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Poštovani čitatelji,
nova požarna sezona je počela, ali
srećom ove godine bilježimo puno manje
intervencija. Tako u ovome broju časopisa
donosimo informacije o vatrogasnim
aktivnostima uslijed sanacija područja
nakon olujnog nevremena, a najviše su
takvih intervencija zabilježili karlovački
vatrogasci koji su ujedno pomagali i
slovenskim kolegama u sanaciji objekata na
području Črnomlja, oštećenih u nevremenu
praćenom tučom.
O načinu funkcioniranja slovenskog vatrogastva, nabavi
opreme i suradnji s ostalim institucijama, donosimo u razgovoru
s predsjednikom i zapovjednikom Gasilske zveze Slovenije,
povodom nedavno održanog izbornog Kongresa.
O izazovima suradnje među službama govori i naša stalna
rubrika iz psihologije. Mogu li službe koje brinu o sigurnosti
građana predstavljati jedni drugima konkurenciju te koji su to
negativni elementi koji se mogu javiti u ovakvim slučajevima?
Ujedno donosimo prijedloge za unaprijeđenje suradnje kao
garancije za višu razinu sigurnosti građana.
U rubrici iz struke možete čitati tekst o iskustvima u primjeni
satelitskih i digitalnih komunikacija u vatrogastvu kao i prijedlog
opremanja zapovjednih vatrogasnih vozila s ciljem unaprijeđenja
komunikacija na vatrogasnim intervencijama.
U aktualnim temama donosimo informacije sa sjednice
Predsjedništva i Operativno-tehničkog stožera na kojima se,
između ostalog, raspravljalo i o Programima opremanja i
osposobljavanja vatrogasnih zajednica. Također pročitajte
izvješće o skupštini CTIF-a na kojoj su sudjelovali i predstavnici
Hrvatske vatrogasne zajednice.
Tijekom lipnja provedena su uvježbavanja vatrogasnih
postrojbi i pripadnika letačkih posada, prvenstveno za prijevoz
i desantiranje vatrogasaca iz helikoptera. U reportaži iz
Zemunika, pročitajte s kakvim resursima su Oružane snage RH
ušle u novu požarnu sezonu te koliko su puta zračne snage bile
angažirane u ovoj godini.
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glavna urednica
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vatrogasno povećalo
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V

Program aktivnosti i Zakon

jerojatno je veći dio vatrogasne
Hrvatske vatrogasne zajednice te državne
javnosti imao prilike pročitati i čuti
intervencijske postrojbe iz sustava DUZSputem tiskovnih i elektroničkih medija
a, daje najveći doprinos u ljudstvu i tehnici.
kako se ukupni sustav zaštite od požara
Na temelju Programa aktivnosti planirano
bolje pripremio za ovogodišnju požarnu
je 5.076 dobrovoljnih, 1.116 profesionalnih
sezonu koja se provodi na temelju Proi 1.113 sezonskih vatrogasaca iz vatrogasgrama aktivnosti u provedbi posebnih
nih postrojbi priobalnih županija, zatim
mjera zaštite od požara od interesa za Re96 vatrogasaca sa 12 vatrogasnih vozila iz
publiku Hrvatsku (u daljnjem tekstu: Prokontinentalnih županija dislociranih na 12
gram aktivnosti), a kojeg svake godine
lokacija, te 500 vatrogasaca i 50 vatrogasnih
Piše: Željko Popović
donosi Vlada Republike Hrvatske. Nakon
vozila planiranih za izvanrednu dislokaciju
prošlogodišnjih katastrofalnih požara koji
na temelju zapovjedi glavnog vatrogasnog
su, prije svega, bili uvjetovani ekstremnim vremen- zapovjednika. Tim brojkama treba dodati vatrogasce
skim prilikama (dugotrajna suša i jaki vjetar tijekom u državnim intervencijskim postrojbama.
požara), uslijedile su analize na okruglim stolovima
Protupožarne snage MORH-a činit će šest Canaidte se nastojalo pronaći prostora za poboljšanja u po- ara, šest Air Tractora, dva transportna helikoptera, begledu učinkovitosti vatrogasnog i cjelokupnog sustava spilotne letjelice za izviđanje i rano otkrivanje požara,
zaštite od požara na priobalju.
desantni brod, desantni jurišni brod, dvije gumene
Zaključci sa sastanaka na okruglim stolovima bili brodice i 204 pripadnika NOS-a raspoređenih u vojarsu podloga za korekcije Programa aktivnosti u kojemu nama Knin, Benkovac, Divulje i Sinj kojima će se po
se nastojalo konkretno propisati zaduženja svih sudi- potrebi priključiti još tisuću vojnika.
onika, i to od ministarstava (posebno MORH i MUP),
Za provedbu Programa aktivnosti Vlada Republike
javnih ustanova (Hrvatske šume, HAC...), lokalne Hrvatske je ove godine izdvojila 107.708.000,00 kn
i područne samouprave pa sve do institucija koje (cca 4,5 milijuna više nego 2017. g.) od čega je za vasačinjavaju vatrogasni sustav (DUZS, HVZ, VZŽ…). trogasne snage planirano 25.330.000,00 kn.
Osim toga, a u pogledu učinkovitijeg djelovanja ukuSve ovo navodim iz razloga da potkrijepim tvrdnju
pnog sustava zaštite od požara, u Programu aktivnosti da se Programom aktivnosti trebaju rješavati „posebne
je predviđeno te nakon toga i ustrojeno Situacijsko mjere zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatoperativno središte (SOS) koje se nalazi u Divuljama, sku“, a Zakonom o vatrogastvu treba rješavati redovnu
a koje ima glavnu zadaću koordinacije resursa na provedbu vatrogasne djelatnosti i otvoriti mogućnost
državnoj razini u borbi protiv požara, odnosno pra- da se Programom aktivnosti rješavaju posebne mjere.
vovremenog i racionalnog korištenja vatrogasnih, zra- Dokaz tome je i SOS (Situacijsko operativno središte)
koplovnih i mornaričkih snaga predviđenih za gašenje koje nije bilo predviđeno niti u jednom dokumentu,
požara na priobalju.
ali ga je Vlada Republike Hrvatske ustrojila temeljem
Prošle godine su svi predstavnici relevantnih in- Programa aktivnosti jer je to predložilo nadležno tijelo
stitucija, zatim državni dužnosnici i čelnici lokalne te za vatrogastvo (DUZS). Vlada je u tu namjenu izdvopodručne samouprave isticali stručnost i požrtvovnost jila i dodatna financijska sredstva.
vatrogasaca, ali se postavljalo pitanje jesu li su se vaZbog toga novim Zakonom o vatrogastvu tretrogasne snage racionalno i pravovremeno koristile. bamo, prije svega, riješiti pitanje nadležnosti i finanČak je i predsjednik Vlade Republike Hrvatske An- ciranja. Dakle, kada Hrvatska vatrogasna zajednica s
drej Plenković istaknuo u prošlogodišnjoj Raščlambi pripadajućim organizacijama na područnoj i lokalnoj
PP sezone u Divuljama kako mogućnost poboljšanja razini bude nadležno tijelo za vatrogastvo, autonomno
vidi u boljoj komunikaciji između pojedinih sustava će Vladi i drugim državnim tijelima predlagati prokoji zajedno sudjeluju u požarnoj sezoni. Sve su to bili pise i dokumente važne za nesmetano djelovanje i
razlozi da se ustroji SOS koji danas putem moderne razvoj vatrogasnog sustava. Drugo, kada svim jediniinformatičke tehnologije, u realnom vremenu, daje cama lokalne samouprave omogućimo ista polazišta
podatke o lokaciji požara, rasporedu vatrogasnih sna- za ustrojavanje učinkovite vatrogasne službe, što
ga, vremenu potrebnom za dolazak na mjesto požara, podrazumijeva i financiranje iz državnog proračuna,
stanju na cestama, vremenskim prilikama, sastavu omogućit ćemo razvoj vatrogastva u ruralnim sredinabiljnog pokrova, stanju visokonaponskih dalekovoda, ma i na otocima. Na taj način ćemo dati najveći doprivideo snimkama s terena te druge parametre potrebne nos zaštiti od požara priobalja tijekom ljetnih mjeseci
za učinkovito djelovanje, racionalno i pravovremeno jer će dobrovoljna vatrogasna društva imati potrebna
korištenje vatrogasnih snaga. Također, informatički financijska sredstva za opremanje, osposobljavanje i
sustav omogućava predviđanje širenja požara s obzi- uvježbavanje što je preduvjet za postizanje potrebne
rom na meteorološke prognoze, izgled terena i biljni intervencijske spremnosti. Uz potrebnu intervencijsku
pokrov.
spremnost najvažnije za učinkovito gašenje požara je
Slično kao i proteklih godina, vatrogasni sustav brzina dolaska na mjesto izvanrednog događaja, a kod
koji sačinjavaju vatrogasci iz javnih vatrogasnih pos- požara raslinja važna je i brojnost vatrogasaca. Uvjeren
trojbi i dobrovoljnih vatrogasnih društava iz sustava sam da to možemo postići na navedeni način.
2
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aktualnosti
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D

5. sjednica Predsjedništva Hrvatske
vatrogasne zajednice

ana 28. 6. 2018. u prostorijama Javne vatrogasne postrojbe Grada Zaprešića održana
je 5. sjednica Predsjedništva Hrvatske vatrogasne
zajednice.
Prije službenog dijela sjednice Predsjedništva
nazočnima se uz predsjednika Hrvatske vatrogasne zajednice Antu Sanadera obratio i domaćin,
zamjenik predsjednika HVZ Stjepan Ptiček te
zamjenik gradonačelnika Grada Zaprešića, doc. dr.
sc. Alan Labuš. Gospodina Labuš je istaknuo kako
Grad Zaprešić za zaštitu od požara te za uvjete rada
vatrogasaca izdvaja 6 do 6,5 mil. kn. Ulaganja su
usmjerena kako za profesionalne vatrogasce tako i
za dobrovoljne. Nadalje, istaknuo je važnost vatrogasne djelatnosti ne samo u zaštiti od požara već i
prilikom elementarnih nepogoda.
Po otvaranju službenog dijela 5. sjednice
Predsjedništva usvojen je zapisnik s 4. sjednice
Predsjedništva, donesene su Odluke o izmjeni Odluke o uvjetima korištenja službenih automobila,
mobilnih telefona, redovnih zrakoplovnih linija,
poslovnih kreditnih kartica, sredstava reprezentacije te načinu odobravanja službenih putovanja,
Odluka o dodjeli zvanja počasnog višeg vatrogasnog časnika Draganu Krleži te Odluka o imenovanju Matee Celinšćak tajnicom Stručne službe
Hrvatske vatrogasne zajednice.
Raspravljalo se o Programu opremanja i osposobljavanja vatrogasnih zajednica koji je posljedica
potpisanog Ugovora o provedbi aktivnosti opremanja i osposobljavanja vatrogasnih zajednica u

2018. s Ministarstvom poljoprivrede. Naime, Hrvatska vatrogasna zajednica i Ministarstvo poljoprivrede su u svibnju potpisali Ugovor o provedbi
aktivnosti opremanja i osposobljavanja vatrogasnih zajednica u 2018. postotkom sredstava naknade za općekorisne funkcije šuma.
Zaključci Predsjedništva vezano uz Program su
podijeljeni u nekoliko točaka, a one su da se ispita
zakonitost odredbi Pravilnika o postupku za ostvarivanje prava na sredstva iz naknade za korištenje
općekorisnih funkcija šuma za izvršene radove u
šumama u odnosu na čl. 47. Zakona o vatrogastvu;
da Operativno-tehnički stožer mora održati sjednicu u roku od 7 dana te sistematizirati predloženu
opremu koja će se sukladno Ugovoru nabavljati
te vezano uz isto doraditi Program opremanja i
osposobljavanja; prenošenje ovlasti županjijskim
zapovjednicima za određivanje kriterija po kojem
će se nabavljena oprema rasporediti; Operativnotehnički stožer na sjednici mora raspraviti vrstu
vozila koja će se nabavljati, odrediti dvije osobe
za suradnju s Ministarstvom poljoprivrede koje će
biti imenovane u tijelo za provedbu postupka javne
nabave te odrediti dvije osobe koje će uz Kolegij
Predsjedništva činiti delegaciju Hrvatske vatrogasne zajednice u Ministarstvu poljoprivrede.
Koordinacija vatrogasnih zajednica istočne Hrvatske je na posljednjoj sjednici 14. 6. 2018. imenovala Željka Palkovića predsjednikom Koordinacije
te je isto potvrđeno na 5. sjednici Predsjedništva.
Matea Celinšćak

6. sjednica Operativno-tehničkog stožera HVZ-a

U

srijedu, 27. lipnja 2018. godine održana
je 6. sjednica Operativno-tehničkog
stožera Hrvatske vatrogasne zajednice u Otočcu.
Na sjednici je usvojen zapisnik s 5. sjednice
Operativno-tehničkog stožera HVZ, prijedlog
Odluke o raspodjeli vatrogasnih čamaca, donesen
je zaključak o prijedlogu Programa opremanja i
osposobljavanja vatrogasnih zajednica te je iznesena informacija u svezi s izradom Nacrta prijedloga Zakona o vatrogastvu te statusa Nacionalnog
vatrogasnog vježbališta i drugih vježbališta u RH.
Dodjela vatrogasnih čamaca za efikasniji rad
vatrogasaca na intervencijama poplava
Svi nazočni zapovjednici vatrogasnih zajednica županija ili njihovi zamjenici na sjednici jednoglasno su usvojili prijedlog Odluke o raspodjeli
vatrogasnih čamaca gdje će se po jedan vatrogasni
čamac dodijeliti Vatrogasnoj zajednici županije
Varaždinske, Zagrebačke, Brodsko-posavske,
Virovitičko-podravske i Požeško-slavonske.

Program opremanja i osposobljavanja vatrogasnih zajednica
Ministarstvo poljoprivrede i Hrvatska vatrogasna zajednica potpisale su Ugovor o provedbi
aktivnosti opremanja i osposobljavanja vatrogasnih zajednica u 2018. godini na temelju Programa
opremanja i osposobljavanja vatrogasnih zajednica. Za provedbu Programa predviđena su sredstva
iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija
šuma za izvršene radove u šumama u iznosu od
40.000.000,00 HRK.
Zaključak Operativno-tehničkog stožera HVZa je da se priobalne županije i dalje financiraju
na temelju točke 47. Zakona o vatrogastvu, dok
će se za sve kontinentalne vatrogasne zajednice
županija odrediti financijski ekvivalent sukladno
površini pod šumama i šumskim zemljištem temeljem kojeg će kontinentalne vatrogasne zajednice županija predložiti opremu i vatrogasna
vozila (navalna vozila ili šumska vozila ili pick up
vozila) koja će nabaviti Hrvatska vatrogasna zajednica ili Ministarstvo poljoprivrede.
VATROGASNI VJESNIK LIPANJ 2018.
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aktualnosti
Prezentacije izgradnje vatrogasnih vježbališta
Na upit M. Šćulca u svezi statusa Nacionalnog
vatrogasnog vježbališta i drugih vježbališta u RH,
načelnik ističe kako će Državni ured za zaštitu i
spašavanje (DUZS) Odboru za osposobljavanje

HVZ prezentirati Projekt izgradnje nacionalnog vježbališta, a Odbor za osposobljavanje će
predložiti Operativno-tehničkom stožeru Projekt
uspostave regionalnih vježbališta (Jastrebarsko,
Stubička Slatina, Divulje, Šapjane, Našice...).
Dalibor Rihtarić

23. KAMP VATROGASNE MLADEŽI U FAŽANI IZVRSNA OAZA UČENJA I ODMORA

Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice

1.500 članova mladeži boravit će ovog ljeta u Fažani

U

ponedjeljak 18. lipnja s radom je započeo
23. Kamp vatrogasne mladeži
Hrvatske vatrogasne zajednice u Fažani. Tijekom ove
godine program rada Kampa
vatrogasne mladeži realizirat
će se u 11 smjena po 7 dana
od 18. lipnja do 3. rujna
2018. godine. U 11 smjena u
Kampu će boraviti oko 1.500
članova vatrogasne mladeži
i njihovih voditelja iz vatrogasnih zajednica hrvatskih
županija i Grada Zagreba te
mladež iz drugih zemalja. U
prvoj smjeni boravila su 94
člana vatrogasne mladeži.
Zapovjednica II. smjene Renata Topolovec (predsjednica
Savjeta vatrogasne mladeži
Primorsko-goranske županije),
ističe da svakog jutra poslije
sastanka voditeljstva kampa i
doručka djece, slijedi program
obuke i osposobljavanja te vježbe
vatrogasne olimpijade i sportske
igre. Dio tog programa odvija se
i poslije podne, a uvečer se organizira zabavni program. Ovoj
smjeni sa 61 članom vatrogasne
mladeži na raspolaganju je i novi
sportski teren za košarku i mali
nogomet uz postojeće igralište
za odbojku, dok se na drugoj strani kampa i dalje nalazi vatrogasna oprema za vježbe mladeži.
Saša Kovačević, predsjednica Prostovoljnog gasilskog
društva Šinkov Turn (općina
Vodice, Slovenija) – Prvi put boravimo u ovom lijepom kampu
gdje se odvija zanimljiv pro-

4
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gram za mlade. Danas smo posjetili
Aquarium Pula koji
se nalazi na interesantnoj lokaciji i
na veoma zanimljiv
način prikazuje ljepote i raznolikosti
podmorskog života.
Milica (Mimi) Čajić, Vatrogasna zajednica Grada Zagreba
– U ovom kampu uvijek je lijepo
boraviti, a iz naše Vatrogasne
zajednice ima nas dvadesetak.
Svi su veoma zadovoljni s programom, i sa hranom također.
Kristijan Kerošević, DVD
Granešina – Kamp mi se
sviđa i zadovoljan sam u svakom pogledu. Tu nam je prilika i za pripreme te vježbe za
ovogodišnje državno natjecanje
u Zadru.
Sara Lucija Perić, DVD
Granešina – Četvrti dan sam

ovdje i sasvim sam zadovoljna. U
mladeži sam četiri godine i sviđa
mi se vatrogastvo. Tu je društvo
odlično, hrana je za 10 i ništa ne
bih mijenjala.
Sanja Šamet, voditeljica
grupe mladeži Vatrogasna zajednica Grada Zagreba – Svaka
godina u Fažani novo je iskustvo,
upoznaju se nova društva, stječu
poznanstva i prijateljstva. Za
mladež je kamp u Fažani izvrsna
oaza učenja i odmora, a djeca
su zaista dobra. Nema nikakvih
problema i svi smo jako zadovoljni boravkom. Asim Čabaravdić

aktualnosti

Zaslužni vatrogasci odlikovani u prigodi Dana državnosti

Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice

priznanja istaknutim pojedincima

P

redsjednica
Republike
Kolinda Grabar-Kitarović
uručila je 18. lipnja 2018. godine, u prigodi Dana državnosti,
odlikovanja i priznanja istaknutim pojedincima iz područja
društvenih i humanističkih
djelatnosti.
Među odlikovanim su bili i va-

Vinko Pošta

trogasci. Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske,
za osobite zasluge u vatrogastvu
te dugogodišnjoj kontinuiranoj
humanitarnoj djelatnosti na
zaštiti od požara i spašavanja
ljudskih života i materijalnih dobara, a u prigodi 140. obljetnice
osnutka i djelovanja Hrvatske

Silvestar Doroghazi

vatrogasne zajednice odlikovan
je Vinko Pošta.
Redom hrvatskog pletera, za osobiti doprinos razvitku i ugledu
Republike Hrvatske i dobrobiti
njezinih građana, odlikovani su
Silvestar Doroghazi i Ivan Vukman.
Mario Starčević / Ured Predsjednice

Ivan Vukman

50 milijuna kuna rezervirano iz EU PROJEKTA

N

projekti vatrogasnih domova i spremišta

a internetskoj stranici
Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom
razvoju
(https://www.apprrr.
hr/podmjera-7-4-ulaganja-upokretanje-poboljsanje-ili-prosirenje-lokalnih-temeljnih-usluga-za-ruralno-stanovnistvo-ukljucujuci-slobodno-vrijeme-i-kulturne-aktivnosti-te-povezanuinfrastrukturu/) dana 12. lipnja
2018. godine objavljen je natječaj
iz Programa ruralnog razvoja za
provedbu Podmjere 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje

ili proširenje lokalnih temeljnih
usluga za ruralno stanovništvo,
uključujući slobodno vrijeme i
kulturne aktivnosti te povezanu
infrastrukturu“ – provedba tipa
operacije 7.4.1 iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
Prihvatljivi zajednički projekti
su zajednički projekti vatrogasnih domova i spremišta.
Zajedničkim projektom smatraju se ulaganja provedena od
strane dva ili više partnera s
područja dvije ili više jedinica

lokalne samouprave uključenih
u pripremu i provedbu jednog
projekta.
Partneri u zajedničkom projektu
(nositelj i partner/partneri) ne
mogu imati sjedište u istoj jedinici lokalne samouprave.
Ukupan iznos raspoloživih sredstva na ovom natječaju iznosi
50 milijuna kuna za projekte iz
Sektora zajedničkih vatrogasnih
domova.
Rok za podnošenje zahtjeva za
potporu je od 2. kolovoza do 14.
rujna 2018. godine.
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Sjednica Europske zajednice vatrogasnih akademija (EFSCA)

projekti vatrogasnih domova i spremišta

O

Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice

d 30. do 31. svibnja 2018.
godine u Cascaisu kod
Lisabona (Portugal) održane su
konferencija i Skupština Europske zajednice vatrogasnih akademija (European Fire Service
Colleges Association-EFSCA).
Na konferenciji su sudjelovali
predstavnici vatrogasnih škola
i vatrogasnih akademija iz Austrije, Belgije, Bjelorusije, Češke,
Danske, Estonije, Njemačke,
Grčke, Mađarske, Kosova, Latvije, Litve, Nizozemske, Portugala, Rumunjske, Slovačke,
Slovenije, Španjolske, Ukrajine i
Hrvatske. Poseban gost ove godine je bila pokrajina Viktorija iz
Australije. Hrvatsku vatrogasnu
zajednicu predstavljao je tajnik
Operativno-tehničkog
stožera
Mario Starčević.
O domaćinu
Domaćin savjetovanja bila je
portugalska vatrogasna škola, koja
provodi školovanja, usavršavanja
i osposobljavanja za sve portugalske vatrogasce (12 profesionalnih vatrogasnih postrojbi
i 470 dobrovoljnih vatrogasnih
društava). Portugalska vatrogasna škola ima 220 zaposlenika,
sa sjedištem u Sintri, te dvije ispostave. Početak osnivanja dobrovoljnih vatrogasnih društava
seže još u 14. stoljeće, tako da je
Portugal kolijevka svjetskog dobrovoljnog vatrogastva. Tijekom
ljeta dežurstva i nastali direktni
troškovi (održavanje i štete vozila) oko 6.000 dobrovoljnih vatrogasaca plaćaju se iz državnog
proračuna.
Konferencija
Na konferenciji, koja je ove
godine imala naglasak na teme
osposobljavanja
dobrovoljnih
vatrogasaca, održano je 7 predavanja.
Individualizirano učenje uz
pomoć modernih metoda i
medija (Njemačka)
6
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Vatrogasna škola i škola za upravljanje katastrofama pokrajine
Rheinland-Pfalz
(Njemačka)
godišnje školuje i osposobi oko
5.000 pripadnika žurnih službi.
Od 2004. godine škola razvija
virtualno vježbovno okružje, a
od 2008. godine formalno su u
nastavne programe uključene
edukacije na simulatoru (projekt
SAFER). Posebno za više razine
osposobljavanja neizostavno je
postalo korištenje simulatora i
učenje od kuće. Time je smanjeno
vremensko pohađanje škole za
oko 50%, s jednakim ili još boljim
rezultatima završnih ispita.
Analiza novih metoda osposobljavanja dobrovoljnih vatrogasaca (Katalonija, Španjolska)
Na novo ustrojenom obliku
osposobljavanja
dobrovoljnih
vatrogasaca sustavno je praćeno
(temeljem check-liste vještina)
usvajanje programa osposobljavanja. Polaznici nisu kao do sada
morali pohađati nastavu, nego je
razvijen individualizirani pristup
s dostupnim nastavnim programima i pripremama za ispit
temeljem e-learninga. Težište osposobljavanja je dato na usvajanje
praktičnih vještina, koje su ocjenjivane od posebnih ocjenjivača.
Osposobljavanje i angažman
dobrovoljnih
vatrogasaca
(Grčka)
U Grčkoj se godišnje osposobi
oko 200 dobrovoljnih vatro-

gasaca. Osposobljavanjem vatrogasci stječu osnovne vještine za
gašenje požara raslinja, pružanje
pomoći kod poplava i potresa
te pružanje pomoći pri RBKN
nesrećama. Dobrovoljni vatrogasci djeluju u okviru jezgri
profesionalnih vatrogasaca koje
dopunjuju.
Istraživanje zadovoljstva vatrogasaca (Nizozemska)
Zbog niza promjena u organizaciji i osposobljavanju vatrogasaca, koja su provedena
u posljednjem desetljeću u
Nizozemskoj, provedena je analiza zadovoljstva vatrogasaca. Nova
vatrogasna doktrina se bazira na
povećanju prevencije i primjeni
inovacija u vatrogastvu, fleksibilnom broju vatrogasaca na vatrogasnim vozilima, ali i značajnom
smanjenju izdataka za vatrogastvo. Promjene su doprinijele
smanjenju prosječnog vremena
dolaska na mjesto intervencije,
koje je u 2017. godini iznosilo 7,7
minuta.
Od ukupno 23.000 vatrogasaca (oko 3.000 profesionalnih
i 20.000 dobrovoljnih) na 265

Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice

aktualnosti
pitanja odgovorilo je oko 9.000
vatrogasaca (39 %). Pitanja su bila
podijeljena u 4 grupe obveznih i
4 grupe izbornih pitanja. Oko 88
% vatrogasaca je zadovoljno sa
statusom i svojim poslom, 65 %
ocjenjuje pozitivnim ukupnu vatrogasnu službu, 27 % podržava
provedenu regionalizaciju vatrogasne službe, dok samo 20 % vatrogasaca voli raditi nove preventivne i nadzorne poslove.
Model osposobljavanja dobrovoljnih vatrogasaca u Ukrajini
U okviru decentralizacije Ukrajine, koja je započela 2014. godine,
kao jedan od ciljeva je postavljeno poboljšanje javnih usluga na
lokalnoj razini. U tom kontekstu
se pristupilo osnivanju novih dobrovoljnih vatrogasnih društava,
bazirano na konceptima organizacije dobrovoljnog vatrogastva
u Poljskoj i Njemačkoj. Ovisno o
geografskoj poziciji dobrovoljne
vatrogasne postrojbe, osposobljavanje se usredotočuje na stjecanje
znanja iz vatrogasne prevencije i

praktičnih znanja za gašenje objekata i prijevoznih sredstava, industrijskih postrojenja te gašenje
požara raslinja.
Model osposobljavanja dobrovoljnih vatrogasaca u Australiji
Pokrajina Viktorija (Australija)
broji 1.219 vatrogasnih organizacija s 25.000 operativnih vatrogasaca koji štite 3,3, milijuna
stanovnika. Posebno je u zadnjih
nekoliko godina razvijen simulator za osposobljavanje vatrogasaca na požarima raslinja, koji
najviše koriste dobrovoljni vatrogasci. Područje istraživanja i dalje
je fokusirano na koncepte virtualne realnosti i učenja na daljinu.
Unapređenje gašenja požara
raslinja u Hrvatskoj
Predstavljen je sustav vatrogastva u Republici Hrvatskoj,
te problematika požara raslinja
u Dalmaciji 2017. godine, sa
statističkim tendecijama požara
raslinja i građevina u zadnjih 30
godina. Ukazano je na potre-

bu uvođenja novih tehnologija
(informatičko-komunikacijskih
sustava, video i satelitskog nadzora), ustrojavanje (regionalnih) vatrogasnih vježbališta,
promidžbenih
aktivnosti
i
unifikacije radijskog sustava
spasilačkih postrojbi, s konkretnim mjerama koje je poduzela
Hrvatska vatrogasna zajednica.
Skupština EFSCA-e
Na Skupštini EFSCA-e su usvojene izmjene i dopune statuta,
kojima se omogućuje članstvo u
EFSCA-u svim europskim vatrogasnim akademijama i školama.
Hrvatska i Grčka su pozvane
da postanu članice. EFSCA će
ubuduće raditi u 3 radne grupe:
1.
Strukture i programi osposobljavanja
2.
Inovacije, istraživanje i
razvoj
3.
Osposobljavanje dobrovoljnih vatrogasaca
Sljedeće skupštine i konferencije EFSCA-e održat će se u Estoniji
(2019.) i Sloveniji (2020.).
Mario Starčević

Izvršni odbor i Skupština CTIF-a

O

d 11. do 14. lipnja 2018. godine u Las Vegasu (Sjedinjene Američke Države) održani
su Izvršni odbor i Skupština Međunarodne zajednice vatrogasnih i spasilačkih službi (CTIF) u sklopu konferencije i izložbe Međunarodne zajednice
zaštite od požara (National Fire Protection Association-NFPA). Hrvatsku vatrogasnu zajednicu
predstavljali su dopredsjednik CTIF-a i predsjednik HVZ-a Ante Sanader, načelnik HVZ-a Željko
Popović i tajnik Operativno-tehničkog stožera
HVZ-a Mario Starčević.
NFPA konferencija i izložba
Konferenciji i izložbi NFPA prisustvovalo je
preko 8.000 registriranih sudionika. NFPA donosi
niz smjernica koje se odnose na područje zaštite
od požara, te vodi brigu o njihovoj aktualizaciji
u skladu s razvojem tehnologija i novih saznanja.
Na konferenciji su stručnjaci iz zaštite od požara
održali ukupno 60 predavanja, dok se na izložbi
NFPA predstavilo preko 150 izlagača većinom s
proizvodima tehničke zaštite građevina i postrojenja, ali i proizvodima skupne i osobne zaštitne
opreme. Sa sjednica Skupštine i Izvršnog odbora
CTIF-a izdvajamo:

Izvršni odbor CTIF-a
Odbori CTIF-a
Neke vrlo važne odbore CTIF-a potrebno je
osnažiti i formalno uvezati. U tu svrhu će se organizirati sastanak s predsjednicima nacionalnih
odbora i predsjednicima odbora i radnih grupa
CTIF-a.
Na savjetovanju Europske zajednice žurnog
broja 112 (EENA) sudjelovali su ispred CTIF-a
Dennis Davis (Velika Britanija) i Mario Starčević
sa svrhom da analiziraju postojeće mogućnosti
informatičkih programa i baze podataka koje se
koriste u centrima 112, a vezano uz osnivanje ICT
odbora CTIF-a. Odlučeno je da aktivnosti u tom
pogledu nastavi Mario Starčević, posebno u smislu usuglašavanja koncepta daljnjih aktivnosti sa
Svjetskim statističkim centrom CTIF-a.
Europska unija
Osobe koje rade na Europskom mehanizmu civilne zaštite često nisu iz vatrogastva. Stoga Izvršni
odbor CTIF-a pokreće inicijativu, da za vrijeme
predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije od 1. 1. do 30. 6. 2020. godine, tema
koja će se detaljno raspravljati u Europskoj uniji
VATROGASNI VJESNIK LIPANJ 2018.
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Skupština CTIF-a
Skupštini CTIF-a nazočila je 21 zemlja članica.
Pozdravni govor uputio je Jim Pauli, predsjednik
NFPA. Istaknuto je, da NFPA već od 1986. godine
aktivno sudjeluje u radu CTIF-a.

Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice

Financije
Pričuva CTIF-a iznosila je 31. 12. 2017. godine
369.743,15 EUR-a, s prihodima u 2017. godini od
114.588,48 EUR-a i rashodima od 88.919,88 EURa. Prihodi i rashodi u 2018. godini planiraju se u
iznosu od 96.000 EUR-a.
Nove članice
U redovno članstvo je primljena Španjolska,
a iz članstva je isključena Crna Gora. Kao nove
pridružene članice primljene su tvrtke SWELP
i ZUMTOBEL te Tehnička agencija Njemačke
(Technisches Hilfswerk - THW), koja ima 80.000
dobrovoljnih članova i 1.200 zaposlenika.
bude: „Uloga vatrogasaca u globalnom upravljanju katastrofama, posebno iz perspektive prevencije, gašenja i sanacije požara raslinja vezanih
uz fenomen globalnog zatopljenja“. Razlog ove
inicijative je taj što su vatrogasni resursi temeljna
snaga za suprotstavljanje rastućim ugrozama uzrokovanih globalnim zatopljenjem i drugim negativnim tendencijama (požari raslinja, poplave),
a nisu dovoljno prepoznati na razini Europske
Unije. Za pripremu i provedbu inicijative predlaže
se osnivanje odbora sastavljenog iz članova Vlade
Republike Hrvatske, Izvršnog odbora CTIF-a i Hrvatske vatrogasne zajednice.
Požari građevina
Sve su različitiji rizici na požarima građevina.
Posebno je sve veći broj vatrogasaca i vatrogasnih
postrojbi koji su izloženi tužbama zbog okolnosti
korištenja sredstava za gašenje koja su naknadno
uzrokovala zagađenje, odnosno zbog prekomjernog korištenja sredstva za gašenje. Temelj postupanja vatrogasaca stoga trebaju biti znanja o
ponašanju i dinamici nastanka i širenja požara.
Savjetovanja
Savjetovanje CTIF-a održat će se 9. i 10. studenog 2018. godine u Bruxellesu pod nazivom „Novi
izazovi i tehnologije u vatrogastvu“. Teme savjetovanja će biti primjena robota, virtualna edukacija
(virtual reality training), dronovi, eksplozije UNPa, požari vodikom i električno pogonjenih vozila,
ISO-standard 17840 dio 2-4 (identifikacija rizika
na prometnim sredstvima), zdravlje vatrogasaca i
intervencije s opasnim tvarima.
Sljedeća sjednica Izvršnog odbora CTIF-a održat
će se 8. 11. 2018. godine u Bruxellesu prije savjetovanja CTIF-a.
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Odbori i radne grupe CTIF-a
Predstavljena su izvješća 13 odbora i radnih grupa CTIF-a, i to Odbora za vatrogasnu statistiku,
Odbora za spašavanje iz vozila i novih tehnologija,
Odbora za opasne tvari, Odbora za vatrogasnu
mladež, Odbora za vatrogasnu prevenciju, Odbora
za spašavanje i vatrogastvo u zrakoplovnim lukama, Odbora „žene u vatrogastvu“, Odbora za dobrovoljno vatrogastvo, Odbora „Europa“, Odbora
za zdravlje, Odbora za požare raslinja, radne grupe
„Podunavlje“ i Odbora pridruženih članova.
Međunarodni projekt
U suradnji s Ujedinjenim narodima tvrtke Haagen i Lion pokrenule su istraživanje globalnog
stanja civilne zaštite i otpornosti na katastrofe s
posebnim naglaskom na zemlje u razvoju. U toj
analizi će biti korišteni statistički podaci CTIF-a.
Požar Grenfell tornja (Tower) u Londonu
Nakon godinu dana od katastrofalnog požara
Grenfell Tornja u Londonu završavaju se analize
vatrogasne intervencije i praćenje procesa gradnje i održavanja zgrada. Samo u jednoj od analiza
nezavisnih stručnjaka utvrđeno je niz propusta i
nejasnoća, a procesi gradnje i održavanja zgrada
ocijenjeni su kompliciranim.
Predstojeće aktivnosti
Sljedeće natjecanje vatrogasne mladeži CTIF-a
održat će se u 2019. godini zajedno sa sjednicom
Skupštine CTIF-a u Mignyju (Švicarska), dok će
se u 2020. godini Skupština CTIF-a održati 18. 6.
2020. u Hannoveru (Njemačka) za vrijeme trajanja sajma „Interschutz“ (15. - 20. 6. 2020.). U
2021. godini međunarodna natjecanja vatrogasaca
i vatrogasne mladeži CTIF-a održat će se u Celju
(Slovenija).
Mario Starčević

vježbe

Vježba gašenja otvorenog prostora u Virju

Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice

Tekst: KREŠIMIR JURATOVIĆ

U

nedjelju 13. svibnja.
2018. godine, u Virju
je u organizaciji DVD-a Virje,
a u sklopu obilježavanja 140.
obljetnice Društva, održana velika taktičko-pokazna vježba
u športskom parku Podravac.
Koncept vježbe je osmislio
zapovjednik DVD-a Saša Gregar, dok je voditelj vježbe bio
zapovjednik Vatrogasne zajednice
Koprivničko-križevačke
županije Zvonimir Habijan.
Elaborat kompletne vježbe
odobrio je glavni vatrogasni
zapovjednik Slavko Tucaković.
Prošlogodišnja požarna sezona
i uključenost DVD-a Virje u redovnim i izvanrednim dislokacijama duž cijele obale Jadrana
motivirala ih je da organiziraju
vježbu gašenja požara otvorenog prostora kako bi članovima
i svim gostima prikazali radnje,
postupke i opremu koja se koristi na takvim požarima. Uz
vozila i ljudstvo, posebna zanimljivost vježbe bilo je korištenje
transportnog helikoptera Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i
protuzračne obrane Mi-8 MTV1. Vježbom se željelo prikazati
opremljenost vatrogasnih postrojbi, njihovu koordiniranost sa
zračnim snagama, djelotvornost
na terenu kao i uvježbanost u
stvarnoj situaciji pojave ugroze
toga tipa.

Sudionici i scenarij
U vježbi su sudjelovali Ministarstvo obrane, Državna uprava
za zaštitu i spašavanje, Državna
intervencijska postrojba (DIP
Split), Županijska intervencijska postrojba, Vatrogasna zajednica Koprivničko-križevačke
županije, Vatrogasna zajednica
općine Virje, JVP Koprivnica,
JVP Križevci, JVP Đurđevac,
DVD Virje, Šemovci, Miholjanec, Hampovica, Donje Zdjelice, Rakitnica, Kalinovac,
Ferdinandivac, Repaš, Batinske
sa ukupno 65 operativnih vatrogasaca te Hitna medicinska pomoć i Policijska postaja
Đurđevac.
Sama vježba zamišljena je kao
veliki požar u razbuktanoj fazi
koji simulira prošlogodišnje
događaje diljem priobalja, a
prikazana je i svedena na minimalizirani prostor oko nogometnog igrališta radi što boljeg
predočenja radnji i događaja na
jednome mjestu. S istočne strane

nogometnih igrališta zamišljena
je velika fronta požara koja se
širi na istok, a sama vježba podijeljena je u pet sektora rada.
Vježba je započela sustavom
javnog uzbunjivanja u DVD-u
Virje, a Centar 112 obavijestio je županijskog vatrogasnog
zapovjednika koji je uzbunio
društva koja sudjeluju u intervenciji. Zapovjednik je zbog
velikog razmjera požara i teško
pristupačnog terena tražio
pomoć od glavnog vatrogasnog
zapovjednika zbog hitnog prebacivanja gasitelja na nepristupačni
brdoviti teren kako bi što prije
počeli djelovati na tom području.
U ime Koprivničko-križevačke
županije, vježbi su nazočili zamjenik župana Ratimir Ljubić,
ujedno i načelnik županijskog
Stožera civilne zaštite, te njegova
zamjenica u Stožeru, pročelnica
Službe ureda župana Melita
Ivančić i referent za poslove
zaštite i spašavanja Krešimir
Škvorc.

Sudionici vježbe
VATROGASNI VJESNIK LIPANJ 2018.
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POKAZNA VATROGASNA VJEŽBA U POŽEGI

Požar u školskoj zgradi

O
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ko 8:30 sati
15. svibnja u
Katoličkoj
osnovnoj
školi u Požegi oglasila
se sirena za uzbunu.
Na katu škole izbio je
požar pa su učenici
i djelatnici škole hitno napustili školsku
zgradu. Za samo nekoliko minuta na teren
su izašli pripadnici
JVP i DVD-a Požega
i Gornjih Emovaca
te krenuli s gašenjem
požara. Najzahtjevnija

Tekst:i foto: MARKO AŠENBRENER

je bila akcija spašavanja
učenice koja nije uspjela izaći na vrijeme te
je ostala zarobljena na
krovu škole. Učenica
je lakše ozlijeđena i nakon spuštanja pomoću
vatrogasne autuljestve,
preuzeli su je djelatnici Hitne pomoći. Scenarij je to vatrogasne
vježbe koja je uspješno
održana u Katoličkoj
školi. Vježbu su s velikim zanimanjem pratili učenici. Neki su od

njih već imali priliku
gledati slične vježbe,
ali uzbuđenje zbog
toga nije bilo manje. Uz
predstavnike Državne
uprave za zaštitu i
spašavanje te Policijske uprave Požeško-

slavonske na vježbi je
aktivno sudjelovala i
ekipa Zavoda za hitnu
medicinu
Požeškoslavonske županije koja
je također dokazala vrhunsku stručnost i profesionalnost.

Obuka istarskih
vatrogasaca s
helikopterom
Desantiranje uspješno
provedeno na aerodromu
Campanož
Tekst i foto: ASIM ČABARAVDIĆ

G

rupa od 56 istarskih vatrogasaca
pripadnika
javnih vatrogasnih postrojbi 5.
lipnja 2018. na sportskom aerodromu Campanož kod Medulina uspješno je obavila obuku s helikopterom Hrvatske
vojske. Vježba istarskih vatrogasaca s posadom helikoptera
Hrvatskog ratnog zrakoplovstva
obavlja se počevši od 2001. prije
svake sezone i obuhvaća ulazak
i izlazak te spuštanje po špagi
iz lebdećeg helikoptera s visine
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od deset metara. Također, vatrogasci su uvježbavali prihvat
i korištenje spremnika za vodu
(„kruške“) koji se doprema
helikopterom i služi za gašenje
požara na nepristupačnim terenima.
- Sukladno s Programom provedbe posebnih mjera zaštite od
požara od interesa za Republiku
Hrvatsku i ove godine formirana je intervencijska postrojba
koja će tijekom sezone, ako se
ukaže potreba, biti uključena
u državne interventne postrojbe za gašenje šumskih požara

ili požare otvorenog prostora
prilikom kojih bi se koristili helikopteri. Temeljni cilj trenaže
je uspostava što boljeg kontakta članova posade helikoptera
s vatrogascima i upoznavanje
osnovnih načela u vožnji i desantu iz helikoptera. Stoga su
vatrogasci uvježbavali desantiranje iz lebdećega helikoptera,
rekao je županijski vatrogasni
zapovjednik Dino Kozlevac.
Dodajmo da je prvi put na
vježbi sudjelovao potražni pas
Skay s vatrogascem vodičem
Emanuelom Krstulovićem.

vježbe

„PRINT 2018“
U vježbi su sudjelovala sva
društva s područja VZG Sveta
Nedelja
Tekst i foto: DAMIR MARENIĆ

Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice

P

ožar koji je nastao minutu
prije 18 sati u proizvodnom
dijelu hale Print grupe d.o.o. u
Brezju digao je na noge sva društva VZG-a Sveta Nedelja. Naime,
kao završetak Mjeseca zaštite od
požara, Vatrogasna zajednica
grada Sveta Nedelja organizirala je javnu pokaznu vježbu za
građanstvo. U vježbi koja je bila
na objektu Print grupe d. o. o. u
Brezju sudjelovala su dobrovoljna vatrogasna društva iz Svete
Nedelje, Strmca, Rakitja i Kerestinca.
Sama vježba zamišljena je kao
evakuacija djelatnika iz prostora
Print grupe, gašenje požara skladišta gotove robe, sprječavanja
eksplozije kotlovnice, vanjsko
štićenje prostora spremišta boja
i susjednog objekta, odimljavanje prostora pomoću nadtlačnog
ventilatora i spašavanje osobe
sa visine metodom preklapanja
ljestvi. Na kraju vježbe riječi pohvale i zahvale svim sudionicima
iznijeli su zamjenica gradonačelnika Marija Hršak, zapovjednik
VZG-a Ivan Štimac, predsjednik
VZG-a Ivica Petravić te direktor
Print grupe Ivica Hajduk.

„Fenix 2018“

Već 15 godina Glavna vatrogasna škola u Varšavi,
održava internacionalnu radionicu u sklopu završnih
vježbi studenata treće godine.
Tekst: ŽELJKO NAGY

O

ve godine je uz sudionike iz 13 zemalja, u ime Hrvatske
vatrogasne zajednice na vježbi sudjelovao i hrvatski tim u
sastavu: Željko Nagy (JVP Varaždin), Aleksandar Ljubljanović
(JVP Našice), Dino Kešar (JVP Split) i Dino Vuković (DVD
Jastrebarsko, PVP Pliva).
Nacionalni timovi bili su smješteni u vježbalištu Glavne vatrogasne škole, koji se nalazi u Nacionalnom parku Kampinoski
udaljenom 50 km od Varšave, dok su vježbe održane u novom
kompleksu, Training and Rescue Innovation Base, Nowy Dwor
Mazowiecki.
Hrvatski tim je u dva dana 24. i 25. svibnja sudjelovao na
četiri vježbe kojima je cilj razmjena iskustava i načina izvođenja
pojedinih zadataka između nacionalnih timova i studenata
Glavne vatrogasne škole.
Prvog dana hrvatski su vatrogasci sudjelovali u vježbi gašenja
požara, pretraživanja i evakuacije unesrećenih osoba u simulatoru, te na vježbi stabilizacije zidova ruševine uz upotrebu
drvenih elemenata. Tu je potrebno napomenuti da je od svih
timova koji su sudjelovali na vježbama jedino hrvatski tim prilikom analize dnevnih
vježbi pohvaljen za
pokazanu stručnost
prilikom
izvođenja
vježbe
stabilizacije
ruševine.
Drugog dana na
rasporedu su bile
vježba
spašavanja
unesrećenih
vatrogasaca, (RIT - Rapid
Intervention
Team
Training), koja se je
u potpunosti odvijala
u uvjetima nulte vidljivosti i vježba stabilizacije autobusa te
podizanje autobusa
pomoću pneumatskih
podizača tereta.
VATROGASNI VJESNIK LIPANJ 2018.
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vježbe

Požar u kotlovnici Dječjeg vrtića „Radost“

Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice

Tekst i foto: ŽELJKO GAŠPAROVIĆ

N

akon dojave djelatnika
Dječjeg vrtića „Radost“
Novska o zamijećenom požaru
u kotlovnici u operativni Centar
112, na intervenciju su izašli vatrogasci DVD Novska. Djeca su
u međuvremenu evakuirana na
sigurno, provjerene su sve pros-

torije vrtića, a vatrogasci su u
kratkom vremenu ugasili vatru.
Bio je to dio provedenog scenarija vatrogasne vježbe čiji
je cilj, evakuacija i spašavanja
djece i djelatnika iz zgrade vrtića
nakon izbijanja požara uspješno
proveden.

- Vježbom smo željeli
provjeriti osposobljenost, upoznati djelatnike s mogućom
situacijom i provjeriti brzinu
provođenja, od dojave o požaru
do završetka. Zadovoljan sam
provedenom vježbom, rekao je
Goran Bezenšek, zapovjednik
DVD Novska.
Novljanski vatrogasci i ranije
su provodili slične vježbe, na Osnovnoj i Srednjoj školi, na nekim
tvrtkama i poslovnim objektima,
s više uključenih vatrogasaca
i vozila i sudjelovanje ostalih
žurnih službi. Jedna od vježbi
koji su imali na tvrtki Pelet u
Bročicama, pokazala je kolika
je važnost uvježbavanja. Kada
je došlo do stvarnog požara u
pogonima te tvrtke reagirali su
uspješno, brzo su ugasili požar i
smanjili daljnju štetu.

POŽAR KAMIONSKE CISTERNE
Tekst i foto: BERISLAV HENGL

D

ana 30. svibnja održana je vježba Stožera
Civilne zaštite Osječko-baranjske županije
u Tvornici ulja Čepin.
Osnovni cilj vježbe bio je provjera osposobljenosti i djelovanja pripadnika operativnih snaga
sustava civilne zaštite. Scenarij vježbe proizlazi iz
Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i
kulturnih dobara i okoliša za područje Osječkobaranjske županije, a pretpostavio je da je za vrijeme pretakanja heksana iz kamiona u podzemni
spremnik zbog neispravne brtve cjevovoda došlo
do ispuštanja zapaljive tvari i zapaljenja kamionske
cisterne. Eksplozijom cisterne dolazi do oštećenja
podzemnih spremnika heksana i njegovog nekontroliranog curenja u okoliš u radijusu od 300 metara.
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U vježbi su, uz Stožer Civilne zaštite Osječkobaranjske županije, sudjelovali i Ekipa za provedbu
evakuacije i spašavanje Tvornice ulja Čepin d.d.,
Postrojbe civilne zaštite specijalističke namjene
Osječko-baranjske županije, Vatrogasna zajednica
Osječko-baranjske županije (DVD Čepin, DVD
Osijek Gornji Grad i JPVP Grada Osijeka), Policijska uprava Osječko-baranjska, Zavod za hitnu
medicinu Osječko-baranjske županije, Društvo
crvenog križa Osječko-baranjske županije, Hrvatska gorska služba spašavanja, stanica Osijek, Radio
klub «Osijek», Zavod za javno zdravstvo Osječkobaranjske županije i Općina Čepin.

vježbe

JARUŠJE – 2018
Vježba je održana u dva dijela i 4 segmenta

Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice

Tekst: MLADEN ŽITKOVIĆ

P

ovodom 50 godina djelovanja DVD-a Jarušje,
Vatrogasna
zajednica
Grada Samobora, Javna vatrogasna postrojba Grada Samobora
i domaćin DVD Jarušje u mjestu
Jarušje pokraj Samobora, 6. svibnja 2018. godine organizirali su
ovogodišnju pokaznu vatrogasnu
vježbu “Jarušje 2018”.
Pretpostavka vježbe
Scenarij vježbe temeljio se na
pretpostavci da je za vrijeme
grmljavinskog nevremena došlo
do udara groma u drveni prizemni objekt izvan upotrebe koji se
zapalio. Uslijed djelovanja vjetra
u kratkom vremenskom razdoblju došlo je do širenja požara na
susjedni stambeni objekt u kojem
je jedna osoba prilikom gašenja
požara ostala ozlijeđena. Tijekom
intervencije na kolniku ispred
građevina zbog neprilagođene
brzine došlo je do prometne
nezgode u kojoj je sudjelovalo
jedno osobno vozilo koje je svojim prednjim dijelom udarilo u
građevinu. U vozilu se nalazila
jedna teško povrijeđena osoba.
Tijek vježbe
Vatrogasna vježba provedena je
u dva dijela i četiri segmenata.
Prvi dio i tri segmenta vježbe
bili su vezani uz gašenje požara
drvenog prizemnog stambenog
objekta izvan upotrebe vanjskom navalom,
motornom
vatrogasnom pumpom, s dobavom vode iz hidrantske mreže
(DVD Grdanjci). Uslijedilo je
gašenje prizemnog stambenog
objekta kombiniranom navalom
te spašavanje unesrećene osobe
iz objekta (DVD Bregana), te
gašenje proširenog požara na
gospodarskom objektu - štaglju

koristeći kombiniranu navalu i
opskrbu vode iz hidrantske mreže
(DVD Samobor).
Drugi dio vježbe je bio neposredno vezan uz prometnicu
koja prolazi kroz mjesto Jarušje.
U ovom dijelu je bilo prikazano
djelovanje vatrogasne postrojbe,
te spašavanje ozlijeđene osobe
iz prometnog sredstva uslijed
prometne nezgode. Visok stupanj operativne spremnosti i svu
raspoloživu opremu za takve intervencije pokazali su pripadnici
gradske javne vatrogasne postrojbe
U ovom dijelu vježbe sudjelovali su vatrogasci DVD-a
Grdanjci koji su prvi došli na
mjesto intervencije, a pomagali
su im vatrogasci DVD-a Bregana
i Samobor. Pokazali su vrlo dobru uvježbanost i spretnost pri
gašenju ovakvih požara.
Sudionici vježbe
U vježbi su uz Javnu vatrogasnu postrojbu Grada Samobora,
sudjelovala i dobrovoljna vatrogasna društva Grdanjci, Bregana i
Samobor. Ukupno 28 vatrogasaca
s 6 vatrogasnih vozila. Ciljevi ove
javne pokazne vježbe bili su upoznati sudionike i promatrače
vježbe o mogućnostima nastajanja požara i postupcima gašenja
i spašavanja iz stambenih i
gospodarskih objekta uslijed
proširenja požara te djelovanju
postrojbi vatrogasne zajednice.
Isto tako je potrebno upoznati su-

dionike vježbe o namjeni objekta,
njihovom sadržaju i gradnji te
opasnostima i tvarima koje mogu
predstavljati posebnu opasnost za
nastajanje i širenje požara.
Promatračima vježbe su na ovaj
način približene nezgode u prometu u kojima dolazi do ozbiljnih
povreda sudionika, opasnostima
koje nastaju za ozlijeđene osobe
ali i žurne službe te o postupanju vatrogasnih postrojbi u cilju
zaštite ljudskih života. Svi postupci i radnje prilikom spašavanja
osoba iz prometnog sredstva uslijed prometne nezgode su prikazani u realnim uvjetima.
Eventualni nedostatak vatrogasne tehnike je nadomješten
dobro
uvježbanim
operativnim snagama te racionalnim
korištenjem raspoloživih resursa
i sredstava za gašenje.
S obzirom da u samom mjestu
ne postoje prirodna izvorišta
vode koja bi služili kao mjesta za
dobavu vode, na vježbi je uočeno
da je potrebno taktički razraditi
dobavu vode kao alternativu hidrantskoj mreži.
O akcijama koje su izvodile vatrogasne postrojbe i drugi operativni sudionici vježbe okupljeno
je građanstvo, te goste i uzvanike tijekom vježbe obavještavao
zapovjednik vatrogasne zajednice
Mladen Žitković, koji je na kraju
vježbe predao prijavak izaslaniku gradonačelnika i zamjenik
načelnika Stožera civilne zaštite
Krunoslavu Zniki. On je nakon
završne smotre svih sudionika
vježbe u nazočnosti predsjednika
VZG Samobora Željka Koščice
pohvalio pokazanu spremnost i
uvježbanost vatrogasaca, koji su
sudjelovali u vježbi te istaknuo
važnost održavanja vatrogasnih
vježbi upravo u malim mjestima
kakvo je Jarušje s ciljem obuke
građana i domicilnih dobrovoljnih vatrogasnih društava.
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Uvijek spremni pomoći

KARLOVAČKI VATROGASCI u Črnomlju

Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice

Tekst: KSENIJA BEGOVIĆ

Popravljali krovove koje je oštetilo olujno nevrijeme

O

perativne snage Vatrogasne
zajednice
Karlovačke županije 9. i 10. lipnja
pomagale su slovenskim kolegama u saniranju posljedica jakog
nevremena s tučom koje je 8. lipnja pogodilo velik dio Črnomlja.
Ukupno u dva dana 92 vatrogasaca sa 24 vozila iz Karlovačke
županije bilo je angažirano na
sanaciji oštećenih krovova na
objektima u Črnomlju kojih je
prema informacijama Stožera
civilne zaštite Občine Črnomelj
bilo više od 500.
Podsjećamo da je stanovnicima Črnomlja i okolnih naselja
pomagalo oko 320 slovenskih
vatrogasaca, a na poziv županice

Mojce Čemas Stjepanovič
karlovački župan Damir Jelić
uputio je na područje Črnomlja
Interventni vatrogasni vod VZ
Karlovačke županije.
U prvoj je skupini bilo 39 vatrogasaca koji su u subotu sanirali posljedice nevremena.
Vatrogasce je vodio zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe
grada Karlovca Miroslav Rade,
ujedno zamjenik županijskog
vatrogasnog zapovjednika.
Ukupno 49 vatrogasaca iz
Karlovca, Ogulina, Duge Rese,
Ozlja, Barilovića i Draganića s
14 vozila pod zapovjedništvom
županijskog
vatrogasnog
zapovjednika
Gorana

Frankovića i u nedjelju su bili
u Črnomlju gdje su pokrivali
oštećene krovove na objektima.
-Vatrogasna
zajednica
Karlovačke županije zahvaljuje
se zapovjednicima vatrogasnih
zajednica i čelnicima jedinica
lokalne samouprave, a posebno svakom vatrogascu koji se
odazvao našem pozivu, pokazao
humanost i nesebičnost kada
je najpotrebnije te dokazao da
građani, ne samo Karlovačke
županije i Hrvatske, već i susjednih zemalja, mogu uvijek
računati na naše vatrogasce,
istaknuo je županijski vatrogasni
zapovjednik Goran Franković.

