com
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Be conscientious. Prevent fire.
Budite savjesni. Spriječite požar.

IN CASE OF EMERGENCY CALL FIREFIGHTERS ON NUMBERS 193 OR 112.
U SLUČAJU POŽARA NAZOVITE VATROGASCE NA BROJ 193 ILI CENTAR 112.
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