Gorio krov vojarne u centru Karlovca

O

požar krova

ko 55 kvadratnih metara krovišta izgorjelo je na jednoj od
zgrada u sklopu vojarne u Domobranskoj ulici, koja odnedavno nosi ime generala Petra Stipetića. Požar se dogodio 18.
svibnja, oko podneva. Radnici su, naime, popravljali krovište na
jednom od nižih objekata pa se prilikom radova zapalio dio konstrukcije. Vatru su počeli gasiti sami, a nakon uključenja vatrodojave na požar su izašli i vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe
grada Karlovca.
Požar je gasilo 17 vatrogasca, a nakon što je lokaliziran, morali
su raskopati i pregledati krovnu konstrukciju, kako bi spriječili
da se vatra ponovo ne zapali. Na požarištu su dežurali do 22 sata,
tako da su bila angažirana još četvorica vatrogasaca. (kb)
14
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Eksplozija u karlovačkom naselju Švarča

Pod ruševinama smrtno stradao 72-godišnjak

Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice

U

eksploziji koja se 16. svibnja, nešto
prije ponoći, dogodila u karlovačkom
naselju Švarča smrtno je stradao 72-godišnjak.
Eksplozija se dogodila u dvorišnom objektu
u kojima je u tom trenutku bio 72-godišnji
vlasnik, te je ostao zarobljen pod ruševinama.
Na mjestu događaja ubrzo su bile sve službe,
hitna medicinska pomoć, vatrogasci i policija.
Po dolasku na mjesto tragedije vatrogasci
Javne vatrogasne postrojbe doznaju od vlasnice da se pod ruševinama gospodarske
zgrade nalazi njezin suprug. Na mjestu eksplozije obavljena je i provjera koncentracije
plinova sa eksploziometrom te je odmah
započela potraga za unesrećenim. Nakon
što je osoba pronađena, ruševni je dio objekta stabiliziran hidrauličnim alatom, a kada
je omogućen pristup stradalom muškarcu
preuzimaju ga djelatnici Hitne medicinske
pomoći. Na žalost, medicinska ekipa nije više
mogla pomoći nesretnom muškarcu, koji je
podlegao zadobivenim ozljedama. (kb)

Poplavljeni podrumi, stanovi, poslovni prostori
Vatrogasci su pumpali vodu i uklanjali stabla

K

arlovac je 5. lipnja oko
16 sati pogodilo grmljavinsko nevrijeme. Zbog velike količine kiše u gradu su
bile poplavljene brojne prometnice, podvožnjaci na Rakovcu
i Ilovcu, a poplavilo je i brojne
podrume stambenih zgrada.
Županijski centar 112 bio je zatrpan pozivima, a pune ruke posla imali su vatrogasci. Zamjenik
zapovjednika Javne vatrogasne
postrojbe grada Karlovca, Robert Hranilović rekao je da su na
sedam lokacija u gradu vatro-

gasci pumpali vodu, prije svega
iz podvožnjaka na državnoj cesti
DC1 na Ilovcu. Poplavljen je bio
i karlovački pothodnik, te više
podruma stambenih zgrada.
Kako su građani objavljivali
snimke na društvenim mrežama
moglo se vidjeti da je u pojedinim stanovima iz odvoda i WC
školjki voda šikljala i do metra
u zrak. Također su pod silinom
padalina procurili i krovovi na
nekim zgradama.
Hranilović je također rekao da
su imali i deset izvida, no kako je

kiša jenjala, tako se voda iz podruma i stambenih zgrada sama
povukla te nije bilo potrebe za
intervencijom vatrogasaca.
Osim djelatnika Javne vatrogasne postrojbe grada Karlovca,
u intervencijama su sudjelovala i
dobrovoljna vatrogasna društva,
čiji su članovi uklanjali srušeno
drveće s prometnica.
Isto tako u pojedinim dijelovima grada voda je podigla
šahtove, a na pojedinim prometnicama promet je otežan zbog
odrona zemlje. (kb)

VATROGASNI VJESNIK LIPANJ 2018.

15

požari i intervencije

Vatrogasci izlaze uklanjati zmije, ali nisu
za to opremljeni niti obučeni
Zakon kaže: Zmije su zaštićene, ali je nejasno tko bi ih i kako trebao štititi

Z

Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice

a Karlovac kažu da je „grad
parkova“ ili još bolje „grad
u parku“. Iako parkovi obiluju
mnogobrojnim simpatičnim vjevericama i pticama, a ona sitnija
stvorenja koja ne vidimo nikome
ne smetaju, parkove i obale rijeka
nastanjuju i stvorenja koja u većini izazivaju strah, nelagodu ili
jednostavno gađenje – zmije.
Blaga zima pogodovala je zmijama te ih je više primijećeno
u blizini stambenih zgrada ili
na ostalim javnim prostorima.
Unatrag mjesec dana bilo je više
upita i poziva građana u Županijski centar 112 upravo radi zmija.
Pozivi su proslijeđeni u Javnu
vatrogasnu postrojbu. U jednom
slučaju zmija se do njihovog dolaska jednostavno udaljila, što je
očekivano, a u jednom slučaju
nisu mogli doći do nje.
U Republici Hrvatskoj zaštićeno je 12 vrsta zmija sukladno Zakonu o zaštiti prirode, odnosno
Pravilniku o strogo zaštićenim
vrstama. Samo tri vrste zmija u
Hrvatskoj su otrovnice - poskok,
riđovka i planinski žutokrug.
Također na stranicama Hrvatske agencije za okoliš i prirodu
(HAOP) ističu da je zabranjeno
namjerno hvatanje ili ubijanje,
uznemiravanje, uništavanje ili
uzimanje jaja, zatim držanje, prijevoz, prodaja i razmjena zmija.
Zakonska regulativa o zaštiti
postoji, ali je malo nedorečena
po pitanju što sa zaštićenim vrstama napraviti kad se pojave recimo tamo gdje ne treba i tko je
zapravo zadužen za njihovo micanje s javnih površina. Jesu li to
vatrogasci?
Obveza intervencije u situacijama kada je zmija u blizini područja na kojem obitavaju ljudi
nije točno propisana. Budući da
se radi o zaštićenoj vrsti, zbrinjavanje je u nadležnosti Javne usta16
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nove za upravljanje prirodnim
vrijednostima Karlovačke županije. Iako je Javna vatrogasna
postrojba izašla na intervenciju,
djelatnici nemaju svu adekvatnu opremu za hvatanje zmija, a
svatko tko uhvati zmiju dužan ju
je pustiti u prirodu, budući da se
radi o zaštićenoj vrsti, stoji u odgovoru koji smo vezano uz zmije
dobili iz Gradske uprave.
Karlovački vatrogasci nisu jedini koji interveniraju u ovakvim
situacijama, rade to njihovi kolege i u drugim sredinama.
- Točno je da imamo pozive
vezano za zmije. Mi opremu za
hvatanje zmija nemamo i upravo
smo u postupku nabavke hvataljki. Ono što znamo je kada zmije
ulovimo, trebali bi ih pustiti natrag u prirodu izvan grada, kaže
zapovjednik JVP Karlovac Miroslav Rade.
No, vatrogasci bi trebali i prepoznati zmije, radi li se o otrovnici ili ne, a Rade je u nedoumici
gdje bi to vatrogasci trebali naučiti. Pored toga on napominje da
ne zna kad je u Hrvatskoj zabilježen zadnji slučaj da je netko
umro od ugriza zmije, ali zato velike probleme stvaraju stršljeni.
S obzirom da u odgovoru iz
Grada navode da je zbrinjavanje
obaveza Javne ustanove Natura
Viva, pitali smo i njihovu ravnateljicu Darku Spudić, jesu li oni
izlazili i pomagali kod ovakvih
slučajeva.
- Mi zbrinjavamo ozlijeđene
životinje, a sa zmijama nismo radili, niti znamo kako rukovati s
njima. Tu bi trebalo potražiti odgovor stručnih službi, odnosno
stručnjaka za zmije herpetologa.
Mi jesmo nadležni za zaštićene
vrste, ali zmije su poseban segment, kratko je odgovorila Spudić te nas uputila na Hrvatsku
agenciju za okoliš i prirodu, koji

bi trebali imati više informacija
tko i kako bi trebao postupati sa
zmijama kada ih treba ukloniti.
Na pitanje je li propisana nadležnost tko bi trebao izlaziti na
poziv građana u slučajevima kad
se u naseljenom mjestu pojavi
zmija te kako se to rješava u drugim sredinama, u odgovoru koji
smo dobili iz HAOP-a stoji:
- Prema članku 49. Zakona
o zaštiti životinja (NN 102/17)
svaka divlja životinja pronađena
izvan prirodnog staništa smješta se u sklonište koje osigurava njezino vraćanje u prirodno
stanište ako je to moguće. Ako
nije, životinja se nudi zoološkom
vrtu koji je opremljen za njezino
primanje. Način postupanja s
divljim životinjama pronađenim
izvan prirodnog staništa iz ovoga
članka propisuju općim aktima
predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave. Kao primjer
dobre prakse možemo Vam navesti Grad Zagreb, na čijem području djeluje Ustanova Zoološki
vrt Grada Zagreba - Sklonište
za nezbrinute životinje Grada
Zagreba – Dumovec u okviru
kojeg djeluje i Služba za spašavanje životinja. U okviru navedene
službe aktivne su dvije ekipe koje
izlaze na teren bilo da se radi o
kućnim ljubimcima ili divljim životinjama.
Pitanje je gdje i tko bi trebao
osposobiti ljude za hvatanje zmija, ali i da ih znaju raspoznati.
- Koliko je nama poznato
nema sustavnog osposobljavanja, no prijašnjih godina iste je
sporadično organizirao ZOO vrt
grada Osijeka. Svako proljeće, u
doba kad se zmije bude, Hrvatska agencija za okoliš i prirodu
informira javnost putem svoje
web stranice o pravilima ponašanja ljudi u prirodi, kažu u HAOPu. (kb)

zračne snage

ZRAČNE SNAGE SPREMNE ZA PP SEZONU 2018.
I ove godine u obrani od požara sudjeluje 6 kanadera i air tractora te 2 helikoptera

Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice

Tekst i foto: HRZ/ MARINKO KARAČIĆ

O

ružane snage RH i ove
godine
ustrojile
su
Protupožarne namjenski organizirane snage (PP NOS OS RH)
koje čine sve sastavnice Hrvatske
vojske, a od ove godine po prvi
puta uključene su i bespilotne
letjelice za izviđanje i rano otkrivanje požara.
Tako Hrvatsko ratno zrakoplovstvo (HRZ) sudjeluje s
tehnikom 6+6+2 (po 6 Canadaira CL-415 i Airtractora AT-802 te
dva helikoptera Mi-8 MTV), Hrvatska kopnena vojska (HKoV)
osigurava 8 protupožarnih vodova sa 200 posebno obučenih
pripadnika
za
intervencije
na požarištima s mogućnosti
povećanja snaga za još dodatnih
1000 vojnika dok Hrvatska ratna
mornarica (HRM) osigurava
dva desantna broda i dvije brze
gumene brodice.
Udarna snaga i u ovoj PP sezoni su letačke protupožarne posade koje su prvoga dana ljeta,
21. lipnja 2018. izvele trenažne
letove na području Novigradskog mora s prikazom uzimanja
i ispuštanje vode s avionima
Canadair CL-415 i Airtractor
AT-802 A Fire Boss.
Jedan od zapovjednika vojnog dijela Operativnog vatrogasnog zapovjedništva brigadir
Darko Krajačić kazao je kako
su Oružane snage RH u svim

segmentima spremno krenule u
ovogodišnju PP sezonu. „Do sada
su zabilježena tek tri požara na
kojima su sudjelovale Oružane
snage, no pred nama su mjeseci
srpanj i kolovoz kada se očekuje
i najveći napor i angažman
Oružanih snaga RH u obrani
od požara. U svakom trenutku
spremni smo sa svim snagama i
u zajedništvu s ostalim tijelima
domovinske sigurnosti provesti
sve zadaće u protupožarnom
djelovanju i zaštiti RH“, naglasio
je brigadir Krajačić.
Zapovjednik
Protupožarne
eskadrile (PPE) bojnik Tomislav Vacenovski izvijestio je
kako su zračne snage spremne
za svaku intervenciju i zadaću
gašenja požara. Provedene su sve
pripreme uključujući treninge
svih raspoloživih posada i u svim
uvjetima i sukladno planovima
svakodnevno dežuraju s dijelom
snaga dok je dio snaga u stalnoj
pripravnosti. „Potpuno sprem-

no dočekujemo PP sezonu i dat
ćemo sve od sebe u obrani Hrvatske od požara i tako doprinijeti
sigurnom odvijanju turističke
sezone. Istovremeno s gašenjem
požara postrojba obučava i nove
kadrove čime osiguravamo uvijek dostatnu raspoloživost posada i za situacije kada je najveći
intenzitet djelovanja zračnih
snaga. Posebno ističem izniman
napor, stručnost i profesionalizam zrakoplovnih tehničara
koji osiguravaju visoki stupanj
ispravnosti tehnike“, istaknuo je
bojnik Vacenovski.
Satnik Goran Valečić, pilot
na Airtractoru AT-802 A Fire
Boss kazao je kako je letenje
na protupožarnim avionima
specifičan vid letenja, uvijek ima
novih i nepredviđenih situacija
poput vremenskih uvjeta, stanja
na vodenim površinama i slično,
no za sve njih protupožarni piloti
i posade su obučene i spremne
djelovati.

Angažman protupožarnih snaga u zadnje dvije godine

VATROGASNI VJESNIK LIPANJ 2018.

17

zračne snage

Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice

SVE INFORMACIJE O
POŽARIMA SLIJEVAJU
SE U DIVULJE
Temeljem Programa aktivnosti Vlade RH, u prostorima Državne vatrogasne
intervencijske
postrojbe
u Divuljama kod Trogira
za vrijeme trajanja PP sezone (1. lipnja – 30. rujna),
Državna uprava za zaštitu
i spašavanje u suradnji
s Ministarstvom obrane
RH, Ministarstvom unutarnjih poslova i drugim
tijelima sustava Domovinske sigurnosti, ustrojilo
je Operativno vatrogasno
zapovjedništvo (OVZ) Republike Hrvatske s opremom za prijenos slike i
prikaz svih relevantnih informacija u realnom vremenu.
Za potrebe potpune
funkcije Operativnog vatrogasnog zapovjedništva
i stvaranja jedinstvenog,
zapovjednog,
informacijskog i komunikacijskog
sustava opremljeno je i Situacijsko operativno središte
kao mjesto za dohvat, prikupljanje, objedinjavanje,
obradu i odgovarajuću
distribuciju svih informacija i podataka s terena.
Funkcioniranje
Situacijskog operativnog središta
OVZ-a RH provjereno
je kroz nedavno održanu
međuresornu vježbu "SIGURNOST 18".
U sklopu Operativnog
vatrogasnog zapovjedništva
RH koje se nalazi u prostorima Državne vatrogasne
intervencijske postrojbe u
Divuljama djeluje vojni dio
OVZ-a koji prati situaciju
na požarištima, predlaže i
koordinira uporabu dodijeljenih snaga Hrvatske vojske u gašenju požara i sanaciji požarišta, zapovijeda
vojnim snagama te zahtjeva
dodatne snage sukladno
potrebi i zahtjevima.

18
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OBUKA PROTUPOŽARNIH SNAGA
U 93. zrakoplovnoj bazi HRZ-a u vojarni "Pukovnik Mirko
Vukušić" u Zemuniku u utorak, 19. lipnja 2018. godine provedena
su uvježbavanja pripadnika letačke posade helikoptera Mi-8 MTV
iz sastava Eskadrile transportnih helikoptera i vatrogasnih postrojbi s područja Zadarske i Ličko-senjske županije.
Istog dana, uvježbavanja su izveli i vatrogasci Šibensko-kninske
županije, dok su ranije na isti način osposobljavanja završile i vatrogasne snage Splitsko-dalmatinske, Dubrovačko-neretvanske, Istarske i Primorsko-goranske županije, s ciljem kvalitetnih priprema
za ovogodišnju protupožarnu sezonu.
Između ostalog, provodile su se vježbe vatrogasaca opremljenih
vatrogasnom opremom za ukrcaj i iskrcaj iz helikoptera, kao i
postupci desantiranja za vrijeme lebdenja helikoptera metodom
brzog užeta s visine oko 10 metara. Također, vatrogasci su upoznati
i s navođenjem helikoptera na mjesto slijetanja, kao i s obukom
za pripremu i postavljanja podvjesnog tereta (gumenih spremnika
vode, tzv "kruške").
Kapetan posade helikoptera natporučnik Marko Filipović-Grčić
rekao je kako letačke posade helikoptera Mi-8 MTV uz gašenje
požara pružaju potporu vatrogasnim snagama u prijevozu vatrogasaca te dopremi vode i opreme do požarišta. "Jedan dio vatrogasca prvi puta se susreće u radu s helikopterom Mi-8 MTV, dok
drugi dio osvježava stečena znanja. Najvažnije je postići dobru
koordinaciju i zadovoljiti sve sigurnosne uvjete za što uspješniju
provedbu zadaće", istaknuo je natporučnik Filipović-Grčić.

PROTUPOŽARNA SEZONA 2018.
Do početka ovogodišnje protupožarne sezone zračne snage bile
su angažirane u gašenju 5 požara (3 u Splitsko-dalmatinskoj i po
1 u Šibensko-kninskoj i Dubrovačko-neretvanskoj županiji) pri
čemu je ostvaren nalet od oko 14 sati djelovanja na požarištima te
je izbačeno više od 120 vodenih bombi.
Od 1. lipnja i službenog početka PP sezone 2018. zračne snage
sudjelovale su u gašenju tri požara (po 1 u Zadarskoj, Šibenskokninskoj i Splitsko-dalmatinskoj županiji).

struka i praksa

ISKUSTVA U PRIMJENI SATELITSKIH I DIGITALNIH
KOMUNIKACIJA U VATROGASTVU
Tekst: HINKO MANCE, DIPL. ING. I ŽELJKO MAVRINAC, STRUC. ING. SEC.
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N

a
prošlogodišnjem
13. Stručnom skupu
vatrogasaca u Opatiji prezentirane su
mogućnosti primjene
satelitskih i digitalnih
sustava radio veza u
vatrogastvu. U zadnjih godinu dana, a
naročito tijekom ljetne
požarne sezone isto je
primijenjeno u praksi.
Ovim radom dat je
pregled iskustava i daje
se prijedlog opremanja
zapovjednih vatrogasnih vozila satelitskim
sustavima s ciljem
unaprjeđenja komunikacija na vatrogasnim
intervencijama.
Složene vatrogasne
intervencije
zahtijevaju poseban pristup i organizaciju. U
takvim intervencijama
možemo imati stotinjak sudionika, više
desetaka interventnih
ekipa koje izvršavaju
različite zadatke i sve
to rasprostranjeno na
stotinjak i više hektara
terena često različite
konfiguracije.
Takve
intervencije zahtijevaju
podjele na više sektora
rada, kao i podjelu na
operativnu, taktičku i
stratešku razinu upravljanja događajem.
Prošlog ljeta bili
smo svjedoci velikog
broja takvih intervencija, čak više velikih
intervencija
istovremeno. Kod takvih intervencija nužno je
formiranje posebnog
zapovjedništva
koje
rukovodi operacijama

(Izdvojeni vatrogasni
operativni
centar),
najčešće izvan sjedišta
postrojbe radi bolje
učinkovitosti,
neposrednog uvida u stanje
na terenu i neometanja drugih aktivnosti,
odnosno
obavljanja
drugih
intervencija.
Radi bržeg uspostavljanja takvog izdvojenog zapovjedništva
najčešće su za tu namjenu
pripremljena
posebna vozila veličine
od kombija, furgona
pa sve do autobusa.
Takva vozila, kako bi
rad zapovjedništva bio
funkcionalan, moraju
imati na raspolaganju
sva tehnička pomagala koja su na raspolaganju u klasičnim
operativnim centrima u
postrojbama. Tu prvenstveno na raspolaganju
treba biti dovoljan broj
komunikacijskih sustava od radio komunikacija,
telefonskih
veza, zatim baze podataka s operativnim
podacima, planovima,
uputama kao i uredska i ostala oprema koja
omogućuje duži boravak i osigurava komotan rad zapovjedništva.
Današnji
razvoj
tehnologija, prvenstveno
informatičkih
sustava
omogućuje
smanjivanje
količine
„papirnatih“ baza podataka pa se iste nalaze pohranjene u elektronskom
obliku
što olakšava njihovo
pretraživanje,
selekciju, ali i ažuriranje te

Slika 1. Ustroj više sektora rada

zajedničko korištenje.
Da
bi
izdvojeno
zapovjedno mjesto –
vozilo normalno funkcioniralo mora imati
logističku podršku, a
da bi se ostvarila veza
prema
računalnim
bazama podataka kao i
za razmjenu informacija potrebna je kvalitetna
Internet veza dovoljne
brzine i količine podataka. Primjenom fiksnih
Internet veza to je lako
ostvarivo,
međutim
izdvojeno zapovjedno
mjesto u vozilu nema
mogućnost povezivanja
preko fiksne Internet
komunikacije, već je
prisiljeno koristiti mobilni Internet koji kao
što je poznato još uvijek
nema zadovoljavajuću
brzinu i mogućnost prijenosa velike količine
podataka izvan urbanih središta jer su
takve intervencije kod

nas najčešće u ruralnim ili šumskim
područjima, a mogu
biti i u prekidu uslijed
elementarnih nepogoda ili preopterećeni. Za
rješenje ili ublažavanje
ovih komunikacijskih
problema nudi se opcija satelitskih komunikacija gdje se putem
satelita povezuje izdvojeno
zapovjedno
mjesto – vozilo s operativnim središtem u
postrojbi, gdje su nam
na raspolaganju operativne baze podataka
ili stožer. Korištenje
satelitskih
komunikacija omogućeno je
Pravilnikom o načinu
rada u aktivnostima
radijske komunikacije
za potrebe djelovanja
sustava civilne zaštite
u velikim nesrećama
i katastrofama, (NN
53/2017).
Takvom vezom koja
VATROGASNI VJESNIK LIPANJ 2018.
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Slike 2., 3. i 4. . Zapovjedno vozilo na podvozju kamiona, španjolski primjer

omogućava
adekvatne brzine i količine
prijenosa
podataka
moguće je povezivanje na baze podataka,
uspostavljanje
radio komunikacije i
povezivanje na većim
udaljenostima,
IP
telefonija, GPS pozicioniranje, praćenje
i navođenje snaga na
terenu, prenošenje video signala s nadzornih
kamera, čime stožer u
sjedištu postrojbe može
uživo pratiti situaciju
na terenu i imati neposredni uvid u realno
stanje što je bitno za
donošenje odluka.
Na 13. stručnom
skupu vatrogasaca u
Opatiji 20. i 21. travnja
2017. prezentirano je
zapovjedno - komunikacijsko vozilo Javne
vatrogasne postrojbe
Grada Rijeke koje je
opremljeno i opremom
za satelitsku komunikaciju. Zapovjedno
vozilo služi kao izdvojeni zapovjedni i komunikacijski centar. U tu
svrhu opremljeno je s
tri mobilna analognodigitalna radio uređaja,
koja u sebi imaju
ugrađen GPS lokator,
jednim MUPnet TETRA uređajem, jednim
analogno- digitalnim
repetitorom, 4G usmjernikom, dva GSM telefona te dva računala.
20
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Praksa na terenu pokazala je da GSM komunikacija često nije rješenje
zbog nepostojanja ili
jako lošeg signala zbog
same konfiguracije terena i pozicija na kojima je požar ili druga
nepogoda. Uzimajući
u obzir taj problem
navedeno zapovjedno
vozilo opremljeno je
satelitskim
primopredajnikom Tooway™
preko satelita Eutelsat KA-SAT, kojim se
bez obzira na lokaciju
događaja i konfiguraciju tog terena može
uspostaviti veza s vatrogasno-operativnim
centrom ili nekim
drugim stožerom ili
zapovjednim središtem.
Brzine učitavanja su do
30 Mbps i prijenos brzine do 6 Mbps. Usluga
je dizajnirana da se nosi
s većinom vremenskih
uvjeta i vjetrom brzine
do 160 km/s.
Jednom kada je takva veza uspostavljena,
moguće je pristupiti
svim podacima u VOCu. Moguće je koristiti
usluge IP telefonije koja
bi se nalazila u vozilu,
a kao izlaz (gateway)
koristi se telefonska IP
centralu u VOC-u Rijeka. Moguće je i prenijeti
video signal u vatrogasno operativni centar te
povezati mobilni repetitor u vozilu sa sta-

Slika 5. Samopozicionirajuća
satelitska antena

Slika 6. Zona pokrivanja Eutelsat KA-SAT

cionarnim repetitorom
preko kojeg se odvija
komunikacija u VOCu čime bi se prenijele
informacije i zahtjevi s
terena. Također povezivanje s centrom znači i
mogućnost dobivanja
informacija s terena
i na teren od drugih
osoba/službi prespajanjem poziva iz VOC-a
prema vozilu, kao da se
radi o internom pozivu
unutar postrojbe. Tako
nismo ograničeni s brojem linija na terenu jer
koristimo sve resurse
kojima raspolaže VOC,
također ostvarujemo
pristup internetu i email komunikaciji kao i
svim GIS podacima koji
su dostupni jednom
kada smo povezani na
internet. Koriste se i
programska rješenja za
vođenje intervencija:
ZEOS - Zemljopisni
obavijesni sustav, HVZ

GIS Cloud, a primjenu
će naći i UVI – Upravljanje vatrogasnim intervencijama te moguće
NICS – Next Generation Incident Command system.
Vozilo sa sustavom
za satelitsku komunikaciju je tijekom ljeta
testirano na vježbama
te na gašenju šumskog
požara u Nacionalnom
parku Sjeverni Velebit
gdje je pokazalo svoju
punu funkcionalnost
na terenu bez konvencionalnih telefonskih,
internet i radio veza.

Ostvarena
rješenja i ocjena postignutih
rezultata
Gašenje požara –
Nacionalni park
Sjeverni Velebit,
kolovoz 2017.
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Gašenje požara u Nacionalnom parku Sjeverni Velebit bilo je vrlo
teško, ne samo zbog
izrazito nepristupačnog
terena već i zbog nepostojanja komunikacijskih rješenja na tom
području. Područje je
slabo ili nikako pokriveno mobilnim mrežama,
repetitorskim
sustavom analogne veze,
kao i MUPnet TETRA
mrežom.
Dolaskom
zapovjednog vozila JVP
Grada Rijeke na ulaz u
Nacionalni park Sjeverni Velebit postavljeno
je zapovjedno mjesto.
Najprije je podignut
satelitski link na Eutelsat i dobiven je pristup
internetu te omogućeno
komuniciranje e-mailom s vatrogasnim operativnim
središtem
(VOS) u Divuljama,
Centrom 112 Gospić,
Vatrogasnim
operativnim centrom Rijeka
(VOC Rijeka), Javnom
vatrogasnom postrojbom Senj, županijskim
zapovjednikom Ličkosenjske županije te
ostalima, uvid u zemljovidne karte te baze
podataka
područja.
Potom su postavljene
dvije fiksne VOIP linije ostvarene također
putem KA-SAT sistema,
čime je omogućeno i
glasovno komuniciranje s ranije navedenim
subjektima. Podignut
je i repetitor za semidupleksnu vezu čime
je omogućeno povezivanje snaga na terenu i
zapovjednog mjesta te
izvršena sektorizacija
rada na simpleksnim
kanalima za neometani
rad na tom području.
Usluga mobilnih operatera nije bila prisutna
na mjestu zapovjed-

nog vozila, ali se signal
povremeno pojavljivao
na nekim točkama
gašenja pa su vatrogasci mogli uspostaviti kontakt na fiksne
linije u zapovjednom
vozilu. Satelitski sustav
KA-SAT omogućio je
uspostavu
zapovjednog mjesta za koordinaciju snaga za gašenje
te izvještavanje prema
nadređenim nadležnim
institucijama, medijima
kao i traženje pomoći u
gašenju od nadređenih
institucija te lakšu
koordinaciju logističkih
potreba na mjestu
gašenja.

Slika 7. Nacionalni park Sjeverni Velebit

Vježba
„MIGRANTI RI
2017.“
Vježba Migranti RI
2017. održana je 9.
rujna 2017. godine.
na prostoru Luke Rijeka gdje je postavljena
zajednička koordinacija
službi: MUP RH, Hitna
medicinska
pomoć,
Crveni križ, Lučka kapetanija, HGSS te vatrogasci. Zapovjedno
vozilo JVP Grada Rijeke uspostavilo je
satelitski link putem
KA-SAT sustava. Time
je osiguran pristup internetu, bazama podataka i zemljovidima
za zajedničku koordinaciju službi na terenu.
Nakon toga omogućene
su dvije fiksne telefonske VOIP linije za
potrebe koordinacije
zapovjedništva na terenu sa svim potrebitim
službama i Stožerom
CZ P-GŽ kao i medijima. U vozilu je također
podignut i repetitor za
semidupleksnu
vezu
za koordinaciju snaga
na terenu od strane
zapovjedništva vježbe.

Slika 8. Vježba „MIGRANTI 2017.

Vježba spašavanja iz
ruševina u sklopu projekta „SEE URBAN“
U sklopu projekta „SEE URBAN“
– Izgradnja akcijske
mreže urbane otpornosti u jugoistočnoj
Europi, u Šapjanama
je održana pokazna
vježba spašavanja iz
ruševina nakon potresa. Za koordinaciju
spasilačkih
službi
korišteno je zapovjedno vozilo sa svim sustavima komunikacije
kao i u prethodnim
slučajevima.
Pored
toga korištena je bespilotna letjelica - dron za
snimanje vježbe te je
slika tj. video snimka
s drona povezanog sa
zapovjednim vozilom, a
putem satelitskog linka
prenošena preko YouTube kanala. Također
rađen je i prijenos stan-

ja uživo s fiksne kamere
postavljene na krovu
zapovjednog vozila. Na
taj način omogućeno je
da se vježba uživo prati
u vozilu, Stožeru CZ
te internet stranicama
na kojima je postavljen
link za praćenje vježbe.
Ovim
tehničkim
rješenjem omogućeno
je da se slika s intervencije uživo prati u
udaljenom zapovjednom mjestu ili stožeru
te se mogu lakše
planirati i provoditi
strateške odluke.

ZAKLJUČAK
Primjenom satelitskih
komunikacija
značajno je olakšan
rad zapovjedništvu na
mjestu
intervencije,
stvoreni su uvjeti za
brz i kvalitetan protok
informacija u oba smVATROGASNI VJESNIK LIPANJ 2018.
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Slika 9. Vježba u projektu SEE URBAN

jera neovisno o lokalnoj
telekomunikacijskoj
infrastrukturi.
Dodatna mogućnost koja
se još može iskoristiti
je povezivanje mobilnog repetitora koji radi
u digitalnom modu
s mrežom povezanih repetitora čime se
poboljšava pokrivenost
signalom na području
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intervencije ili se govorna
komunikacija
kao i lokacija govornika
koji imaju radio uređaje
s GPS-om prenosi u
udaljeni
zapovjedni
centar ili stožer koji
prati intervenciju.
1.
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civilna zaštita

CIVILNA ZAŠTITA KAO POMOĆ NA INTERVENCIJAMA
KOD POŽARA OTVORENOG PROSTORA
Zbog manjka ljudi u vatrogasnoj službi u pomoć je priskočila i vojska

Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice

Tekst: MLADEN KLARIĆ / Foto: IGOR BIJELIĆ
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otovo svake godine imamo priliku vidjeti slike
i video materijale o katastrofalnim šumskim požarima koji
se odvijaju diljem Lijepe naše.
Požari uništavaju okolinu, šume,
te pritom imaju negativan utjecaj na lokalno stanovništvo. U
prošloj sezoni šumskih požara
mogli smo vidjeti kako je zbog
nedostatka ljudi u vatrogasnoj
službi u pomoć priskočila i vojska. No, postoji bolje rješenje, a
to je Civilna zaštita.
Kako se to pokušava riješiti
diljem EU?
Upravo je jedno od valjanih
rješenja nastalo rezultatom
rada Europske komisije koja je
kreirala ERCC (Europena Response Coordination Center).
ERCC je samo srce mehanizma
civilne zaštite u EU, koji nadgleda rizik od šumskih požara i
nesreća diljem EU u realnom
vremenu koristeći se nacionalnim servisima i alatima kao što
su EFFIS (European Forest Fire
Information System). EFFIS je
Europski informacijski sustav
šumskih požara odgovoran za
zaštitu šuma od požara u zemljama EU i pruža Europskoj
komisiji i Europskom parlamentu ažurirane i pouzdane informacije o šumskim požarima
u Europi. Sam sustav osnovan je
1998. godine.

Prema ERCC-u države članice u
visokoj opasnosti su: Portugal,
Španjolska, Francuska, Grčka i
Hrvatska.
Prije početka požarne sezone,
ERCC organizira sastanke sa
svim državama koje sudjeluju
na projektu civilne zaštite diljem
EU, kako bi se skupili podaci o
spremnosti i opremljenosti jedinica civilne zaštite za nadolazeću
sezonu. Prema ERCCU države
članice koje su u visokoj opasnosti su: Portugal, Španjolska,
Francuska, Grčka i Hrvatska,
a s njima je ERCC u redovnom
kontaktu. Upravo su ove države
najizloženije požarima otvorenih
prostora.
U trenutku kada su državne
snage nadjačane katastrofom,
tada države članice EU mogu
slati pomoć u vidu kanadera,
helikoptera, opreme, ali i ljudi.
Kako bi se kvalitetno koordiniralo takvim operacijama, tada se
aktivira centar civilne zaštite EU.
Upravo tada ERCC i sufinancira
prijevoz pomoći državama koje
su ugrožene u tom trenutku.
Za požarnu sezonu 2017. godine komisija EU je osigurala i
sufinancirala 2 zračne potpore.
Zračne potpore su dane u fond
zajedničke pomoći članicama
EU, potpore su stigle iz Italije
(dva velika amfibijska aviona) i

Španjolske (dva manja amfibijska aviona).
Početkom 2007. sustav CZ
Europske unije aktiviran je 90
puta kako bi pričuvne snage stigle u pomoć u gašenju šumskih
požara, kako unutar tako i izvan granica EU. U 2017. godini pozivi za pomoć CZ su bili
višestruko manji za 17 puta, no
pričuvne snage su bile svejedno
u stanju pripravnosti u dogovorenom razdoblju. Zanimljivo
je navesti kako je u siječnju
2017. zatražena pomoć iz Republike Čile kako bi se ugasio
požar za kojeg se definiralo da je
prouzročio najviše štete u povijesti te države. Za gašenje tog
požara sustav CZ Europske unije
poslao je 3 terenske jedinice i 9
stručnjaka iz EUCP-a (European
Civil Protection).
Za kraj bi valjalo spomenuti
kako sve službe rade u skladu sa
EMS sustavom koji šalje satelitske snimke ugroženih područja
na zahtjev, kako bi pomogle
državnim službama u kontroliranju, prevenciji, ali u konačnici
svladavanju samog požara. Tijekom ljeta, EMS ili popularnije
“Comperinicus program“ napravio je više od 222 snimka za 6
država članica.
Za ovu sezonu možemo se
samo nadati manjem broju intervencija diljem EU, ali i šire.
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psihologija

PSIHOLOGIJA IZAZOVA SURADNJE MEĐU SLUŽBAMA
Službe koje brinu o zaštiti i sigurnosti građana ne mogu biti konkurencija jedni drugima jer svi djeluju prema
istom, zajedničkom cilju, a to je sigurnost zajednice.
Tekst: ZORAN ŠIMIĆ, zoran.simic@psihoportal.com
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duvijek su se ljudi
međusobno
udruživali
kako bi u skupinama različitih
oblika mogli lakše zadovoljiti
različite potrebe i ostvariti osobne
te zajedničke ciljeve. U području
zaštite i spašavanja teško da
možemo pronaći područje koje
je izolirano i u rješavanju kriznog
događaja ne traži suradnju dvije
ili više službi koje se bave zaštitom
i spašavanjem građana. U
različitim vatrogasnim intervencijama vatrogasci usko surađuju
s pripadnicima drugih službi.
Ulaskom u razdoblje turističke
i požarne sezone ovakve vrste
zajedničke suradnje se znatno intenziviraju.
Jedna od najvažnijih odlika
rada vatrogasaca je timski rad.
Bez obzira u kojoj mjeri svaki
vatrogasac pojedinačno ima razvijene vještine, znanja i sposobnosti, one dolaze do izražaja tek
onda kada postoji visoka razina
razvijenosti rada u timu – timskog rada. Ako vatrogasce promatramo kao dio cjeline sustava
zaštite i spašavanja, onda će taj
sustav biti učinkovit ako i druge
cjeline sustava (druge službe) unutar sebe imaju visoko razvijenu
razinu timskog rada i sve cjeline
sustava međusobno jako dobro
funkcioniraju.
Kao što nije jednostavno
skupinu ljudi organizirati u dobar
tim, tako nije jednostavno niti
različite službe uskladiti da djeluju kao jedinstveno tijelo. Nije
jednostavno uskladiti tehničke
aspekte suradnje, a još je veći izazov razviti skladne međuljudske
odnose.
Vatrogasci na terenu najčešće
surađuju s policijom i hitnom
medicinskom službom, ali i s
drugim službama kao što su
služba 112, komunalne službe,
postrojbe civilne zaštite, Hrvatska
gorska služba spašavanja, Hrvatska vojska, čuvari parkova prirode
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i nacionalnih parkova, Hrvatske šume i dr. Kako vatrogasci u
odnosu na navedene službe imaju
svoj specifičan značaj i obilježja,
na sličan način i druge službe
imaju svoj značaj i specifična
obilježja u različitim vrstama
kriznih situacija u odnosu na vatrogasce.
Međusobno „natjecanje“
među službama
Vrlo često nameće se pitanje,
a osobito na mjestu događaja:
„Tko je glavni?“. Na ovo pitanje
je istovremeno i jednostavno i
složeno odgovoriti. Jednostavno
iz razloga jer je nevažno „tko je
glavni“, već je važno građanima
pružiti zaštitu i sigurnost stoga sve
službe zajednički trebaju djelovati
s tim ciljem. Složeno je odgovoriti
„tko je glavni“, jer se na terenu
mora znati tko upravlja osobito
složenim kriznim događajima.
Često to nije lako odrediti iz niza
razloga, a postoje i situacije kada
je nekim dokumentom to i propisano, a na terenu se uočilo da ne
funkcionira.
Spašavanjem iz dubina i visina
bave se vatrogasci, Hrvatska gorska služba spašavanja, Državne
vatrogasne interventne postrojbe, specijalističke postrojbe
civilne zaštite i drugi. Ovo je istovremeno i primjer kako pojedine službe u sustavu zaštite i
spašavanja provode iste ili slične
aktivnosti. Sasvim je prirodno
da među njima postoji određena
doza „natjecateljskog“ duha u
kojem svaka služba želi pokazati
i dokazati da je u određenom segmentu najbolja. Sa psihologijskog
stajališta to je sasvim prirodna
potreba čovjeka za postignućem
i uspjehom i priznanjem drugih.
Postojanje takvog „zdravog“
natjecateljskog odnosa je sasvim
sigurno pozitivno i doprinosi
razvoju vještina i znanja (kompetencija u određenom području),

ali i motivacije za kontinuiranim
učenjem i razvijanjem vještina.
Želja jedne službe da bude bolja u
određenim segmentima može potaknuti i druge da se razvijaju. To
je onaj pozitivni aspekt „natjecanja“ koji rezultira kontinuiranim
unaprjeđenjem kvalitete i jača
sposobnost djelovanja u kriznim
događajima, što u konačnici dovodi do veće razine sigurnosti
zajednice. Dobrobit za sve službe
može biti međusobna razmjena
znanja i iskustva, opreme, tehnike
i sl. Ako taj natjecateljski duh preraste u negativan, neprijateljski
oblik u kojem se gubi krajnji cilj
zaštita i sigurnost zajednice, onda
to svakako nije dobro i preventivno na tome treba djelovati.
Dobro usklađeno djelovanje vatrogasaca i drugih službi
preduvjet je sigurnosti građana
i zajednice u cijelosti. Dobra
suradnja vatrogasaca i drugih
službi na svim razinama, od lokalne do nacionalne, donosi brojne
prednosti, a najveća se ogleda u
višoj razini učinkovitosti tijekom
kriznih događaja, u kojima, pored
vatrogasaca, sudjeluju i druge
službe. Nedovoljno kvalitetna
suradnja između vatrogasaca
i drugih službi, osim što može
ugroziti tijek vatrogasne intervencije, izaziva i dodatan psihički
stres kod vatrogasaca.
Psihički stres kao posljedica
loše suradnje među službama
Pored uobičajenih izvora stresa u poslu vatrogasaca, mogu se
javiti i dodatni izvori stresa uvjetovani različitim negativnim elementima kao što su:
- nejasno vodstvo (na mjestu
vatrogasne intervencije istovremeno djeluje više službi, ali je
nejasno tko upravlja cjelokupnim
kriznim događajem i tko je glavni
nositelj aktivnosti)
- nejasne nadležnosti (za
određene
aktivnosti
nije
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jednoznačno tko je za njih
nadležan, ali i odgovoran ili istovremeno više službi djelomično
ili u cijelosti može biti nadležno
za provedbu aktivnosti; situacije
u kojima nije jasno definirana
nadležnost ili se nadležnost
preklapa pa se može dogoditi
preklapanje aktivnosti i snaga ili
potpuni izostanak provedbe aktivnosti)
- nepoznavanje mogućnosti i
kapaciteta drugih službi (nepoznavanje drugih službi može dovesti do podcjenjivanja njihovih
sposobnosti i donošenja krivih
procjena)
- nedostatak autoriteta (može
postojati situacija da je propisano ili se, obzirom na prirodu
kriznog događaja, očekuje da je
određena služba ili čelnik službe
nositelj određenih aktivnosti, ali
uslijed nedostatka kompetencija
ili drugih razloga služba ili čelnik
nemaju potreban autoritet za
djelovanje u kriznim situacijama
određene vrste)
- animozitet na osobnoj razini
(među čelnicima ili pripadnicima
pojedinih službi može postojati
osobni animozitet koji se negativno odražava na ukupnu suradnju među službama u rješavanju
kriznog događaja)
- neusklađeno vremensko i
prostorno djelovanje (nekoordinirano uvođenje ili povlačenje
snaga različitih službi prije
završetka događaja; npr., jedna od
službi se povuče ranije s mjesta
događaja, što može izazvati frustraciju i osjećaj napuštanja ili nadmetanje u tome tko je „glavni“ i
tko treba „završiti“ događaj)
- nametanje u medijskim istupima (iako u kriznom događaju
sudjeluje više službi, predstavnici jedne službe se neopravdano
nameću u medijskim istupima i
preuzimaju najvećim dijelom ili
u potpunosti zasluge za „dobro
obavljen posao“)
medijsko
nekonkretno
izvještavanje (nenamjerno ili
namjerno iskrivljavanje činjenica
ili iznošenje neistina u medijima koje ne doprinose jačanju
međusobne suradnje službi)
- širenje nepotpunih i neist-

initih informacija internetom
i društvenim mrežama („rat“
na društvenim mrežama među
pripadnicima pojedinih službi,
javnosti i medija koji narušava
ugled i suradnju među službama).
Nedovoljno dobra razina suradnje među službama smanjuje
osjećaj sigurnosti građana i može
umanjiti razinu nepovjerenja prema sustavu zaštite i spašavanja,
a time i prema vatrogasnom sustavu.
Kako unaprijediti suradnju
među službama
Vrlo često uzrok loše suradnje među službama može biti
nekvalitetna komunikacija te
postojanje stereotipa i predrasuda jednih prema drugima. Među
prvim koracima u unaprjeđenju
suradnje među službama može
biti unaprjeđenje međusobne
komunikacije i međusobno bolje
upoznavanje kao put ublažavanja
i uklanjanja stereotipa i predrasuda. U nastavku slijedi niz aktivnosti i postupaka koji, ako se
kvalitetno provode, mogu dovesti do unaprjeđenja međusobne
suradnje službi:
- održavanje zajedničkih vatrogasnih vježbi i, općenito, vježbi
zaštite i spašavanja
- zajednički rad na izradi zakonskih i podzakonskih dokumenata koji uključuju djelovanje
dvije ili više službi – već prilikom izrade takvih dokumenata
razraditi i međusobno usuglasiti nadležnosti i postupanja na
strateškoj, taktičkoj i operativnoj
razini; jasno i nedvosmisleno
odrediti nadležnost i nositelje u
pojedinim aktivnostima; odrediti strukturu i način upravljanja
kriznim situacijama; vrlo je nespretno kada neki dokument
stupi na snagu, a pojedine službe
tek tada utvrde da im se nameću
određene obveze bez prethodne
konzultacije
- pri imenovanju i odabiru
zapovjednika na svim razinama
voditi računa da se biraju najkompetentnije osobe koje uživaju
osobni i profesionalni autoritet
u zajednici u kojoj će zajednički
djelovati s drugim službama

- provoditi koordiniranu nabavu sredstava i opreme kako bi
se postigla međusobna kompatibilnost
- razvijati sustav veza koji će
omogućiti učinkovitu, neometanu međusobnu komunikaciju
službi u kriznoj situaciji, a istovremeno zadržati autonomiju
svake službe
- provoditi zajedničke oblike izobrazbe i treninga te
međusobno unaprjeđivati standardne operativne postupke, a
osobito unaprijediti, općenito,
način međusobnog djelovanja
u kriznim situacijama koje nisu
obuhvaćene standardnim operativnim postupcima
- provoditi stožerne vježbe s
ciljem unaprjeđenja koordinacije
među različitim zapovjednim
razinama službi
- timski rad i psihologija komunikacije – razvijati kompetencije svih pripadnika, a osobito zapovjedne razine, vezane uz
načela timskog rada i psihologije
komunikacije
- zajednički razvijati sustav kriznog komuniciranja i
zajednički medijski istupati tijekom i nakon kriznog događaja
- zajednički prepoznati i prevenirati moguće nekorektne medijske obrade događaja koji mogu
unositi razdor među službama
- organizirati i provoditi
zajedničke susrete (sportske,
kulturne, različite vrste „team
building-a“ i sl.) s ciljem boljeg
međusobnog upoznavanja pripadnika pojedinih službi i razvijanja prijateljstva.
Pored navedenih, postoji niz
drugih aktivnosti koje treba
prepoznati na lokalnoj razini i
njihovom provedbom poticati
međusobnu suradnju službi.
Općenito gledano, suradnju među
službama koje se bave zaštitom i
spašavanjem u Republici Hrvatskoj možemo ocijeniti izuzetno
dobrom, ali svakako da uvijek
postoji prostor za unaprjeđenje te
suradnje na višu razinu.
Možemo zaključiti: viša razina
suradnje među službama znači i
višu razinu sigurnosti za građane
u zajednici.
VATROGASNI VJESNIK LIPANJ 2018.
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SLOVENSKI Vatrogasci ravnopravan SU partner
Izbor novog predsjednika Gasilske zveze Slovenije bio je povod da saznamo malo više o njegovom vatrogasnom
putu, ali i o ustroju slovenskog vatrogastva kao i o načinu funkcioniranja mjesečnika “Gasilec”

Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice

Nedavno ste izabrani za predsjednika Gasilske zveze Slovenije. Otkada ste u vatrogastvu i što
je sve prethodilo predsjedničkoj
dužnosti?
U rad PGD Kalobje sam se
uključio 1970. godine, gdje sam
nakon osnovnog obrazovanja za
vatrogasca, bio 20 godina tajnik
Društva. Nakon toga uključio
sam se u rad GZ Šentjur, gdje
sam tijekom godina stekao čin
VGČ i specijalnost predavača.
Nakon preseljenja, uključio se u
rad PGD Slivnica pri Celju, koja
više od tri desetljeća prijateljski
surađuje s DVD-om Bednja.
Najprije sam bio član Upravnog
odbora GZ, kasnije sekretar i
zatim predsjednik GZ Šentjur u
razdoblju od 2008. do 2018. godine. U tom razdoblju moja GZ
bila je predsjedavajuća Gasilskoj
regiji Celje, na njezin predlog bio
sam dva mandata član Komisije
za obrazovanje GZ Slovenije.
Godine 2013. kandidirao sam
se za predsjednika, na izbornoj
Skupštini u Kopru. Tada nisam
dobio dovoljno glasova, ali me
izabrani predsjednik imenovao
za svog zamjenika. Nakon njegovog povlačenja s te funkcije, u studenom prošle godine,
preuzeo sam funkciju „vršioca
dužnosti“ predsjednika GZS. Na
XVII. Kongresu GZS u Ptuju, u
svibnju ove godine, izabran sam
za predsjednika slovenskih vatrogasaca.
Kako izgleda ustroj GZ
Slovenije?
Najviše tijelo GZS je Kongres,
koji se održava svakih pet godina, a njegov je cilj ocjenjivanje
rada organizacije, biranje novog rukovodstva te prihvaćanje
smjernica za novi mandat.
Za prihvaćanje svih odluka i
provjeravanje realizacije ciljeva
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Janko Cerkvenik

Kongresa, svake godine sastaje se
Plenum. To tijelo daje ovlaštenje
Upravnom odboru, da se u
tekućoj godini realiziraju svi zadaci za koje je zadužen i rješava
tekuće poslove, s područja upravljanja. Za poslove na operativnom području zaduženo je
Poveljstvo, koje je ravnopravno
tijelo Upravnom odboru. Za nadzor financija ovlašten je Nadzorni odbor, a za pritužbe na rad
Arbitraža.
vidimo se sljedeće
godine u Metliki na
obilježavanju 150.
godišnjice vatrogastva u Sloveniji i u
mjesecu srpnju 2021.
na Vatrogasnoj olimpijadi u Celju.

Po službenoj statistici iz 31.
prosinca 2017. u Sloveniji imamo: 1.299 PGD i 42 PIGD, u
kojima radi 162.575 članova,
u posljednih pet godina broj
članova povećava se godišnje za
7,55%. Na lokalnom nivou radi
120 GZ, koje se udružuju u 17
regija.
Na koji način je u Sloveniji
riješeno financiranje dobrovoljnih i profesionalnih postrojbi
te vatrogasne tehnike, odnosno

na koji način i u kojim postocima
lokalna samouprava i država financiraju vatrogastvo?
Zakon o gasilstvu iz 1994. godine određuje da se vatrogastvo
u Sloveniji financira iz proračuna
Republike Slovenije i općine, imovine Osiguranja i gospodarskih
tvrtki; prihoda iz vlastite djelatnosti, donacija fizičkih i pravnih
osoba.
Općina u skladu sa svojim
ovlaštenjima brine o organizaciji, vatrogasnoj opremi i radu
vatrogastva.
Na temelju nacrta zaštite od
požara općina osigurava sredstva za: redoviti rad vatrogasnih
postrojbi; vatrogasnu zaštitnu
i spasilačku opremu i sredstva
za promatranje, obaviještavanje
i uzbunjivanje; održavanje i
obnavljanje vatrogasnih sredstava i opreme; osposobljavanje
i dopunsko osposobljavanje
članova vatrogasnih postrojbi;
izgradnju i održavanje zgrada i
prostora za rad vatrogastva; nadoknadu štete, koju su imali vatrogasci kod obavljanja zadataka
vatrogastva; nadoknadu štete,
trećim osobama, zbog obavljanja
zadataka vatrogastva; obavljanje
drugih djelatnosti vatrogasnih
organizacija.
Općina osigurava obavljanje
zadataka vatrogastva preko vatrogasnih organizacija.
Objasnite i ocijenite suradnju
Uprave Republike Slovenije za
zaščito in reševanje (Uprava) i
GZS-a.
Sustav obrane naše zemlje
bazira se na tri sistema nacionalne sigurnosti. Prvi provodi
Slovenska vojska, drugi Slovenska Policija, a u trećem sistemu
je Uprava, koji ima u svom sustavu pored drugih organizacija i
vatrogasne i spasilačke jedinice,

razgovor
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opremljenost slovenskih
vatrogasaca značajno je
poboljšana
Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice

Odlična suradnja hrvatskih i slovenskih vatrogasaca

za zaštitu građana, za zaštitu od elementarnih i drugih nepogoda.
Suradnja s Upravom RS za zaščito
in reševanje (URSZR-DURS) je vrlo
dobra, u našoj suradnji vatrogasci su
ravnopravni partner i sugovornik.
Predstavite Vaš časopis Gasilec: kolika
mu je naklada, koji je sadržaj časopisa
te kako se financira?
Časopis Gasilec kao mjesečnik izlazi
već 120 godina i ima 8.600 čitatelja.
Svake godine dopunjuju se rubrike,
članovi redakcije pokušavaju zadovoljiti čitatelje sa stručnim i općenitim
rubrikama. Financira se iz redovitih
sredstva GZS i vlastitih sredstava, koji
se dobivaju iz pretplate svakog broja
časopisa i iz reklama u njemu. Za njegov dugogodišnji rad, predsjednik RS g.
Borut Pahor, dodjelio je časopisu Gasilec visoko državno odlikovanje „Red za
zasluge“.
Kako ocjenjujete suradnju GZS i
HVZ?
Suradnja je vrlo dobra, dugogodišnja,
prava i prijateljska. Suradnja nije samo
službena na nivou dviju organizacija, na
nju utječu i međusobni osobni kontakti
dužnosnika i stručnih zaposlenika dviju
organizacija te konačno i svakodnevni
kontakti prijateljskih PGD-DVD i GZVZ.
Imate li poruku za čitatelje Vatrogasnog vjesnika?
Svim vatrogascima u Hrvatskoj želim
i nadalje dobar rad, dobru suradnju,
zdravlje i puno sreće. Nadam se kako
ćemo jedni i drugi na svim područjima
postizati dobre rezultate, na ponos i dobrobit svih naših građana. Već danas sve
pozivam da se sljedeće godine vidimo u
Metliki na obilježavanju 150. godišnjice
vatrogastva u Sloveniji i u mjesecu srpnju 2021. g. na Vatrogasnoj olimpijadi u
Celju.

Franci Petek po drugi
je put izabran za
zapovjednika Gasilske
zveze Slovenije.
Razgovarali smo s njime
o slovenskom sustavu
osposobljavanja kao i
pitanju zapovijedanja
na intervencijama
u kojima sudjeluju
profesionalne i
dobrovoljne vatrogasne
postrojbe.
Nedavno ste bili ponovno izabrani za zapovjednika
GZ Slovenije, molim Vas da se predstavite.
Rođen sam 18. srpnja 1961. u Ptuju. Osnovnu školu
završio sam u Staršama i školovanje nastavio na Srednjoj tehničkoj školi u Mariboru te stekao zvanje strojnog
tehničara. Nakon završene srednje škole zaposlio sam
se u Općoj bolnici (Splošna bolnišnica) Maribor. Uz
posao najprije sam završio višu poslovnu školu, a kasnije završio i studij na Fakultetu za kemiju i kemijsku
tehnologiju, odjel za tehničku sigurnost, te uspješno
diplomirao na oba smjera studija – zaštita na radu i
protupožarna zaštita.
Položio sam stručne ispite iz područja zaštite na radu
i protupožarne zaštite, a za provedbu osposobljavanja
imam položen i andragoško-pedagoški ispit.
Već 1970. godine postao sam član PGD Starše.
Članstvo u vatrogasnoj organizaciji obiteljska je
tradicija – i moj otac je bio dugogodišnji dužnosnik. U
to vrijeme obavljao sam različite funkcije na različitim
nivoima organiziranosti: zapovjednik PGD Starše,
predsjednik PGD Starše, zapovjednik općinskog
zapovjedništva općine Starše, podzapovjednik GZ
Maribor, zapovjednik GZ Starše, zapovjednik GZ Maribor, član predsjedništva Vatrogasnog saveza (Gasilska zveza) Slovenije, predsjednik Regionalnog vijeća
(Regijski svet) mariborske regije, član UO Vatrogasnog
saveza (Gasilska zveza) Slovenije. Dužnost zapovjednika Vatrogasnog saveza (Gasilska zveza) Slovenije
obavljam već drugi mandat.
Osim nabrojenog radio sam i još radim u različitim
komisijama na razini Vatrogasnog saveza (Gasilska
zveza) Slovenije.
Svih godina aktivan sam na području natjecanja
pri obavljanju sudačke funkcije i u ulozi organiza-
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tora natjecanja. Također sam
međunarodni sudac na vatrogasnim olimpijadama.
Tijekom svih tih godina neprestano sam se obrazovao i postigao čin visokog vatrogasnog
časnika II. stupnja, što je najviši
čin u dobrovoljnoj vatrogasnoj
djelatnosti kod nas.

Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice

Jeste li zadovoljni stanjem
opremljenosti vatrogasnih postrojbi u Sloveniji?
Stanje na području opremljenosti u zadnjih dvadeset godina u Sloveniji dosta se promijenilo. S prenošenjem odgovornosti
i financiranja sistema zaštite i
spašavanja vatrogasaca na lokalnu zajednicu opremljenost se
jako poboljšala. U tom razdoblju nabavljeno je puno osobne
zaštitne opreme, tehnike i vozila.
Mogu reći da je u tim godinama
zamijenjeno oko 80% voznog
parka, u prosjeku svake godine
130 vozila. Stanje opremljenosti
u nekim je društvima doista dobro, no imamo i takve situacije,
gdje je stanje još uvijek loše i ne
osiguravaju se osnovni zahtjevi o
minimalnoj opremljenosti. No
općenito mogu reći da je stanje
dobro.
Kako funkcionira model nabave vatrogasne tehnike?
Već u odgovoru na prethodno
pitanje odgovorio sam da je za
vatrogasce odgovorna lokalna
zajednica – predsjednik općine.
Lokalna zajednica također osigurava sredstva za djelovanje
i opremljenost dobrovoljnih
i profesionalnih vatrogasnih
postrojbi. Na žalost, pri nabavi
vozila još uvijek postoji praksa
da veliki udio sredstava prikupe sama društva. Postotak
općina–društvo u pojedinim je
općinama vrlo različit – od 100
% sufinanciranja kod općina s
višim proračunom, do manje od
50 % kod siromašnijih.
Djelomično
vatrogasnu
tehniku sufinancira i država
iz proračuna. Godišnje za to
namijeni sredstva u visini od
1.700.000,00 eura. Ta se sredstva
na temelju natječaja i kriterija
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(različiti postoci sufinanciranja)
razdijele pojedinim društvima.
Država djelomično sufinancira
i vatrogasne postrojbe od šireg
značenja (GEŠP). To su postrojbe, koje djeluju u slučaju prometnih nesreća, opasnih tvari i
pri spašavanju na i iz vode. Tih
postrojbi imamo 49, od toga je
14 profesionalnih. Zbog financiranja preko lokalnih zajednica
zajedničke se nabave nisu iskazale kao dobre.
U proteklih 20-ak godina GZS
je napravila znatne iskorake
u osposobljavanju, molimo da
naše čitatelje upoznate s Vašim
sustavom osposobljavanja?
Sustav osposobljavanja slovenskih vatrogasaca određen
je prije svega u Zakonu o vatrogasnoj djelatnosti (Zakon o
gasilstvu) i Pravilima vatrogasne
službe dobrovoljnih vatrogasaca.
Imamo tri veće skupine osposobljavanja: temeljno, dopunsko i
permanentno osposobljavanje.
Nastavne programe za temeljna i dopunska osposobljavanja priprema Vatrogasni savez
Imamo tri veće skupine
osposobljavanja:
temeljno, dopunsko
i permanentno
osposobljavanje.
Nastavne programe za
temeljna i dopunska
osposobljavanja
priprema Vatrogasni
savez (Gasilska zveza)
Slovenije, a potpisuje
ih resorni ministar.

(Gasilska zveza) Slovenije, a potpisuje ih resorni ministar.
Temeljna
osposobljavanja
namijenjena su tome da vatrogasac stekne znanje o osnovnim
vatrogasnim vještinama te se
na višim razinama upozna s
vođenjem vatrogasnih formacija
od skupine dalje. Temeljna osposobljavanja imamo na sedam
razina. Nakon svakog obavljenog tečaja vatrogasac stekne
novi viši čin u vatrogasnoj

djelatnosti. Mladi u vatrogasnoj
djelatnosti počinju se upoznavati s vatrogasnom djelatnošću
na tečaju za pripravnika. Sljedeći
tečaj je tečaj za operativnog vatrogasca. Nakon obavljenog
tečaja za operativnog vatrogasca
vatrogasac je osposobljen za rad
u svim intervencijama. Svi daljnji temeljni tečajevi namijenjeni
su osposobljavanju za vođenje –
od vođenja skupine do vođenja
većih intervencija, u kojima
mogu surađivati sve postrojbe iz
sistema za zaštitu i spašavanje.
Dopunska
osposobljavanja
nazivamo i »specijalnosti«. Na
tim osposobljavanjima vatrogasac stekne produbljeno znanje na određenom specifičnom
području. Takva područja su
strojarstvo, rad s izolacijskim
uređajem za disanje, gašenje
požara u unutarnjem prostoru,
tehničko
spašavanje,
opasne tvari, mentoriranje mladih, informatičar, instruktor,
predavač …
Temeljna
osposobljavanja
provode se na svim razinama
vatrogasne organizacije – od
vatrogasnog saveza prema gore.
Dopunska osposobljavanja se
– osim strojarstva – obavljaju
na razini Vatrogasnog saveza
(Gasilska zveza) Slovenije.
Treća vrsta osposobljavanja,
što ih provode vatrogasci, su
permanentna osposobljavanja.
Za ta osposobljavanja nastavni
programi nisu propisani. Svrha
tih osposobljavanja je obnavljanje znanja, stečenog na temeljnim
i dopunskim osposobljavanjima.
Namijenjena su također tome da
se vatrogasci u svojim matičnim
postrojbama
upoznaju
sa
specifičnostima svog požarnog
okoliša. Permanentna osposobljavanja provode se pretežno u
vatrogasnim postrojbama u obliku praktičnih vježbi, predavanja
odnosno neformalnih susreta.
Za što kvalitetnije održavanje
stečenog znanja i provedbu
praktičnog osposobljavanja na
nižim razinama gradimo regionalne poligone – dva poligona
smo već izgradili, a u planu ih
imamo 17.

Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice
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Kako je kod vas riješeno pitanje imenovanja dobrovoljnih i
profesionalnih zapovjednika?
Sastav i veličina vatrogasnog
zapovjedništva zavisi od veličine
općine te vrste i organiziranosti
vatrogasnih postrojbi u općini.
Vatrogasno zapovjedništvo čine
zapovjednici dobrovoljnih i profesionalnih vatrogasnih teritorijalnih postrojbi, zapovjednici
vatrogasnih sektora na području
općine te vatrogasnih postrojbi
gospodarskih društava, zavoda
i drugih organizacija. Ako je u
općini profesionalna vatrogasna
postrojba VI. ili VII. kategorije,
u vatrogasno zapovjedništvo
uključuju se i vatrogasni
zapovjednici formacijskih sastava iz takve vatrogasne postrojbe.
Član vatrogasnog zapovjedništva
općine je i zapovjednik vatrogasnog saveza, a uključuju se
vatrogasne postrojbe s područja
općine.
Zapovjednika
PGD
bira
najviši organ društva na prijedlog operativnih članova u PGD
nakon prethodne suglasnosti
zapovjednika GPO u pisanom
obliku. Zamjenika zapovjednika,
podzapovjednika i ostale članove
Zapovjedništva na prijedlog
zapovjednika PGD imenuje
najviši organ PGD.
Vatrogasne zapovjednike sektora biraju zapovjednici PGD ili
drugih vatrogasnih postrojbi u
sektoru nakon prethodne suglasnosti vatrogasnog zapovjednika općine u pisanom obliku.
Zamjenika zapovjednika sektora biraju zapovjednici PGD ili
drugih vatrogasnih postrojbi u
sektoru na prijedlog vatrogasnog
zapovjednika sektora.
Vatrogasnog
zapovjednika
općine biraju zapovjednici dobrovoljnih i profesionalnih
postrojbi nakon prethodne
suglasnosti zapovjednika GZ u
pisanom obliku. Zamjenika vatrogasnog zapovjednika općine
i vatrogasnog podzapovjednika
općine na prijedlog vatrogasnog
zapovjednika općine potvrđuju
zapovjednici dobrovoljnih te
profesionalnih postrojbi. U
općinama, u kojima djeluju pro-

fesionalni vatrogasci, vatrogasnog zapovjednika općine na prijedlog GPO imenuje predsjednik
općine.
Zapovjednika GZ bira najviši
organ GZ na temelju prijedloga zapovjednika nižih
zapovjedništava i zapovjednika profesionalnih vatrogasnih postrojbi nakon prethodne
suglasnosti zapovjednika vatrogasne regije u pisanom obliku. Zamjenika zapovjednika,
podzapovjednika GZ i ostale
članove Zapovjedništva na prijedlog zapovjednika GZ imenuje
najviši organ GZ.
Vatrogasne zapovjednike regija predlažu i biraju zapovjednici
GZ nakon prethodne suglasnosti zapovjednika Vatrogasnog
saveza (Gasilska zveza) Slovenije
u pisanom obliku. Zamjenika
vatrogasnog zapovjednika regije
biraju zapovjednici GZ na prijedlog vatrogasnog zapovjednika
regije.
Zapovjednika
Vatrogasnog
saveza (Gasilska zveza) Slovenije
bira Kongres, u skladu s postupkom, određenim Statutom vatrogasnog saveza (Statut Gasilske
zveze) Slovenije, uz poštivanje
odredbi o općem obrazovanju
i vatrogasnoj stručnoj osposobljenosti iz PGSPG. Zamjenika,
podzapovjednika i pomoćnike
zapovjednika
Vatrogasnog
saveza (Gasilska zveza) Slovenije
na prijedlog zapovjednika Vatrogasnog saveza (Gasilska zveza)
Slovenije bira Kongres.
Zapovjednici i direktori profesionalnih jedinica na prijedlog
predsjednika općine imenuju
vijeća općina.

Budući je GZS organizacija
koja objedinjava samo PGD,
kako je riješeno pitanje zapovijedanja na intervencijama na
kojima sudjeluju profesionalne i
dobrovoljne postrojbe?
Voditelj intervencije gašenja
požara i drugih operativnih
zadataka zaštite, spašavanja i
pomoći, vodi u skladu s načelima
vatrogasne struke i vatrogasne
taktike te zapovijeda i usklađuje
djelovanje svih vatrogasnih postrojbi odnosno kod određenih
nesreća u skladu s planovima
zaštite i spašavanja i drugih snaga za zaštitu, spašavanje i pomoć.
Zapovjednik više kategorizirane vatrogasne postrojbe ili
viši po činu u skladu sa Zakonom
o vatrogasnoj djelatnosti (Zakon
o gasilstvu), prilikom dolaska
na mjesto intervencije preuzima
vođenje intervencije, ako se s
voditeljem intervencije ne sporazumije drugačije. Zapovjednik
više kategorizirane vatrogasne
postrojbe ili viši po činu mora
preuzeti vođenje vatrogasne intervencije, ako je očito da voditelj
intervencije vodi intervenciju
pogrešno ili bitno u suprotnosti
s ovim pravilima.
U Sloveniji imamo sve vatrogasne postrojbe – profesionalne
i dobrovoljne – razvrstane u
kategorije od 1 do 7. Prvi, koji
preuzme vođenje intervencije,
domaći je zapovjednik ili za to
osposobljeni operativni vatrogasac, s povećanjem intervencije
vođenje se predaje zapovjedniku
više kategorizirane vatrogasne
postrojbe ili višem po činu. Intervencije vode dobrovoljni
i profesionalni vatrogasci. U
Sloveniji ima puno intervencija,
gdje profesionalni vatrogasci ne
djeluju (imamo 14 javnih vatrogasnih zavoda s približno 700
profesionalnih vatrogasaca). Na
svim velikim intervencijama u
većini slučajeva voditelji su dobrovoljni vatrogasci, regionalni
zapovjednici odnosno zapovjednici vatrogasnih saveza. U praksi
nemamo većih problema s predajom vođenja i samim vođenjem.
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Istarska

Skupština DVD-a Vodnjan

Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice

V

Preventivne aktivnosti u prvom planu

odnjanski vatrogasci su
uz redovne aktivnosti,
posebice preventivne koje su
u prvom planu, prošle godine
sudjelovali na 6 intervencija
u gašenju požara otvorenog
prostora na području Vodnjana (Peroja i Barbarige)
u suradnji s JVP Pula i dobrovoljnim
vatrogasnim
društvima Fažana i Peroj.
Društvo ima 36 članova i
24 pripadnika vatrogasne
mladeži. Sedamnaest operativaca ukupno je odradilo 182 sata na intervencijama, rekao je predsjednik DVD-a Vodnjan Roberto Kmet podnoseći izvještaj o radu na Skupštini
društva održanoj 1. lipnja 2018.
Zapovjednik Manuel Rojnić je istaknuo da je i
lani u skladu s Planom rada organizirano motrenje i ophodnja, a to važno područje angažiranja realizirano je u suradnji sa susjednim dobrovoljnim
vatrogasnim društvima Peroj i Fažana. Ostvareno
je tako da je svako od spomenutih društava vršilo
dežurstvo po jedan tjedan. Tijekom dežurstva bila
su angažirana 3 vatrogasaca od 10 do 18 sati i ukupno je ostvareno 200 radnih sati.
Tijekom 2017. godine članovi društva okupljali
su se u sjedištu DVD-a svaku subotu od 14 do 18
sati, te vježbali, održavali opremu i vozila. U svib-

nju prošle godine doniran je
vatrogasni kombi za prijevoz
ljudstva istarskom DVD-u
Tinjan. Vježbe i druženja s
vatrogasnom mladeži odvijala su se četvrtkom od 17
do 20 sati. Ženska vatrogasna mladež natjecala se na
šestomu kupu grada Senja i
na 12. natjecanju mladeži i
podmlatka Vatrogasne zajednice Istarske županije u
Bujama te boravila u Kampu
vatrogasne mladeži u Fažani.
Članovi i članice DVD-a (muška i ženska ekipa)
sudjelovali su na 15. međunarodnom natjecanju
vatrogasnih ekipa u terenskim vozilima koje organizira DVD Medulin uz potporu VZIŽ, PVZ
Pula i Općine Medulin.
Vodnjanski vatrogasci su i u 2017. godini vršili
protupožarna osiguranja javnih skupova i manifestacija na području grada Vodnjana: proslava Sv.
Foške u Batvačima, proslava blagdana Sv. Blaža,
maskenbal u Galižani, Dječji festival duhovne
glazbe „Iskrice“, proslava „Ivanje“, proslave Dana
Grada, Dani maslinovog ulja, Dani kažuna, procesija Tijelova u Vodnjanu, biciklijade i ostale. U
sušnom razdoblju, tijekom srpnja i kolovoza u
suradnji s lovačkim društvom „Jedinstvo“ Vodnjan
punili su vodom lokve za divljač.
Asim Čabaravdić

Karlovačka

DVD Rečica-Matica

Proslavili 110. rođendan

Broje 110 članova i slave 110 godina rada

D

obrovoljno vatrogasno društvo Rečica –Matica proslavilo je 110. rođendan. Tim je povodom održana svečana sjednica u petak 1. lipnja, u
vatrogasnom domu društva.
Treće najstarije društvo na području Vatrogasne
zajednice grada Karlovca, kroz svoju je povijest
bilo jedan od glavnih inicijatora, ali i nositelja
društvenoga života rečičkog kraja. Na taj je veliki
značaj Društva na svečanosti podsjetio i predsjednik DVD-a Rečica Matica, Željko Šafar. Društvo
je osnovano 31. svibnja 1908. godine. Stoljeće i
deset godina rada Šafar je obuhvatio u iscrpnom
izvješću, a kroz koje se može pratiti ne samo pov-

ijest vatrogastva nego bogata kulturna povijest, pa
i razvoj sportskih udruga. Uz rođendan DVD-a
Rečica Matica, ovo je ujedno i 110 godina organiziranog vatrogastva u Rečici koja je jedno od rijetkih mjesta karlovačke okolice, a da ima tri vatrogasna društva.
Ovo je društvo danas jedno od vodećih u
Karlovačkoj županiji, što znači da nemaju samo
bogatu i slavnu povijest nego puno ulažu i u
budućnost Društva. Simbolično, trenutačno okupljaju 110 članova, a među njima je puno djece i
mladih.
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Svečanu sjednicu uveličali su brojni gosti i uzvanici, uglavnom su to bila društva s područja
čitave Karlovačke županije. Kako se moglo čuti
od čelnih ljudi Vatrogasne zajednice Karlovačke
županije, ali i predstavnika gradskih vlasti te
ostalih gostiju DVD Rečica-Matica primjer je
ostalima.
Svečanost je bila i prilika za podjelu priznanja
dugogodišnjim članovima, ali i svima onima koji su kroz godine pomagali rad DVD-a
Rečica-Matica. (kb)

Dobrovoljno vatrogasno društvo Duga Resa

Okrenuti razvoju, ali ne zaboravljaju one koji su društvo stvarali

D

obrovoljno
vatrogasno društvo
Duga Resa osnovano
je 1934. godine, iako
povijest vatrogastva na
dugoreškom području
seže još u 19. stoljeće jer
je još 1885. godine bilo
osnovano Industrijsko
vatrogasno društvo, za
potrebe nekadašnje tekstilne tvornice.
Tradiciju Društva starijeg od osam desetljeća
nastavljaju danas 73 člana, od
kojih je 20 operativnih, kako napominje Boris Škrtić, koji je prije
nešto više od godine izabran za
predsjednika. Škrtić je profesionalni vatrogasac s bogatim radnim
iskustvom, koji je počeo raditi u
karlovačkoj javnoj postrojbi, a
potom je prešao raditi u vatrogasnu postrojbu na autocesti.
U prvih godinu dana na čelu
DVD-a Duga Resa pokrenuo
je brojne aktivnosti, a jedan od
prvih zadataka koje si je zadao
je obnova vatrogasnog doma te
opremanje, kako osobnom opremom vatrogasaca tako i nabava
vozila i opreme.
- Trenutačno nam u društvu nedostaje navalno i manje tehničko
vozilo. To su obaveze koje proizlaze iz procjene ugroženosti
koju je napravio Grad Duga Resa.
Posljednjih godinu dana pokrenuo sam obnovu doma, garaža i
ureda. Nabavili smo i uredsku
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Članovi Društva

opremu od računala na dalje,
zapravo sve što nam treba za što
bolje funkcioniranje, pojašnjava
Škrtić.
Novog predsjednika međutim
muči činjenica da teško animiraju djecu i mladež da se uključe
u rad Društva. Svake godine
rade prezentacije u školama i
dugoreškom vrtiću, ali interes
današnje djece vrlo je kratkotrajan. No, s druge strane, sa zadovoljstvom ističe činjenicu da
su operativni članovi uglavnom
mlađi od 30 godina.
Namjera je i da se DVD Duga
Resa više specijalizira za radove na vodi, budući da osim
u Karlovcu, poplave prijete i
dugoreškom području.
- S nabavom opreme za radove
na vodi smo krenuli, dijelom preko Civilne zaštite grada. Nabavili
smo tri suha odijela za radove na
vodi, kišna odjela, a namjera je
nabaviti i čamac. Tu je dugoreška

gradska uprava pokrenula jedan
projekt u suradnji s Vatrogasnom zvezom Črnomelj. To je
međunarodni projekt i tu smo
se velikoj mjeri koncentirali na
spašavanje na vodi. Ukoliko taj
projekt prođe, Grad će imati
značajna sredstva na raspolaganju, kazao je Boris Škrtić.
Vezano uz radove na vodi na
Mrežnici su organizirali vježbu
spašavanja u kojoj je sudjelovalo
sedam članova. Vježbu su sa zanimanjem pratili i brojni stariji
članovi Društva. Škrtić napominje da uvijek pozivaju starije
članove na druženja i vježbe. Iako
više nisu u godinama kada bi
fizički mogli pomoći, rado sudjeluju u svim aktivnostima.
Vježbu je pratio i jedan od najstarijih dugoreških vatrogasaca,
78-godišnji Zdravko Grgurić,
koji je član DVD-a Duga Resa od
1959. godine. Podijelio je priču
što ga je potaklo da postane va-
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trogasac, a to je bilo nakon požara
njegove kuće.
- Kad smo kod mene gasili
požar, vatrogasci nisu mogli
dovesti vodu iz Mrežnice do
moje kuće pa su se ljudi skupili
i iz Mrežnice je s ruke na ruku
išla voda da mogli gasiti. Kad sam
vidio kako ljudi pomažu meni
onda sam i ja odlučio ići u vatrogasce. To je bio početak mog vatrogastva, ispričao je Grgurić.
U vrijeme 50-ih i 60-ih godina
prošlog stoljeća vatrogastvo je
bilo nešto drugačije nego danas.
Izvor novca bile su vatrogasne
zabave, a puno je bilo uloženo
i dobrovoljnog rada. Grgurić je
bio jedan od sudionika i gradnje
sadašnjeg vatrogasnog doma.
- Kopali smo kamen u kamenolomu, gdje je danas veterinarska stanica i vozili ga ovdje, na
kolima koja su vukli konji ili volovi. Svakako se to skupljalo. Sve
smo mi svojim rukama izgradili,
dodao je Grgurić.
On je bio zapovjednik Društva
od 1962. godine, a kaže da su se
vatrogasci na intervenciju pozivali ručnom sirenom, a kasnije
je DVD Duga Resa dobio stari
autobus od Pamučne industrije, s
kojim su odlazili i na intervencije
i na vatrogasne vježbe, a obilazili
su i okolna sela gdje su poticali

Detalj s vatrogasne vježbe

osnivanje vatrogasnih društava.
Zdravko Grgurić sjeća se i velike poplave u Zagrebu 1964. gdje
su dugoreški vatrogasci među
prvima priskočili u pomoć poplavljenim građanima metropole.
- Bili smo tamo mjesec dana.
Odavde smo vozili čamce s
Mrežnice, tovarili na kamion i
vozili u Zagreb, kako bi mogli s
njima spašavati ljude iz kuća i
voziti ih da obiđu poplavljene
kuće. Morali smo paziti jer su se
među ljudima koji su obilazili
svoje kuće pojavljivali i lopovi,
prisjetio se Grgurić.
Među starijim članovima DVDa Duga Resa je i 72-godišnji Juraj
Grman, koji je vatrogasac duže
od pola stoljeća, a s posebnim
simpatijama se prisjeća svoje
generacije.
- Mi smo bili generacija koja je
uživali u tome. Bila je grupa nas
dvadesetak. Tada su se vatrogasci
više družili. Odlazili smo na natjecanja od Karlovca do Bosiljeva,

Novog Mesta, Črnomlja. Bili smo
toliko povezani da smo neko vrijeme bili bolje društvo nego što
su bili profesionalci u Pamučnoj
industriji pa smo s njima imali
zajedničke vježbe. Nikad se nije
pitalo niti kakvo je vrijeme, je li
zima snijeg, led, vozili smo često
ljudima po selima vodu. Danju ili
noću bez razlike, rekao je Grman.
Iako je većina članova u to vrijeme bila zaposlena, nije bilo
teško skupiti vatrogasce za intervenciju.
- Uvijek smo bar četvorica ili
petorica bili ovdje za 10 ili 15
minuta i spremni za otići na intervenciju i nitko nije imao problema na poslu zbog intervencija,
istaknuo je Juraj Grman, koji je
inače radio kao profesionalni
vozač, a to je posao koji je imao
i u DVD-u.
Na pitanje što misli jesu li vatrogasci bili više angažirani nekad ili
danas, Grman kaže da je to danas, ali i da imaju više opreme za
različite vrste intervencija. Veseli
ga doći i danas u DVD u kojem je
proveo tolike godine.
Krasno je vidjeti ove mlade
dečke, pogotovo kad su dobri,
složni i to me podsjeća na moju
generaciju, dodao je na kraju Juraj Grman.
Ksenija Begović

dvd Vrhovac

I ove godine uključeni u akciju „Hrvatska volontira“
Vrhovački vatrogasci predstavljali grad Ozalj u „Naj akciji – grad prijatelj djece“

D

VD Vrhovac, koje djeluje na području Vatrogasne zajednice grada Ozlja, a uz temeljnu
vatrogasnu djelatnost, veliku pažnju posvećuju radu
s djecom, mladeži, poticanju volonterizma čime je
uz Javno priznanje grada Ozlja prošle godine bilo
predloženo za Državnu nagradu za volontiranje u
kategoriji pravnih osoba.
- Vrhovačko vatrogasno društvo redovito sudjeluje u svim aktivnostima lokalne samouprave,
manifestaciji „Hrvatska volontira“ gdje je prošle
godine, između 440 događanja, akcija zaštite i obnove okoliša „Čišćenje i uređenje Zdenca Pećac“,
proglašena među 10 najboljih volonterskih akcija,

čime smo nagrađeni nagradom Ureda Vlade RH te
predstavljali grad Ozalj u „Naj akciji – grad prijatelj
djece“.
Iznimno smo ponosni na uspješno provedene
projekte „Mali vatrogasci“, „Sestre vatrogaskinje“ te
prijavu na natječaj mjere 7.4. za obnovu vatrogasnog doma. Veliki uspjeh postigli smo nedavno gdje
smo prijavom na Javni natječaj za promicanje vidljivosti manifestacije „Dani otvorenih vrata Udruga“ odabrani da klip našeg video spota bude dio
promotivnog spota čija se verzija emitirala na HTV
i društvenim mrežama, ističe predsjednik Društva
Nikola Čulig.
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Manifestacija „Hrvatska volontira“
ove godine održava se po osmi put s
ciljem ukazivanja na značaj volontiranja u društvenoj zajednici kako bi
se volontiranjem povezali građani i
organizacije iz civilnog i poslovnog
sektora. Nastoji se potaknuti što
veći broj građana na uključivanje u
različite društveno korisne aktivnosti
i time promovirati vrijednost volontiranja kao građansku vrlinu i naviku
iz srca.
U sklopu manifestacija „Hrvatska
volontira“ i „Dani otvorenih vrata udruga“ DVD
Vrhovac uspješno provodi radnu akciju i radionicu prve pomoći na temu „Spasi život, spasi dom“.
U terminu od 10 do 18 sati, 31 volonter, kroz 162
volonterska sata uredio je okoliš oko vatrogasnog
doma s ciljem sprečavanja nastanka požara. Dakle
oko doma su uklanjali korov, kosili travu, spaljivali

biljni otpad te produžili ispust oborinskih voda za 15 metara kako
bi se, u slučaju povećanih količina
oborina, smanjile štete oko i na
samom objektu.
U drugom dijelu akcije, 27
članova pomlatka i mladeži imalo je priliku kroz radionicu prve
pomoći naučiti kako nastaju
ozljede i kako ih sanirati, kako
postupiti u slučaju nezgoda, što
sadrži torba prve pomoći te kako
se koristi i u konačnici praktično
primijeniti sve naučeno. Radionica je održana uz
potporu grada Ozlja, u u suradnji s Gradskim
društvom Crvenog križa Karlovac i Crvenim
križem Ozalj. Po završetku radionice sudionicima
su podijeljena priznanja i prigodni poklon paketi.
Uz sve navedeno vatrogasci operativci prezentirali
su vatrogasnu opremu i vozila. (kb)

Prvih 12 zapovjednika završilo II. razinu vođenja
i zapovijedanja vatrogasnim intervencijama
Zapovjednici VZ Karlovačke županije prvi su u Hrvatskoj krenuli s osposobljavanjem

N

akon uspješno završene
razine I. Programa za
osposobljavanje
vatrogasnih zapovjednika za vođenje i
zapovijedanje na vatrogasnim
intervencijama, 12 zapovjednika s područja VZ Karlovačke
županije, tijekom ovog tjedna
odslušali su 30 sati razine II.
Navedenog programa, a danas
su odradili završni ispit.
Radi se o Programu kojeg je na
prijedlog glavnog vatrogasnog
zapovjednika propisala Državna
uprava za zaštitu i spašavanje,
a provodi Učilište vatrogastva,
zaštite i spašavanja zbog potrebe
usvajanja specifičnih znanja i vještina pravilnog
vođenja, sukladno karakteristikama događaja i situacijama na terenu.
Druga razina obuhvaća usvajanje znanja i vještina
u provođenju procedura koje omogućuju vođenje
na intervenciji snagama veličine vatrogasnog voda
(od 50 do 60 vatrogasaca).
Zapovjednici VZ Karlovačke županije prvi su u
Hrvatskoj krenuli s osposobljavanjem po ovom Programu, njihova iskustva i prijedlozi već su pomogli
u unapređenju prve razine. Svi se slažu da su ovakva
osposobljavanja i usavršavanja potrebna na svim
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Sudionici usavršavanja

razinama u cilju poboljšanja vatrogasne službe, ali
i međusobne komunikacije i koordinacije prilikom
provođenja složenijih intervencija.
- Naši zapovjednici nastavit će se osposobljavati,
tako je krajem godine u planu treća razina nakon
koje će polaznici moći dobiti licencu predavača prve
razine, a iduće godine na redu je posljednja četvrta
razina. Do kraja godine VZ Karlovačke županije u
planu ima provesti još jedno osposobljavanje prve
razine za novih 12 zapovjednika, ističe zapovjednik
Vatrogasne zajednice Karlovačke županije Goran
Tekst: Ksenija Begović / Foto: Igor Čepurkovski
Franković.
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K-9 tim DVD-a Karlovac

Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice

D

Didi i Dragon odradili odličan posao

obrovoljno
vatrogasno
društvo
Karlovac
jedino je vatrogasno
društvo na području
Karlovačke županije
koje su svom sastavu
ima dva vodiča i dva
potražna psa. To su
Nikola Balake, s hrvatskom ovčarkom
Didi i Ivan Pokupčić
s američkim stafordom Dragonom.
Obojica sa svojim psima prolaze redovite edukacije za potražne pse, a 30. svibnja kao gosti su
prvi put bili uključeni u vatrogasnu vježbu koje je
na svom području organiziralo Dobrovoljno vatrogasno društvo Dolnja Rečica.
Prema scenariju vježbe, osim požara i eksplozije osoba je ostala zatočena u ruševinama, a
„spašavali“ su je pripadnici K-9 tima. No, za K-9
nije bilo odmora jer su već 2. i 3. lipnja su odradili

zajedničku vježbu
i edukaciju s kolegama iz Slovenije.
U Karlovcu su
boravili
članovi
KVRP
Postojna, na čelu s Majdom
Jasenko,
me đ u naro d nom
sutkinjom za licenciranje potražnih
pasa.
Slovenci i dvojica Karlovčana trening sa psima
odradili su u vojarni Kupa, a potom i na ruševinama
u bivšoj vojarni u Gornjem Mekušju.
Zapovjednik DVD-a Karlovac, Dražen Petrić,
naglasio je da je izuzetno zadovoljan radom K-9
tima, budući da su tijekom vježbi i treninga oba
psa i njihovi vodiči odradili jako dobar posao. Pred
njima je sudjelovanje na vježbi u Šapjanama, a u
kolovozu, kazao je Petrić, posjetit će kolege u Postojni. (kb)

Vatrogasna zajednica grada Karlovca

I vatrogasci sudjelovali na smotri starodobnih vojnih vozila

K

arlovac je 26. svibnja bio domaćin još
jednog jedinstvenog susreta u Hrvatskoj. Naime,
Povijesna
postrojba
Karlovački počasni vod
ZNG-91
organizirala
je šesnaestu godinu za
redom Međunarodnu
smotru starodobnih vojnih vozila.
Ove se godine sudjelovalo je više od 40 vojnih oldtimera, automobila,
kamiona i motocikala. Na smotri su i ove godine
sudjelovali i karlovački vatrogasci. Točnije sudjelovalo je najstarije društvo u Karlovačkoj županiji
– DVD Karlovac te DVD Hrnetić-Novaki. Kako
je napomenu predsjednik Vatrogasne zajednice
Karlovačke županije Robert Hranilović, vatrogasci
sudjeluju četvrtu godinu na ovoj smotri.
Članovi DVD-a Karlovac na čelu sa zapovjednikom Draženom Petrićem Belim sudjelovali su s
Land Roverom, koji datira iz 1987. godine. Petrić je
u šali dodao kako je njihov tridesetogodišnjak još

itekako u funkciji, te je
i lani bio na svim većim
požarima. Budući da je
odredište ovogodišnje
smotre bio Slunj, točnije
vojni poligon „Eugen
Kvaternik“, Petrić je rekao da su oni spremni
i za gašenje požara ako
bude trebalo.
Budući da je svibnju
bilo nekoliko manifestacija u Karlovcu, treba istaknuti da su vatrogasci
sudjelovali i u tradicionalnoj procesiji gradskim
ulicama za blagdan Tijelova. Dan ranije u Karlovcu
je obilježen Dan hrvatskih branitelja Karlovačke
županije. Tim je povodom na Vunskom polju organizirana cjelodnevna proslava za građane. Proslavi su se pridružili i pripadnici Hrvatske kopnene
vojske, koji su na taj način proslavili svoj dan koji
se obilježava 28. svibnja. Uz taktičko-tehnički zbor
Hrvatske vojske, dio svoje opreme i vozila izložila je
i Javna vatrogasna postrojba Karlovac.
kb
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130. obljetnica DVD-a Virje

Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice

Virju je 13. svibnja
obilježena 140. obljetnica
postojanja Dobrovoljnog vatrogasnog društva Virje. Nakon
uspješno održane vježbe gašenja
požara otvorenog prostora, u
popodnevnim satima je održana
svečana skupština. Na samom
početku sjednice nazočnima se
obratio predsjednik DVD-a Virje
Drago Hatadi, a potom je prikazan video o osnivanju i radu
društva kroz proteklih 140 godina. Nakon glazbenog programa u
izvedbi limene glazbe DVD-a, dopredsjednik Hrvatske vatrogasne
zajednice Nedeljko Vukalović
uručio je zlatne plamenice
Nedeljku Baruškinu, Željku
Čižmešinkinu, Mirku Jakopoviću,
Mirku Krčmaru i Martinu Lukanecu. Zlatne medalje primili su
Drago Hatadi, Goran Matoničkin
i Velimir Sobota, dok su Mirko
Horvat i Slavko Vinković dobili
spomenice za visokih 70 godina
provedenog staža u vatrogastvu.
Dopredsjednik Hrvatske vatrogasne zajednice Nedeljko
Vukalović DVD-u Virje uručio je
i Plaketu Hrvatske vatrogasne zajednice povodom 140. obljetnice.
Nazočne su prigodnim riječima
pozdravili i zamjenik župana
Ratimir Ljubić,
predstavnik

Državne uprave za zaštitu
i spašavanje i glavni vatrogasni
zapovjednik
Slavko Tucaković, dopredsjednik
Nedjeljko
Vukalović,
načelnik
Općine Virje Mirko Perok,
zamjenik
predsjednika
županijske Vatrogasne zajednice Vladimir Piškor
i županijski zapovjednik
Zvonimir Habijan. Proslavi
su nazočila i 53 dobrovoljna vatrogasna društva, delegacija
Gradišćanskih Hrvata iz grada
Čeprega te predstavnici sponzora.
Dobrovoljno
vatrogasno
društvo Virje osnovano je davne
1878. godine, a pokriva područje
od 78,55 km². DVD Virje je
stožerno društvo s 90 dobrovoljnih vatrogasaca i 25 profesionalnih. Trenutno broji četiri
zaposlena vatrogasca, kao i 40
pripadnika podmlatka i mladeži
koji ostvaruju izuzetne rezultate na natjecanjima u Hrvatskoj
i šire. Vozni park Društva čine
tri navalna vozila, dvije auto cisterne, jedna hidraulička platforma, jedno teretno kombi vozilo,
autobus, mini bus i dva putnička
kombi vozila, a uključeno je u
sve manifestacije lokalne zajednice i kao takvo čini okosnicu

Dobitnici vatrogasnih priznanja

lokalnih kulturnih i sportskih
aktivnosti. Društvo u spomen
na dugogodišnjeg predsjednika
Dušana Koščića organizira tradicionalni kup u spajanju usisnog
voda, koje je poznato kao najmasovnije i najorganiziranije natjecanje takvoga tipa u Hrvatskoj,
na kojem često nastupaju najbolje
svjetske ekipe. Također sudjeluje i
u svim zadaćama županijske Vatrogasne zajednice i Vatrogasne
zajednice Općine Virje.
Članovi DVD-a Virje, s vozilima, opremom i ljudstvom sudjelovali su u poplavama u Gunji,
Novom Virju i Drnju te na brojnim izvanrednim i redovnim
dislokacijama duž cijele obale
Jadrana.
Krešimir Juratović

Ličko-senjska

150. obljetnica DVD-a Otočac

D

obrovoljno vatrogasno društvo Otočac
nizom događanja je obilježilo 150.
obljetnicu humanog rada. DVD Otočac ima
značajno mjesto u hrvatskoj vatrogasnoj
povijesti kao treće vatrogasno društvo, osnovano nakon društava u Varaždinu i Sisku.
Obilježavanja ove visoke obljetnice započelo
je 25. svibnja otvaranjem prigodne izložbe
fotografija i opreme otvorene u Gackom
pučkom otvorenom učilištu u Otočcu.
U subotu 26. svibnja, svečanost je nastavljena budnicom Puhačkog orkestra DVD-a
Otočac po ulicama grada. Potom su vatrogas36
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Članovi DVD-a Otočac

ci DVD-a Otočac položili svijeće
i vijence na spomeniku hrvatskim
braniteljima Domovinskog rata u
Otočcu.
U 10 sati je započeo mimohod
oko 400 vatrogasaca i vatrogasnih
vozila, predvođenih puhačkim
orkestrom DVD-a Cvetković.
Nakon postrojavanja i predaje
prijavka gradonačelniku Otočca
Stjepanu Kostelcu, uslijedilo je
fotografiranje za još jednu milenijsku fotografiju Šime Strikomana.
Na svečanoj skupštini koja je
započela u 11 sati u prostorijama Gackog otvorenog učilišta
sudjelovali su zamjenik predsjednika HVZ-a Dino Kozlevac,
počasni predsjednici HVZ-a Teodor Fricki i dr. Franjo Gregurić,
počasni načelnik HVZ-a Vinko
Pošta, glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, pomoćnik
glavnog vatrogasnog zapovjednika Tomislav Vuko, zapovjednik VZŽ Ličko-senjske Hrvoje
Ostović, gradonačelnik Otočca
Stjepan Kostelac, predstavnici
brojnih dobrovoljnih vatrogasnih društava i profesionalnih vatrogasnih postrojbi iz Hrvatske,
Slovenije i Bosne i Hercegovine te
predstavnici ustanova i udruga s
područja Otočca i Ličko-senjske
županije.
Sve prisutne je na početku
svečane skupštine pozdravio predsjednik DVD-a Otočac Marinko
Krmec te potom predstavio kratku povijest Društva. U trenutku
osnivanja Društva, Otočac je
imao 70 kuća i 545 stanovnika i
bio sjedište Krajiške pukovnije.

Sve funkcije u društvu su obnašali
istaknuti građani, uglavnom
obrtnici. Prvi vatrogasni dom je
izgrađen 1875. U razdoblju 1914.
– 1918. godine djelatnost društva
se smanjuje zbog odlaska članova
društva na razne bojišnice prvog
svjetskog rata. Nakon 1918. raste
aktivnost Društva. Prvo vozilo
Marta nabavljeno je 1935 godine,
te prerađeno za vatrogasnu namjenu, a prvo vatrogasno vozilo
Faun nabavljeno je 1940. godine.
Razvoj društva ponovno prekida
rat, te je uništena većina vatrogasne opreme. Po završetku rata,
Društvo kreće s aktivnim radom
i obnovom. Novi dom je predan
na uporabu 1956. godine. Uz
operativne poslove, u Društvu
djeluje kuglački klub, glumačka
sekcija, mali zabavni sastavi i
druge aktivnosti iz sporta i kulture. Istaknuta je uloga Društva
u Domovinskom ratu, kada su
izloženi stalnoj pogibelji, otočki
vatrogasci zabilježili 300 intervencija na požarima i nezgodama, a prevezeno je oko 2500
cisterni pitke vode pučanstvu i
Hrvatskoj vojsci. Društvo je tijekom rata pretrpjelo velike štete
kako na tehnici tako i na vatrogasnom domu koji je bio česta
meta granatiranja. Unatoč problemima, u ovom periodu društvo
potiče rad s mladima, te pokreće
Kamp vatrogasne mladeži u Novom Vinodolskom. Nakon rata
pristupljeno je sanaciji vatrogasnog doma, koja je završena 2004.
godine. Od 2008. godine Društvo
aktivno radi na obnovi voznog

parka. Nova vozila i oprema
predstavljeni su na proslavi 140
godina DVD-a.
DVD Otočac danas broji 100
članova, koji djeluju kroz vatrogasnu postrojbu i puhački
orkestar. Vozni park čini 7 vozila raznih namjena. Prosječno
godišnje otočki vatrogasci odrade
oko 150 intervencija svih vrsta.
Među intervencijama su istaknuti
požar u Rudopolju i požar u Turjanskom 2002. godine, požar u
Doljanima i požar u Doljanskom
Brezovcu 2003. godine, požari
iznad Senja 2006. i 2016., poplava u Gunji 2014. godine, 2017.
godine dislokacija u Šestanovac,
Drniš, Tučepe i Kistanje zbog velikih požara, dislokacija u Zadar
zbog velike poplave i na kraju godine požar pogona za proizvodnju
svijeća PSC Grupe. Po završetku
izlaganja, prikazan je kratki film o
povijesti društva.
U ime hrvatske vatrogasne zajednice visoku obljetnicu DVD-u
Otočac je čestitao Dino Kozlevac,
istaknuvši značajnu ulogu otočkih
vatrogasaca u čuvanju građana
Otočca, ali i njihovo djelovanje
na požarištima po cijeloj Hrvatskoj. Također je uručio Društvu
Plaketu s likom Gjure Stjepana
Deželića.
Gradonačelnik Otočca Kostelac je pohvalio rad svojih vatrogasaca, ne samo kod operativnih poslova, već u angažmanu
u svim kulturnim i društvenim
događanjima u Otočcu.
Nakon prigodnih govora uslijedila je podjela odlikovan-
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ja, priznanja i zahvalnica članovima
društva te sponzorima i donatorima.
Zlatnu plamenicu je dobio Krešo
Marković. Spomenicu za 50 godina su
dobili Nikola Dasović, Marijan Netahli,
Marinko Krmec i Marijan Marković.
Spomenicu za 60 godina dobio je Ivan
Majer, a za 70 Petar Pavelić. Medalju za
posebne zasluge dobio je Josip Bogdanić,
a spomenicu vatrogasni veteran Tomislav Kovačić. Nakon završetka svečanosti
uslijedilo je druženje svih uzvanika.
Vedran Runjić

Milenijska fotografije Šime Strikomana - 150 godina DVD-a Otočac

Primopredaja vatrogasne auto-cisterne

D

ana 7. lipnja 2018.
Ličko-senjske županije i predgodine s početkom
sjednika Općinskog vijeća gosu 9 sati uz nazočnost predpodina Josipa Vrkljana, kao i
sjednika HVZ-a Ante Sandrugih uzvanika, izvršena je
adera,
dopredsjednika
primopredaja vatrogasne auto
HVZ-a i zapovjednika VZ
- cisterne marke TAM – 190,
Istarske županije Dina Kozapremine 8000 litara, koju
zlevac, zapovjednika i zamje Javna vatrogasna postrojba
jenika zapovjednika VZ
Zadar donirala Dobrovoljnom
Zadarske županije Borisa
vatrogasnom društvu VelebitJovića i Željka Tulumovića,
Lovinac.
zapovjednika VZ LičkoKljučeve vatrogasne auŽ. Šoša uručuje ključeve auto-cisterne A. Ostoviću tocisterne
senjske županije Hrvoja
predsjedniku
Ostovića, pročelnika PUZSDVD-a Velebit - Lovinac Ana Gospić gospodina Jose Živkovića, zapovjednika driji Ostoviću uručio je predsjednik VZ Zadarske
JVP Gospić gospodina Marka Popovića, načelnika županije Željko Šoša sa željom uspjeha u daljnjem
Općine Lovinac Ivana Miletića, izaslanika Župana korištenju.
Međimurska

Otvoren obnovljeni vatrogasni dom DVD-a Pustakovec-Buzovec-Putjane

U

sklopu Dana Čakovca svečano je otvoren novoobnovljeni Vatrogasni dom DVD-a Pustakovec-Buzvec-Putjane. Predsjednik Mario Medved naglasio je da su
mještani Pustakovca te članovi DVD-a dom izgradili 1935.
godine svojim sredstvima te da od onda nije značajnije
obnavljan. Osim novih prostora za vatrogasce, u njemu se
nalaze i prostorije za Udrugu umirovljenika Jug te uredi
Gradskog kotara Jug.
Gradonačelnik Stjepan Kovač zahvalio se vatrogascima
na svemu što čine za sigurnost građana i imovine. U obnovu doma uloženo je oko milijun i pol kuna. Prostore
je blagoslovio župnik župe sv. Antuna Padovanskog fra
Tomislav Božiček, dok su na otvaranju bili i članovi vatroDamir Perhoč
gasnih društva sa područja grada Čakovca.
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V

atrogasci DVD-a Sivica, kao i mnoga
vatrogasna društva iz Međimurja,
imaju prijatelje vatrogasace izvan Hrvatske. Svoje prijatelje u Austriji, vatrogasno
društvo FF Sinnersdorf, posjetili su na njihovoj proslavi 90. godišnjice vatrogasnog
društva. Međimurski vatrogasci su im poklonili sliku Sv. Florijana, zaštitnika vatrogasaca. Uz druženje i razgovor, DVD Sivica
je predala i pozivnicu za proslavu vlastitog
jubileja, također 90 godina osnivanja vatrogastva u Sivici.
Damir Perhoč

Domaći vatrogasci iz Austrije s ekipom vatrogasaca iz Sivice

Osječko-baranjska

90 godina DVD-a Viljevo

Članovi DVD-a Viljevo

D

obrovoljno vatrogasno društvo Viljevo je
19. svibnja obilježilo 90. godina svog rada.
Održana je svečana misa u župnoj crkvi Sv. Andrije apostola u Viljevu te je u Domu kulture održana
svečana sjednica. Na sjednici su nazočili županijski
vatrogasni zapovjednik Zdravko Cvenić, načelnik
Općine Viljevo sa suradnicima, predstavnici udruga s područja općine Viljevo, kumovi zastave Milica i Ivan Viljevac iz Viljeva te predstavnici mnogobrojnih DVD-ova.

Dobrovoljno vatrogasno društvo Viljevo 1928.
godine je osnovano zbog potrebe mještana Viljeva
koji su uvidjeli da samo udruživanjem mogu biti
jaki u gašenju požara i kod ostalih elementarnih
nepogoda. Njegovi osnivači su bili mještani Viljeva
sa svojim mjesnim župnikom i mjesnim učiteljem.
U prošlosti vatrogasna društva nisu bila samo u
funkciji gašenja požara i spašavanju od elementarnih nepogoda, nego su bila i osnovni pokretači
kulturnih aktivnosti u naselju. Takav je slučaj bio
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i s Dobrovoljnim vatrogasnim društvom u Viljevu.
U okviru ovog društva djelovala je dramska sekcija
koja je svojim predstavama zabavljala mještane
Viljeva i okolnih naselja. Osim dramske sekcije u
okviru Dobrovoljnog vatrogasnog društva Viljevo
osnovan je i prvi Tamburaški orkestar u Viljevu.
Tijekom Domovinskog rata brojni vatrogasci
Dobrovoljnog vatrogasnog društva Viljevo bili
su uključeni u obranu Domovine. Zahvaljujući
Stjepanu Čerbi iz Donjeg Miholjca i pokojnom
načelniku Općine Viljevo Ivanu Feketeu, a netom
po završetku Domovinskog rata, DVD Viljevo
primilo je i više nego hvale vrijedne donacije vatrogasne opreme i vozila od vatrogasaca iz Francuske.
Obučeni i spremni vatrogasci, svojim humanim
i dobrovoljnim radom u svakom trenutku izlažu
svoje živote i zdravlje kako bi mogli pomoći drugima.
Dobrovoljno vatrogasno društvo Viljevo tijekom
svih ovih godina postojanja kontinuirano radi na

provedbi preventivnih mjera zaštite od požara,
gašenja požara i spašavanja ljudi i materijalne imovine mještana, vrlo aktivno se radi na usavršavanju
i specijaliziranju vatrogasnog kadra u samom Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Viljevo.
Dobrovoljno vatrogasno društvo Viljevo ukupno
broji 53 člana, od koji je 15 članova pripadnika
podmlatka i mladeži, 22 operativno i zdravstveno
sposobno za obavljanje vatrogasnih djelatnosti, te
još 16 vatrogasaca koji su potpomažući članovi ili
članovi veterani. Iz godine u godinu se povećava
broj podmlatka i mladeži koji se uključuju u rad
Društva, jer se već nekoliko godina kontinuirano
radi s mladima obučavajući ih te odlazeći na vatrogasne igrice u susjedna dobrovoljna vatrogasna
društva, kao i na ljetovanje u Kamp vatrogasne
mladeži u Fažanu.
Na kraju sjednice uručena su prigodna priznanja
i odlikovanja. Dominik Jerbić

Svibanj - Mjesec zaštite od požara u Osječko-baranjskoj županiji
Tijekom svibnja u Osječko-baranjskoj županiji organizirane su brojne manifestacije kojima je za
cilj bilo promovirati vatrogastvo i ukazati građanstvu na opasnosti i mjere zaštite od požara

U

oči obilježavanja mjeseca svibnja, 28. travnja
održano je natjecanje Fire combat - Memorijal Matija Jakuš na
Trgu Pape Ivana Pavla II u Osijeku. Sudjelovalo je 35 grupa.
Ovo je do sada najmasovnije Fire
combat natjecanje održano u
Osijeku. Najbolji su bili po kategorijama muški A JVP Zagreb (A.
Antolković, F. Navračić), DVD
Osijek Gornji grad (D. Moguš,
K. Matošević) te DVD Mladost
Kaštel Sućurac (J. Mandarić,
T. Kereta), Muški B JVP grada
Varaždina (E. Lacković, M. Rogina) DVD Kaštela (A. Petrović,
Š. Radunić) te JVP Zagreb (D.
Bajić, T. Marjanović). U kategoriji muški C: PGD Videž
(D. Selinšek, B. Vehovar), DVD
Sveta Nedelja/DVD Komin (B.
Nađenović, Z. Grošinić) i JVP
Zagreb (E. Belić, D. Đurašin)
dok su u ženskoj konkurenciji najbolji bili DVD Mladost
Kaštel Sućurac (I. Borozan, I.
Brkljača), GVP Pliva d.o.o./
DVD Črnomerec (D. Vanjek, M.
Šikić) i DVD Sveti Ivan Zelina/
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DVD Zapad
(M. Benčić, I.
Zrinščak).
Otvorenje
vatrogasnog
doma DVD-a
Strizivojna
U
subotu
5.
svibnja
svečano je otvorena zgrada
vatrogasnog
doma DVD-a
Otvaranje Doma u Strizivojna
Strizivojna. Nakon skoro 10 godina izgradnje zgrade predsjedniku DVD-a
vatrogasci su dobili zgradu na Darku Jukiću.
korištenje. Svečanosti otvorenja
Konferencija za novinare u
prisustvovala je i zastupnica u
Županiji
europskom parlamentu Marijana
prostorijama
OsječkoPetir, zamjenik župana Osječko- U
baranjske županije Petar La- baranjske županije održana je
gator, predsjednik Županijske 10. svibnja 2018. godine konskupštine Dragan Vulin kao i ferencija za novinare na kojoj
predstavnici dobrovoljnih vatro- je Župan Ivan Anušić zajedno s
gasnih društava i vatrogasnih za- predstavnicima županijske vajednica. Na svečanoj sjednici po- trogasne zajednice i Područnog
vodom proslave 85. g od osnutka ureda DUZS predstavio novi doDVD-a Strizivojna načelnik Jo- javni sustav i najavio implementsip Jakobović predao je ključeve aciju sustava “Upravljanje vatro-
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gasnim intervencijama”. Projekt
koji provodi HVZ uz EU financiranje omogućuje skraćivanje
vremena od dojave do intervencije vatrogasaca.
“Vatrogasni cener”
Vatrogasna zajednica Osječkobaranjske županije, Vatrogasna
zajednica Osijek i SRK „Žuti
šešir“ u subotu 19. svibnja 2018.
godine organizirali su u Osijeku
jubilarnu 10 utrku vatrogasaca
„Vatrogasni cener“. Cestovnu
utrku na 10 km trče vatrogasci,
rekreativci i atletičari u nekoliko kategorija. Nastupilo je 95
trkača.
U kategoriji Muških natjecatelja najbolje rezultate su ostvarili
D. Mesec (AK Maksimir), D.
Dunković (MK Hrvatski Sokol)
i N. Biter (AK Maksimir). U

kategoriji ženskih
natjecatelja prva
je D. Santi (AK
Slatina), a slijede
je S. Privšek (MK
Hrvatski
sokol
Osijek) te Tanja
Matišić Milošević.
U kategoriji vatrogasaca najbolji su
bili D. Blažević i
H. Dragić (DVD
Đakovo) te Boris
Panić (DVD Erdut).
Mnogobrojne manifestacije
Dobrovoljna
vatrogasna
društva i vatrogasne zajednice
održavali su tijekom svibnja
brojne manifestacije na kojima
se prezentirao rad vatrogasaca
te se dosta pažnje posvetilo
privlačenju pažnje i simpatija

Vatrogasni cener

mladih za rad u vatrogastvu.
Tako je na primjer u organizaciji Vatrogasne zajednice Osijek
održan i mimohod vatrogasnih
vozila središtem Osijeka, a brojna vatrogasna društva organizirala su manifestaciju „Dani
otvorenih vrata“.
Berislav Hengl

Požeško-slavonska

D

125 godina DVD-a Kutjevo

obrovoljno vatrogasno društvo Kutjevo
je obilježilo 125 godina
svog postojanja i djelovanja
na području vatrogastva,
humanitarnog
djelovanja i tradicije. Ova visoka
obljetnica najstarije udruge
građana na području Grada
Kutjeva se obilježila pod
pokroviteljstvom
Grada
Kutjeva i supokroviteljstvom Požeško-slavonske županije dana 9. lipnja
2018. godine. Obljetnicu su obilježili na svečan
način i posvetili je dragovoljnosti i entuzijazmu
svih onih koji svoje vrijeme, zdravlje, život i sredstva nesebično daruju za dobrobit društvene zajednice u trenucima kada je ta pomoć potrebita. Tako
je svečanost započela okupljanjem svih članova,
gostiju i uzvanika na jedinstvenom Trgu Graševine
gdje se je u kino dvorani odvijala svečana sjednica.
Na istoj su nazočili gradonačelnik grada Kutjeva,
Josip Budimir kao predstavnik pokrovitelja, župan
Požeško-slavonske županije Alojz Tomašević, kao
supokrovitelj, potpredsjednik HVZ-a i predsjednik
VZŽ Požeško-slavonske Željko Petrović, potpredsjednik VZ Požeštine Radovan Rotar, predstavni-

ci vojske, policije, DUZS
Požega, Vatrogasnih zajednica i DVD-a, kao i udruga
i ustanova s područja grada
Kutjeva. Pozdravne riječi
sudionicima i gostima na
sjednici uputio je predsjednik DVD Kutjevo Josip
Ašenbrener. Vođenje sjednice preuzela je voditeljica,
članica DVD-a Kutjevo
Josipa Ašenbrener. Izmjenjivali su se dijelovi o povijesti DVD-a s dodjelom
vatrogasnih priznanja. Predstavnik HVZ-a, potpredsjednik Željko Petrović uručio je Odlikovanje
za posebne zasluge predsjedniku DVD-a Josipu
Ašenbreneru, Zlatnu vatrogasnu medalju Ivanu
Terziću i Spomenicu vatrogasni veteran Tomi Rajfu.
Slijedila je dodjela i ostatka priznanja i odlikovanja
zaslužnim članovima nakon koje se DVD Kutjevo
zahvalilo pokrovitelju, supokrovitelju, nadležnim
vatrogasnim zajednicama i sponzorima. U povodu
obilježavanja 125 godina postojanja i rada Dobrovoljnog vatrogasnog društva Kutjevo, grad Kutjevo
je dao izraditi novu vatrogasnu zastavu koju je poklonio DVD-u Kutjevo. Uz gradonačelnikove riječi
„Gospodine predsjedniče DVD-a Kutjevo, ova
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zastava predstavlja simbol humanosti i hrabrosti,
poštenja, iskrenosti i požrtvovnosti. Neka se pod
ovom zastavom okupljaju Vaši članovi njegujući
ove vrednote i gajeći u sebi plemenitu misao
pomoći bližnjem u nevolji. Predajem Vam ovu
zastavu s likom svetog Florijana, zaštitnika vatrogasaca, kao znak zahvalnosti za sve što su učinili vatrogasci ovog društva za dobrobit mještana i cijele
okolice“, predsjednik je primio novu zastavu DVDa. Velečasni Marijan Đukić, župnik Župe Rođenja
Blažene Djevice Marije Kutjevo izvršio je posvetu

zastave. U prostoru kino dvorane je bila postavljenja izložba likovnih radova učenika OŠ Zdenka
Turkovića Kutjevo na temu vatrogastva, a u vatrogasnom domu izložba stare vatrogasne opreme i
slika kroz povijest.
Nakon svečane sjednice, operativni članovi
DVD-a Kutjevo prikazali su svoju spremnost pokaznom vatrogasnom vježbom na Trgu Graševine
gaseći zamišljeni požar na „gradskoj kući“. Uslijedio je mimohod vatrogasaca prema vatrogasnom
domu gdje je nastavljeno druženje svih sudionika.
Marko Ašenbrener

Skupština Vatrogasne zajednice Požeško-slavonske županije

N

akon održanih skupština
svih DVD-a i VZ-a na
red je došla i ona od Vatrogasne
zajednice
Požeško-slavonske
županije. Ista je održana u prostorijama Obrtničkog doma u
Požegi dana 5. lipnja među kojima su bili Milan Šulter, predsjednik VZ Brodsko-posavske
županije i predstavnik HVZ-a,
Teodor Fricki, počasni predsjednik HVZ-a, zamjenik župana
Željko Jakopović, predstavnici
Vatrogasnih zajednica županija

Osječko-baranjske, Virovitičkopodravske, Brodsko-posavske,
Sisačko-moslavačke, predstavnici policije, vojske i dr. S obzirom
da su sva pisana izvješća dostavljena svim članovima Skupštine,

ona nisu čitana već je predsjednik
VZŽ Željko Petrović goste kratko
upoznao s njima kroz prezentaciju. Sva izvješća su prihvaćena,
kao i plan rada za 2019. godinu. Na kraju su dodijeljena visoka priznanja Hrvatske vatrogasne zajednice. Odlikovanje za
posebne zasluge primili su Josip
Ašenbrener iz DVD-a Kutjevo
i Zlatko Zerdin iz DVD-a Pakrac. Članovi Skupštine i gosti
su druženje nastavili u restoranu
Obrtnički dom. Marko Ašenbrener

Svečano obilježena 10. godišnjica suradnje austrijske Savezne
pokrajine Tirol i Grada Lipika

P

ovodom obilježavanja 10. godišnjice
suradnje austrijske Savezne pokrajine
Tirol i Grada Lipika gradske su ulice bile
ukrašene državnim zastavama Republike
Austrije i Republike Hrvatske, kao i onima
Grada Lipika te Savezne pokrajine Tirol
jer u dijelu perivoja koji se nalazi nasuprot
lipičke gradske uprave održana je svečanost
na kojoj je bilo izloženo dio vozila koja su
donirana iz Tirola i gdje su, uz predstavnike
Savezne pokrajine Tirola, vatrogasne zajednice Tirola, Grada Lipika, općina Jakšić
i Kaptol te Požeško-slavonske županije,
prisustvovali i predstavnici vatrogasnih postrojbi,
kako s područja Lipika i Pakraca, tako i s područja
čitave naše županije, kao i predstavnici Crvenog
križa, udruga i građanstva.
Nakon intonacije austrijske i hrvatske himne te
himne Savezne pokrajine Tirol u izvedbi Gradskog
puhačkog orkestra Lipik, na samom se početku
svečanosti okupljenima obratio predsjednik Vatrogasne zajednice područja Pakrac – Lipik Tomislav
Stokić pozdravivši sve nazočne, a napose goste iz
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Tirola zahvalivši im pri tome na svoj onoj svesrdnoj
podršci koju su pružili tijekom proteklih godina.
„Ako danas možemo slaviti deset godina prijateljstva između Tirola i Lipika na području vatrogastva, onda je to jedna velika i dobra stvar. Sva
ona vatrogasna vozila koja smo mi iz Tirola uspjeli,
mogli i željeli pokloniti vama u Lipiku, a kojima se
vi služite te ih dobro održavate, jamče da će se naša
kvalitetna suradnja nastaviti i u budućnosti. A da bi
jedan takav projekt uspio, naravno da na čelu svih
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ustanova moramo imati odgovorne ljude koji će
takvu suradnju održavati pa bi tu istaknuo Petera
Logara, Alfonsa Grubera, Klausa Erlera i Tomislava
Stokića“, rekao je zapovjednik tirolskog vatrogasnog društva Peter Hölzl te poručio vatrogascima
da ustraju u svakom poslu i da se pokušaju što više
educirati i napredovati u svojoj struci.
Sva vozila, kao i najveći dio vatrogasne opreme
dobivena su zahvaljujući donacijama pokrajinske
vlade Tirola koje je omogućio i organizirao upravo
gospodin Peter Logar koji je u svojem obraćanju
iskazao posebnu čast time što je prije tri godine
proglašen počasnim građaninom Lipika. „Prvi
put sam ovdje došao prije deset godina i svaki put
kad dođem u Lipik posebno me veseli to što vidim kako ovo područje napreduje. Upoznao sam
gradonačelnike koji se zaista trude, koji malim koracima polako, ali sigurno idu prema boljitku. Mi
poklanjamo vozila i opremu, ali bez ljudstva se ne
može napraviti ništa. Stoga smo izuzetno zadovoljni kad vidimo vaše vrijedne vatrogasce na koje
možete biti ponosni“, kazao je gospodin Logar.
Pozdravljajući sve nazočne gradonačelnik Lipika Vinko Kasana je istaknuo da se može slobodno reći kako se najveća zasluga prijatelja iz Tirola
nalazi u tome što vatrogastvo u Požeško-slavonskoj
županiji živi, a ne samo životari kao u mnogim
drugim gradovima i županijama. Gradonačelnik se
prisjetio samih početaka suradnje koja seže u 2008.
godinu u vrijeme kad je gradonačelnik Lipika bio
Antun Haramija i kad je došlo do slučajnog susreta
Petera Logara i Tomislava Stokića. „Možemo reći
da se u tome trenutku sudbina nasmiješila našim

vatrogascima. Njihovom suradnjom započelo je
opremanje dobrovoljnih vatrogasnih društava kroz
donacije mnogobrojnih i raznovrsnih vatrogasnih
vozila, vatrogasne opreme i zaštitne opreme za vatrogasce“ rekao je gradonačelnik napomenuvši zanimljiv podatak da je prije dobivanja donacija iz Tirola oprema naših vatrogasaca bila na poražavajućoj
razini jer su adekvatno bila opremljena samo dva
vatrogasca u Lipiku i tri u Pakracu. Gradonačelnik
se još jednom zahvalio austrijskim vatrogascima
rekavši kako smo od njih dobili nešto što je od
neprocjenjive vrijednosti, a to je prilika za učenje
te uvid u njihovu organiziranost i metodičnost.
„Zahvaljujući suradnji našeg Grada, Petera Logara
i pokrajine Tirol, Grad Lipik, Crveni križ i udruge primili su hvalevrijedne donacije u vozilima i
opremi koje su olakšale i unaprijedile funkcioniranje gradske uprave i mnogobrojnih udruga. S
kamionima, osobnim vozilima, motorima i strojevima pokazali su koliko veliko srce i ljubav imaju
prema Hrvatskoj te našim gradovima i općinama“,
rekao je gradonačelnik na kraju svojeg govora.
Okupljenima se obratio i požeško-slavonski
župan Alojz Tomašević koji je kazao da mu je
čast sudjelovati na svečanoj obljetnici povezivanja
slavonsko-tirolskih odnosa istaknuvši vatrogastvo
kao iznimno važan segment zaštite stanovništva
naših općina i gradova, odnosno čitave županije
te pritom zahvalio prijateljima iz Tirola na velikoj
pomoći koju su pružili i koju pružaju.
Ni ova važna obljetnica nije prošla bez darova pa
je tako Lipiku stigla još jedna vrijedna donacija u
vidu vozila/kamioneta za potrebe gradske uprave.
Compas

Primorsko-goranska

Riječki vatrogasci dobili novi Kolektivni ugovor
Novim Kolektivnim ugovorom, koji vrijedi do 2020. godine, vatrogascima poboljšan
radno-pravni status i povećane plaće. Najavljena i dodatna ulaganja u nadstandard.

U

JVP-u
Grada
Mance, i predsjednik
Rijeke potpisan
Sindikata vatrogasaca
je novi Kolektivni ugoRijeke, Goran Hibler.
vor kojim je poboljšan
- Prije svega, sretan
radno-pravni
status
vam Dan vatrogasaca,
vatrogasaca, a za 3%
uz zahvalu na svim
povećane su i plaće.
vašim aktivnostima,
Novi Kolektivni ugovor
koje provodite tijepredviđa i isplatu stimkom cijele godine.
ulativnih otpremnina
JVP Grada Rijeke
prilikom odlaska u mijedina je prava „sila“
Izvrsna suradnja Grada Rijeke i riječkih vatrogasaca
rovinu te isplata regresa
s kojom Grad Rijeka
za godišnji odmor, kao i božićnica. Simbolično, raspolaže u smislu zaštite sigurnosti građana. Što
potpisivanje ugovora upriličeno je na Dan sv. Flo- se tiče novog Kolektivnog ugovora, naglašavam da
rijana, a ugovor su potpisali riječki gradonačelnik, se, otkad je Grad Rijeka preuzeo javno-upravljačka
Vojko Obersnel, zapovjednik JVP-a Rijeke, Hinko prava nad JVP-om, trudimo se ulagati u vatroVATROGASNI VJESNIK LIPANJ 2018.
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gastvo i više negoli su naše zakonske obveze. Grad
Rijeka na godinu za vatrogastvo izdvaja 11,5 milijuna kuna, od kojih na rashode za zaposlene, za
dio iznad minimalnog državnog standarda, otpada
osam milijuna kuna, a 3,5 milijuna kuna izdvaja se
za financiranje redovne djelatnosti dobrovoljnog
vatrogastva na našem području. Za dogovoreno
povećanje plaća, ove će se godine u gradskome
proračunu osigurati dodatnih milijun kuna. Kontinuirano ulažemo i u vatrogasnu opremu i vozila
pa sa zadovoljstvom mogu najaviti da ćemo do
kraja godine definirati sljedeći investicijski ciklus
na tom planu, tijekom kojega ćemo za nabavu
novih vozila osigurati dodatnih 11 milijuna kuna.

Naime, nabavit ćemo pet manjih zapovjednih vozila za prijevoz vatrogasaca te tri vozila za gašenje
požara stambenih objekata, naglasio je Obersnel te
također najavio da će se do kraja godine obnoviti
sustav za odsisavanje ispušnih plinova iz garaže VP
Centar.
U ime svih zaposlenika zahvalili su mu Mance
i Hibler, istaknuvši kako bi u nekim dugoročnim
planovima trebalo razmotriti i problem
premještanja postrojbe na primjereniju lokaciju.
Podsjetimo, JVP Grada Rijeke na godinu ima oko
1.500 intervencija. Trenutno zapošljava 136 zaposlenika, ali će se taj broj do kraja godine povećati na
145, zapošljavanjem devetero novih vatrogasaca.
V.R.T.

Tradicionalni prijam u Županiji za Dan sv. Florijana

U

povodu Dana sv. Florijana,
zaštitnika vatrogasaca, predstavnici Primorsko-goranske županije
i ove su godine primili čelnike Vatrogasne zajednice PGŽ-a.
Tom je prigodom zamjenica župana,
Marina Medarić, pohvalila rad vatrogasaca, istaknuvši da su oni najvažniji
dio sustava civilne zaštite. – Ponosni
smo na vatrogasce naše županije koji
vrlo visoko kotiraju u Republici Hrvatskoj, kao jedna od najboljih, ako
ne i najbolja vatrogasna zajednica
koja sustavno ulaže u stručno osposobljavanje te ima čitav niz stručnjaka
koji predstavljaju sam vrh vatrogasne
Čelnici VZŽ na prijemu u Primorsko-goranskoj županiji
struke u Hrvatskoj. Primorsko-goranska
županija, sukladno zakonskim obvezama, iz svo- navrata bile na ispomoći u Dalmaciji, s ukupno
jega proračuna izdvaja 1% izvornih sredstava za fi- 242 vatrogasca i 60 vozila. Također je podsjetio i
nanciranje redovite vatrogasne djelatnosti, što ove na požar u Nacionalnom parku Velebit, u čijem je
godine iznosi oko 1,8 milijuna kuna. Pored toga, i gašenju sudjelovalo 157 primorsko-goranskih vaove smo godine osigurali dodatnih 100 tisuća kuna trogasaca, s 35 vozila.
za pripremu sezone. Sufinanciramo i strateške
- Što se tiče našega najvećega projekta – Šapjana,
projekte VZPGŽ-a pa smo tako od 2010. godine prošle smo ga godine predstavili ravnatelju
u Obučni centar u Šapjanama uložili više od 1,5 DUZS-a, a daljnja ulaganja ovisit će o našim
milijuna kuna, rekla je Medarić.
mogućnostima, rekao je Šćulac.
Slavko Gauš, predsjednik VZPGŽ-a, također
U proteklih pet godina u Šapjanama je čak 737
je pohvalio izvrsnu suradnju sa Županijom. dragovoljaca prošlo obuku, a za 800-tinjak vaTakođer je napomenuo da vatrogasne snage trogasaca organizirani su i razni specijalistički
PGŽ-a raspolažu jakim operativnim kadrom koji tečajevi. Interes za obuku u Šapjanama sve je veći,
po potrebi djeluje i izvan granica svoje županije. a prema riječima Nikice Tramontane, tajnikaSa žaljenjem je konstatirao da se državne instituci- stručnog suradnika Zajednice, sve više upita dolazi
je još nisu uključile u sufinanciranje izgradnje iz Slovenije, Italije, Srbije, BiH.
Obučnoga centra u Šapjanama te izrazio nadu da
Svi sudionici susreta složili su se s mišljenjem
će to uskoro učiniti.
Velibora Topolovca, zamjenika predsjednika
VZPGŽ-a, koji je zaključno rekao da uspjeh vatroŠapjane – ključni razvojni projekt
gastva PGŽ-a počiva na sinergiji profesionalnih i
Županijski vatrogasni zapovjednik, Mladen dobrovoljnih postrojbi, kao i na važnoj činjenici da
Šćulac, izvijestio je pak o protekloj požarnoj sezo- svaka jedinica lokalne samouprave ima svoju vani, podsjetivši da su vatrogasne snage PGŽ-a u šest trogasnu organizaciju.
V.R.T.
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25. županijsko natjecanje djece i mladeži

Slavile ekipe iz Novog Vinodolskog, Lokava i Brod Moravica

Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice

P

očetkom
lipnja
u Ravnoj Gori
održano je jubilarno,
25. županijsko vatrogasno natjecanje djece
i mladeži Primorskogoranske županije, na
kojem se okupilo 38
natjecateljskih ekipa.
U kategoriji djeca Ž
nastupilo je 8 ekipa.
Prvo mjesto osvojio
je DVD Lokve, drugo
Dvostruki pobjednici: DVD San Marino
DVD Vrbovsko, a treće
DVD Skrad. NajmasPosebno priznanje za Vinka
ovnija kategorija bila
Račkog
je djeca M, u kojoj su nastupile čak 22 ekipe te
Prilikom proglašenja pobnjih još 7 izvan konkurencije. Prvo mjesto osvojednika natjecanja, Vatrogasjio je DVD Brod Moravice, drugo ekipa Vrata 1,
na zajednica PGŽ-a uručila
a treće domaćini – Ravna Gora 1. U kategoriji
je i jedno posebno priznaje.
mladež Ž nastupile su 4 ekipe. Prvi je bio DVD
Diplomu za dugogodišnje
San Marino-Novi Vinodolaki, drugi DVD Klasuđenje i sudjelovanje na vana, a treći DVD Škrljevo. U kategoriji mladež
trogasnim natjecanjima doM, od 7 ekipa najbolje su se plasirali: DVD San
bio je vatrogasni sudac Vinko
Marino (1. mjesto), DVD Sušak (2. mjesto) i
V. Rački i K. Filčić
Rački. Na vatrogasnim natjeDVD Klana (3. mjesto).
canjima Rački je sudio od 1986., a nakon 32 godine
Medalje i pehare pobjednicima uručili su
suđenja, odlazi u zasluženu sudačku mirovinu. Tim
općinski načelnik Mišel Šćuka, predsjednipovodom diplomu VZPGŽ-a uručio mu je Klaudijo
ca Savjeta vatrogasne mladeži PGŽ-a Renata
Filčić, voditelj natjecanja, a svi okupljeni nagradili
Topolovec, predsjednik VZPGŽ-a Slavko Gauš
su ga pljeskom zahvale i poštovanja.
i zapovjednik Vatrogasne zajednice Ravne Gore
Dražen Krepenc.
V.R.T.

U Gerovo i Prezid stigla vrijedna donacija iz Francuske

U

mirovljeni francuski vatrogasac iz Lyona,
Christian Bouteille, inače porijeklom iz
Hrvatske, organizirao je prikupljanje i dostavu
pomoći DVD-ovima Gerovo i Prezid. Vrijedna
donacija, a riječ je o vatrogasnoj opremi za tehničke
i medicinske intervencije, osobnoj opremi vatrogasaca, vatrogasnim radnim odijelima, rukavicama i čizmama, opremi za spašavanje te raznim vatrogasnim alatima, u Gorski kotar je dopremljena
sredinom svibnja, na opću radost članova DVDova Gerovo i Prezid.
Inače, do suradnje je došlo početkom prošle godine, sasvim slučajno, zahvaljujući društvenim
mrežama, preko kojih je ostvaren prvi kontakt s
francuskim vatrogascem, Christianom Bouteilleom, kojemu su se gerovski vatrogasci obratili za
pomoć. Bouteille je odmah prihvatio prijedlog,

osnovao udrugu putem koje je
prikupljano opremu i novac za
kolege iz Hrvatske.
Vatrogastvo bez granica
Budući da je Bouteille podrijetlom iz Prezida, izrazio je želju
da dio prikupljene opreme dobiju i prezidski vatrogasci, što
C. Bouteille
je na kraju i realizirano. – Čim
smo dobili upit iz DVD-a Gerovo postoji li mogućnost da im na neki način pomognemo, odmah smo krenuli u akciju i počeli
prikupljati opremu i novčane donacije. Pomoć je
stizala iz mnogih naših dobrovoljnih i profesionalnih postrojbi, ali i od tvrtki i pojedinaca. Drago mi
je da možemo pomoći, na što sam ja osobno osoVATROGASNI VJESNIK LIPANJ 2018.
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bito ponosan, budući
da imam 50% hrvatske krvi, jer su moji
podrijetlom upravo
iz čabarskoga kraja,
rekao je Bouteille.
Drage goste i prijatelje iz Francuske
pozdravio je i čabarski
gradonačelnik, Kristijan Rajšel, zahvalivši
na donaciji. Zahvale
je uputio i predsjednik Vatrogasne zajednice PGŽ-a, Slavko
Foto za uspomenu ispred DVD-a Gerovo
Gauš, istaknuvši da
je suradnja hrvatskih
vatrogasaca s francuskim kolegama iz drugih gra- predsjednik DVD-a Prezid.
dova i dosad postojala. Gauš je također naglasio da
Zadovoljan je bio i prvi čovjek DVD-a Gerovo,
su goranski vatrogasci vrlo vrijedni i požrtvovni te Josip Rašperić. Dolazak naših prijatelja iz Franda će im dobivena oprema dobro doći.
cuske dokaz je da vatrogastvo nema granica, kao ni
- Zahvaljujem na doniranoj opremi. Dobili smo vatrogasna humanost. Od srca zahvaljujem svima
dosta materijala za naše djelovanje i sve će nam jako koji su na bilo koji način pomogli u prikupljanju
dobro doći, a bude li viška, rado ćemo podijeliti ove opreme, rekao je Rašperić.
kolegama iz ostalih DVD-ova s područja Grada
Naposljetku kažimo da su francuski vatrogasČabra. Osobito me veseli oprema za gašenje požara ci, oduševljeni ljubaznošću i gostoprimstvom
zatvorenog prostora. Naime, požari obiteljskih domaćina, pozvali prezidske i gerovske vatrogasce
kuća predstavljaju nam najveće izazove, jer u pros- u uzvratni posjet te najavili svoj ponovni dolazak u
jeku svake dvije godine imamo barem jedan veliki Gorski kotar, s novom donacijom, već za godinuV.R.T.
požar stambenih objekata, rekao je Slavko Žagar, dvije.

DVD Učka dobio novi prostor i vozilo

K

ada se u srpnju prošle godine slavila 10. obljetnica
DVD-a Učka, njegov predsjednik Santo Pulić izdvojio je dvije velike želje koje to društvo
ima: novo vatrogasno vozilo
te pronalaženje odgovarajućeg
prostora za rad Društva i smještaj
opreme.
Nedugo nakon toga, želje
predsjednika, ali i svih članova
Društva, a ima ih 40-ak, ostvarile
su se. Naime, potkraj prošle godine Grad Opatija dodijelio je
DVD-u Učka na korištenje objekt na Veloj Učki, prikladan
za rad, okupljanja i smještaj
opreme. Zadovoljni članovi
Društva odmah su prionuli poslu, uređuju interijere i eksterijere, mijenjaju stolariju, sanitarije, krov, a financijsku potporu za
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Novo vozilo – ponos DVD-a
Učka

nabavu potrebnog materijala dali
su im Grad Opatija, Vatrogasna
zajednica PGŽ-a i MO Veprinac.
Otvorenje uređenih prostorija
očekuje se do kraja godine.

Učkarskim vatrogascima ostvarila se i druga želja. Naime,
u ožujku ove godine nabavili
su i višenamjensko vozilo za
dostavu i opskrbu vodom, prijevoz materijala, dizanje tereta
do 7,5 tona, čišćenje snijega i sl.
Novo vozilo i opremu s kojom
raspolažu s ponosom su predstavili u travnju, u povodu pučke
fešte Markove, a za mnogobrojne
mještane i njihove goste priredili
su i pokaznu vježbu.
Iako im je trenutačni prioritet
što prije urediti nove prostorije,
članovi DVD-a Učka nisu zaboravili ni svoje kolege, stradale
na Kornatima te su u svibnju
posjetili mjesto njihove tragične
pogibije te su im polaganjem
vijenca i minutom šutnje odali
zasluženu počast.
V.R.T.
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Susret Koordinacije plavo-zelene linije prijateljstva
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S

redinom travnja u
Bakru je održan susret
Koordinacije plavo - zelene linije prijateljstva. Ovo
je 21. godina prijateljstva i
suradnje dobrovoljnih vatrogasnih društava priobalja
i kontinenta, a Koordinaciju
sačinjavaju DVD Kutjevo,
DVD Lobor, DVD Slatina,
DVD Velika, DVD Vodice,
DVD San Marino Novi Vinodolski i VZ Grada Bakra.
Prije radnog dijela susreta,
vatrogasci su položili cvijeće
Susret počeo odavanjem počasti poginulim vatrogascima
na spomen obilježje „Srce
kornatsko“, u središtu Bakra, te su predstavnici je bio Boris Kauzlarić, pripadnik JVP-a Grada Risvih DVD-ova zapalili svijeće i pomolili se za sve jeke i član DVD-a Zlobin.
nastradale vatrogasce.
Svim nazočnima obratio se i gradonačelnik GraRadna sjednica se održala u Domu kulture „Mat- da Bakra, Tomislav Klarić, koji se zahvalio vatroja Mažić“. Nakon minute šutnje za sve poginule i gascima Grada Bakra na svakoj pomoći i suradnji.
preminule vatrogasce, sjednicu je otvorio pred- Skupu se obratio i Vlado Boban, načelnik općine
sjednik VZ-a Grada Bakra, Darko Pavletić Pape. Velika te je i on lijepim riječima zahvalio svim vaOsim uobičajenih izvješćivanja o aktivnostima trogascima.
članica između dvaju susreta, obrađena je i stručna
Na kraju sjednice dogovoreno je da se jesenski
tema „Gašenje skladišno – proizvodnog - proda- sportski susret članica Koordinacije održi također
jnog centra ELGRAD na Škurinjama“, a predavač u Bakru.
Darko Pavletić Pape

Sisačko-moslavačka

vzo martinska ves

25 godina uspješnog rada poticaj za daljnji razvoj vatrogastva

U

trofejnoj dvorani DVD ”Desno Trebarjevo” održana je 25.
redovna Skupština Vatrogasne zajednice općine Martinska Ves, koje
sačinjava 12 DVD-a.
Uz nazočnost članova Skupštine, te
predstavnika vatrogasnih zajednica
susjednih općina i gradova, skupštini
je nazočio i općinski načelnik Stjepan
Ivoš.
Kako je istaknuo Mijo Brlečić, predsjednik VZO M. Ves, ujedno i predsjednik VZŽ Sisačko - moslavačke,
postignuti su zavidni rezultati u protupožarnoj
preventivi, te ulozi vatrogasaca u obrani od poplave. Organizirana su vatrogasna natjecanja za sve
uzraste, a posebna pažnja data je osposobljavanju
vatrogasaca za pojedina zvanja.

25 godina rada zajednice oformljene u vrijeme
strukturiranja nove hrvatske vlasti, dokaza su
opravdanosti djelovanja, kao i poticaj za daljnji
razvoj vatrogastva.

VATROGASNI VJESNIK LIPANJ 2018.
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80 godina DVD-a „Dalmacija“ Dugi Rat

Članovi Društva “Dalmacija” Dugi Rat

U

2018. godini Dobrovoljno
vatrogasno
društvo „Dalmacija“ Dugi Rat
slavi osamdesetu godišnjicu
svoga kontinuiranog postojanja
i djelovanja. Davne 1938. godine skupina entuzijasta, zaposlenika nekadašnje tvornice „La
Dalmatiene“ u Dugom Ratu na
čelu sa dvojicom Slavonaca, ing.
Vladimirom Brucklerom i Antom Kašparom (strojobravarom
iz Vinkovaca) osnovali su Industrijsku vatrogasnu četu koja
je djelovala pri istoimenoj Tvornici. Od 1984. godine Društvo
više ne djeluje kao industrijsko
dobrovoljno vatrogasno društvo
već postaje Društvo s područjem
djelovanja i odgovornosti vezano za urbano naselje Dugi Rat i
okolna naselja koja su mu gravitirala. Od tih prvih godina od
svoga osnutka pa sve do danas
Društvo je prošlo kroz velike
povijesne i društveno – političke
promjene koje su, nemalo puta,
pred Društvo postavljale velike
izazove. Dovoljno je istaknuti
Drugi svjetski rat i Domovinski
rat u kojima su članovi društva
aktivno sudjelovali, bilo kao
borci bilo kao vatrogasci. U ovih
osamdeset godina dogodilo se i
proživjelo puno toga. Odrađen
je ogroman broj različitih inter48
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vencija, pomagalo se građanstvu,
organizirale su se različite vatrogasne i društvene manifestacije,
ulagalo se u opremu i tehniku
a ponajviše u osposobljavanje i
usavršavanje članova. Nije bilo
većeg požara ili drugog akcidenta u ovom dijelu Dalmacije,
a da DVD „Dalmacija“ Dugi
Rat nije dalo svoj obol u pomoći
za koju je više puta od najviših
vatrogasnih i državnih struktura bilo i pohvaljeno odnosno nagrađeno. Odlazilo se po
pozivu u ispomoć i izvan Dalmacije uvijek na dobrovoljnoj
i humanitarnoj osnovi. Generacije su se smjenjivale, ljubav
prema vatrogastvu udružena sa
visokom razinom stručnosti i
savjesnosti je ostajala. Društvo
kontinuirano napreduje, tehnika i oprema se moderniziraju, a
novoga članstva sve je više. Za
nadati se da će uskoro, dobrom
voljom i naporom Općine Dugi
Rat biti riješen gorući problem vezan za izgradnju adekvatne zgrade novog vatrogasnog
doma. Teško je u nekoliko redaka sažeti tako bogatu povijest
ispisanu velikim brojem sudbina
i događaja. U spletu hrabrosti,
humanosti, znanja i odlučnosti
gradio se čitav jedan vatrogasni
svijet. Svijet čiju prošlost u ovoj

osamdesetoj godišnjici slavimo i
budućnost kojega svakim danom
izgrađujemo.
Društvo je povodom ove visoke i značajne obljetnice uz
pomoć i podršku Općine Dugi
Rat, Hrvatske vatrogasne zajednice, VZ Splitsko – dalmatinske županije te brojnih sponzora organiziralo proslavu koja
je svojim bogatim programom
trajala od 21. travnja do 9. lipnja. Sve je počelo sa Kupom
HVZ-a koji se održao u Dugom
Ratu na visokoj organizacijskoj
razini, a zatim je slijedio Malonogometni memorijalni turnir
vatrogasnih ekipa „Zdravko
Rakela – Bembo“, koncert na rivi
u Dugom Ratu, proslava Dana
vatrogasaca (Sv. Florijan), vježba
spašavanja iz ruševina koja se
održala na zgradi nekadašnjeg
hotela u centru Dugog Rata te
dani otvorenih vrata s prezentacijom tehnike i opreme,
posebno prilagođeni za djecu
predškolskog i osnovnoškolskog
uzrasta. Održano je i Fire Combat natjecanje državne razine te
izložba fotografija u Vatrogasnom domu. Program je završio
svečanom sjednicom uz dodjelu zahvalnica, priznanja i odlikovanja kojoj je prethodio vatrogasni mimohod, a slijedila
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večera i druženje uz muziku.
Posebno nas raduje što su nam
se na svečanoj sjednici pridružili
i prijatelji i kolege vatrogasci iz
Njemačke, Austrije i Slovenije.
Na kraju, valja se vratiti na
početak. Ovih osamdeset godina
postojanja i djelovanja zahvaljujemo nebrojenim pojedincima
koji su svoj trud i vrijeme uložili

u rad ovoga Društva. Proslava je
organizirana njima na zahvalu, a
sadašnjim i budućim generacijama na poticaj i primjer.
Dobrovoljno
vatrogasno
društvo „Dalmacija“ Dugi Rat
sasvim sigurno ima svijetlu
budućnost koja se kali već danas
u srcima i pregnuću nas članova,
prvenstveno onih mlađih, na ko-

jima ostaje posebna odgovornost
da na otvorenim horizontima
vremena koje tek treba doći realiziraju potencijale stručnosti, humanosti i savjesnosti kako su to
njihovi prethodnici u proteklih
osamdeset godina uspješno ostvarili.
Gracijano Kalebić

Navalno vozilo za DVD Muć

D

VD Muć je prije početka
nove protupožarne sezone kupio rabljeno navalno
vozilo Mercedes Benz 917, čime
je obnovljen vozni park društva,
koje godišnje bilježi prosječno
stotinjak intervencija, a pokriva
područje od 222 km². Vozilo je
prešlo samo 7 tisuća kilometara,
te je u besprijekornom stanju.
Vozilo ima pogon 4×4, 2500 litara vode, srednjetlačnu pumpu i
navalno vitlo. Također je opremljeno hidrauličkom opremom
Holmatro, agregatom, dišnim
aparatima, teleskopskim reflek-

torom na krovu i ostalom vatrogasnom opremom.
- Vozilo je nabavljeno iz donacija i sredstava DVD-a, a koštalo je
oko 400 000 kuna. Ovim vozilom smo obnovili vozni pa, a
bit će korišteno na svim vrstama intervencija. Naše društvo
pokriva veliku površinu, a zbog
intervencija na teškim terenima,
resursi vozila koje imamo nam
se troše. Stoga je nabava ovakvog
vozila došla u pravi trenutak,
kako bi spremni krenuli u novu
sezonu – rekao nam je zapovjednik DVD-a Muć Delić. Uz ovo

vozilo društvo sada raspolaže
sa zapovjednim vozilom Dacia
Duster, autocisternom Mercedes
Actros, autocisternom TAM
130 te malim šumskim vozilom
TAM 80. Vedran Runjić

Varaždinska

Na 39. Memorijalu Mirka Kolarića po prvi puta
nastupili najmlađi vatrogasci

O

državanjem 39. “Memorijala Mirka Kolarića”,
natjecanja posvećenom učitelju hrvatskog
vatrogastva, 9. lipnja nastavljena je bogata sezona
vatrogasnih natjecanja u 2018. godini. Ovogodišnje
je natjecanje na varaždinskom stadionu Sloboda
okupilo 33 natjecateljska odjeljenja, a valja istaknuti kako su uz svoje starije kolege seniore na
ovom natjecanju po prvi puta nastupili i najmlađi
pripadnici DVD-ova, odnosno podmladak.
Po ugodnom sunčanom vremenu seniori svrstani
u 5 kategorija natjecali su se u izvođenju brzinske
vježbe spajanja različitih elemenata vatrogasne
opreme te štafetnoj utrci na 400 metara, dok su
mlade nade odnosno mališani vježbali rušenje
meta pomoću brentača.
S obzirom da je Grad Varaždin stalni pokrovitelj

ovog natjecanja, pokale je najuspješnijim odjeljenjima uručio Ivan Čehok, gradonačelnik Grada
Varaždina, dok su nazočne prigodno pozdravili
i dopredsjednik Hrvatske vatrogasne zajednice Nedeljko Vukalović te predsjednik domaćina odnosno DVD-a Prvi hrvatski dobrovoljni vatrogasni
zbor u Varaždinu Mirko Svetec.
Prijelazni pehar za sveukupno najbolji rezultat u
seniorskim kategorijama osvojio je DVD Brezova,
slavivši ujedno u muškoj “B“ kategoriji, dok su u
muškoj „A“ kategoriji pobijedili članovi DVD-a
Donji Kneginec. U kategoriji profesionalnih vatrogasnih postrojbi „B“ tradicionalno su nastupili i
pobijedili pripadnici JVP Grada Varaždina.
U ženskoj “B” kategoriji pobjeda je također otišla
u ruke DVD-a Brezova, dok su u ženskoj “A”
VATROGASNI VJESNIK LIPANJ 2018.
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kategoriji slavile članice DVD-a
Kašina, treći puta zaredom, čime
ponovno osvojeni veliki prijelazni
pehar ostaje u njihovom trajnom
vlasništvu.
Među mališanima u dobi od 6
do 12 godina najuspješnije su bile
članice DVD-a Nova Ves, ispred
DVD-a Hrženica i DVD-a Gornji
Kućan, dok su među njihovim
vršnjacima bili članovi DVD-a
Gornji Kućan, ispred DVD-a Donja Voća i DVD-a Slanje.
Domaćini su za mališane pripremili i nekoliko vodenih igara, u
Pobjednici Memorijala s gradonačelnikom Čehokom
kojima su se najbolje snašli i prvo
mjesto osvojili članovi DVDa Slanje, ispred DVD-a Martijanec i DVD-a izdanja Memorijala Mirka Kolarića započeo je
Varaždin.
pripreme za jubilarno 40. natjecanje 2019. godine,
DVD Prvi hrvatski dobrovoljni vatrogasni zbor u na kojem se očekuje znatno veći broj odjeljenja, uz
Varaždinu uspješnim zaključenjem ovogodišnjeg međunarodni karakter cjelokupne manifestacije.
S. K. / Fotografije: T. Turkalj

VZO Petrijanec obilježila Dan vatrogasaca i 25 godina rada

U

petak, 4. svibnja VZO Petrijanec
obilježila je 25 godina rada Vatrogasne zajednice i blagdan sv. Florijana,
zaštitnika vatrogasaca. Svetom misom u
Strmcu Podravskom odana je počast svim
vatrogascima s područja Općine, a istom
prilikom predana su priznanja i zahvalnice zaslužnim članovima koji su svojim
radom doprinijeli razvoju vatrogastva
u općini Petrijanec. Plaketu VZO Petrijanec primio je Slavko Belščak, počasni
predsjednik VZO Petrijanec dok su ostala
priznanja primili bivši zapovjednici, predsjednici i tajnici Zajednice. Zahvalnice za
iznimnu suradnju i potporu u radu primile su susjedne zajednice na koje se VZO
uvijek može osloniti za pomoć. Na sjednici
je istaknuto kako, unatoč velikom broju društava,
Zajednica još uvijek radi na povećanju broja
članstva te povećanju broja operativnih članova.
Tako je od osnivanja zajednice udvostručen broj
članova u dobrovoljnim vatrogasnim društvima, a
broj djece i žena u odnosu na prije deset godina je
utrostručen. Istaknuto je da je u VZO Petrijanec od
osnivanja u Zajednicu primljen velik broj mladih
članova, na kojima počiva budućnost vatrogastva
ali i da se sve više shvaća važnost ovog zanimanja
među ostalim našim članovima. Istaknuto je da
vatrogastvo nije zanimanje nego je to poziv za koji
ljudi i sa kojim ljudi žive. Stoga su se dužnosnici
VZO Petrijanec zahvalili svim članovima, suradnicima, prijateljskim društvima i zajednicama
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koji su omogućili da zajedno doprinose dobrobiti lokalne sredine, mjesta i zajednice. Nakon
svete mise prijavak načelniku Željku Posavcu
podnio je zapovjednik VZO-a David Lukaček, a
svečanost se nastavila u društvenom domu gdje
su zaslužnima dužnosnicima predane prigodne
zahvalnice i priznanja. Predsjednica VZO Petrijanec Nataša Šincek na kraju je zahvalila da dolasku svima okupljenima i staknula zahvalu svima
članovima i članicama društava bez kojih ne bi bilo
ni zajednice, a načelnik Općine Petrijanec istaknuo je važnost vatrogasnih organizacija te zahvalio
članovima na angažmanu i radu u svim aspektima
društvenog djelovanja na području općine.
Nataša Šincek

županijske vijesti

Vatrogasci VZO Cestica proslavili 25 godina rada

Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice

U

spostavom Općine Cesrotaj, a osim kratkog osvrta na
tica kao samostalne
osnivanje Zajednice i izabrana
teritorijalne jedinice ukazala
rukovodstva za pojedina manse potreba za objedinjavandatna razdoblja osvrnuo se i na
jem rada svih vatrogasnih
vatrogasne intervencije, osposodruštava koje djeluju na ovom
bljavanje kadrova i organiziranje
području, a to je temeljem zavatrogasnih vježbi i natjecanja,
konskih okvira učinjeno 28.
brige za nabavu i održavanje
svibnja 1993. godine u prosvatrogasne opreme, proslave za
torijama DVD-a Babinec.
vatrogasce značajnih datuma te
Na području Općine Cessuradnje s ostalim vatrogasnim
tica vatrogasci su kroz prodruštvima iz Hrvatske i Sloveniteklih 25 godina, a i prije,
je. Istaknuo je da su suradProslavu uveličali i gosti iz Slovenije
osim gašenja požara i brige
nju s vatrogascima iz susjedne
o zaštiti i spašavanju ljudi i
Slovenije pojedina vatrogasna
imovine, bili jedan od pokretača društvenog života društava započela i ranije od osnivanja Zajednice,
te podrška i potpora brojnim manifestacijama i a posljednjih 10-ak godina Vatrogasna zajednica
događanjima pa je u plan aktivnosti za ovu godinu općine Cestica intenzivno surađuje s OGZ Ptuj,
uvrštena i proslava četvrtstoljetne povijesti objed- GZ Ormož, GZ Kočevje te PGD Zavrč i Cirkulane.
injenog rada cestičkog vatrogastva.
U završnom dijelu proslave, zapovjednik MilenProslava je održana 25. svibnja u prostorija- ko Biškup i predsjednik Darko Majhen, uručili
ma DVD-a Križovljan Cestica. Pozdravne riječi su spomen medalje VZO Cestica predstavnicima
prisutnim vatrogascima i gostima uputio je Darko društava i organizacija, a potom i pojedincima koji
Majhen, predsjednik Vatrogasne zajednice Općine su u proteklom razdoblju doprinijeli i pomogli u
Cestica, a na kraju svog uvodnog obraćanja zah- razvoju vatrogastva. Spomen medalje primili su i
valio je svima koji su na bilo koji način kroz 25 go- svi aktualni članovi Predsjedništva, Zapovjedništva
dina pomogli voditi Zajednicu, brinuli se za njenu i Nadzornog odbora Zajednice, a i osnivači VZO
operativnu pripremljenost i osposobljenost.
Cestica među kojima su bili i Slavko Talan, prvi
Izvješće o radu Zajednice u spomenutom razdo- zapovjednik i Antun Knezoci, prvi predsjednik Zablju podnio je zamjenik predsjednika Danijel Ko- jednice, te ostali pojedinci iz Hrvatske i Slovenije.
Franjo Talan

DVD Martijanec

P

Učenici Osnovne škole Martijanec posjetili vatrogasce

ovodom
Mjeseca
uživali upoznajući opremu
zaštite od požara i
i tehniku s kojom se služe
dana otvorenih vrata Dovatrogasci iz Martijanca, te
brovoljnog
vatrogasnog
su se okušali u gašenju vadruštva Martijanec u sritre vatrogasnim aparatima
jedu 30. svibnja učenici
sa prahom i polijevanjem
trećih razreda Osnovne
vodom pomoću mlaznice.
škole Martijanec posjeKroz samu taktiku i postutili su vatrogasno društvo
panje te upoznavanje s
i upoznali se sa opremom i
opremom proveo ih je
radom vatrogasaca. O povzapovjednik društva Zvonijesti društva i samom radu,
imir Somogji i njegovi
Edukativni posjet učenika vatrogascima
te značajnim intervencizamjenici Tomica Bačani i
jama i drugim događajima
Krunoslav Zrinski. Veliki
s kojima se vatrogasci bave i uvijek odrađuju u broj učenika je i danas član Dobrovoljnog vatrobrzom roku upoznao ih je predsjednik društva gasnog društva Martijanec koji danas broji ukupno
Saša Lenček koji je i zahvalio učiteljicama na pos- 38 pripadnika djece i mladeži u svojim redovima,
jetu i odličnoj suradnji Osnovne škole i DVD- a što će zasigurno i povećati ovu brojku ovakvim
Miroslav Kelemenić
a Martijanec u proteklih 20 godina. Učenici su edukativnim posjetom.
VATROGASNI VJESNIK LIPANJ 2018.
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Vatrogasci DVD Vinica u Dječjem vrtiću „Sreća“

V

Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice

eć
tradicionalno
povodom
obilježavanja Mjeseca zaštite od
požara vatrogasci DVD Vinica, u četvrtak
24. svibnja, posjetili su „Dječji vrtić
Sreća“ u Marčanu. Koliko taj posjet znači
mališanima, moglo se pročitati s dječjih
lica već s prvim zvukom vatrogasne sirene,
prilikom dolaska vatrogasnog vozila do
dječjeg vrtića gdje je vatrogasce nestrpljivo
čekalo pedesetak polaznika dječjeg vrtića.
Polaznici vrtića sa svojim odgajateljicama sa zanimanjem su pratili izlaganje
koje je predvodio predsjednik DVD Vinica
Ivica Lazar, sa članovima društva Juricom
Humekom i Mariom Bekom. Mališani su nakon
razgledavanja navalnog vatrogasnog vozila DVD
Vinica isprobali vatrogasne cijevi i mlaznice. Tom
prilikom mališani su i sami su mogli isprobati vatrogasne kacige, okušati se u gašenju požara, razgledati vatrogasno vozilo i ostalu vatrogasnu opremu koju koriste vinički vatrogasci.
Voditelj vatrogasne mladeži Mladenom Levanić

prezentirao je mališanima kako izgleda oprema
koju koristi podmladak na natjecanjima, a mališani
su bili vrlo zainteresirani za ovaj dio prezentacije,
te su gotovo svi isprobali brentače i iskazali zanimanje za u budućnosti postanu mali vatrogasci.
Na kraju prezentacije članovi DVD Vinica nagradili su mališane iz Dječjeg vrtića Sreća sa prigodnim poklonima.
Miroslav Kelemenić

Uspješno održan Dan otvorenih vrata DVD-a Strmec Podravski

U

petak, 25. svibnja 2018. po
prvi puta od svog postojanja, DVD Strmec Podravski održao je
Dan otvorenih vrata, a sve u sklopu
Dana otvorenih vrata udruga 2018. te
obilježavanja Mjeseca zaštite od požara.
Događaj je bio organiziran kako bi se
mještanima približila vatrogasna djelatnost te kako bi iz prve ruke saznali kako
uopće funkcionira jedna takva udruga.
Prezentirana je oprema koja se mogla
i isprobati, a zapovjednik DVD-a Mihael Šincek izveo je atraktivnu vježbu
samoizbave užetom s visine odnosno s
vatrogasnog tornja. Glavni cilj, zainteresirati djecu te ih potaknuti da se i sami
priključe radu društva, i više je nego
Najmlađi se okušali u spretnosti na vatrogasnom poligonu
ispunjen jer je dvadesetak djece zainteresirano i s velikom znatiželjom pratilo
Najveće oduševljenje kod djece izazvalo je issvaku riječ vatrogasaca te se pitanjima uključivalo probavanje dišnih aparata te gađanje mete
u prezentaciju koja im je pripremljena. Nakon pomoću brentače i nezaobilazno polijevanje voprezentacije i isprobavanja opreme, najmlađi su se dom na kraju, a kod samih vatrogasaca pozitivne
okušali u spretnosti na improviziranom vatrogas- reakcije roditelja koji su nakon viđenog bez puno
nom poligonu koji je osmislio jedan od najmlađih, razmišljanja odlučili povjeriti nam svoje najmlađe.
ali dugogodišnji član DVD-a, Karlo Ivek.
Nataša Šincek
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Virovitičko-podravska

DVD Turnašica

Osmi kup za Štefinu

Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice

U

subotu 2. lipnja 2018. održan je 8. kup
DVD Turnašica “Za Štefinu” na vatrogasnom poligonu DVD-a Turnašica. Na poziv
se odazvalo 14 DVD-a sa 20 ekipa iz Bjelovarsko-bilogorske, Koprivničko-križevačke,
Sisačko-moslavačke i Virovitičko-podravske
županije.
Natjecateljske ekipe su izvodile po dvije
vježbe po važećem Pravilniku HVZ–a bez
štafetne utrke. U kategoriji muški A prvo mjesto osvojila je ekipa DVD-a Desno Trebarjevo,
drugo Vukosavljevica i treće ekipa DVD-a
Gornje Bazje. U kategoriji žene A prvo mjesto
osvojila je ekipa DVD-a Vukosavljevica, drugoo ekipa DVD-a Stari Gradac i treće mjesto
Velike Črešnjevice. I kategoriji muški B prvo
mjesto osvojila je ekipa DVD-a Daruvar, drugo
ekipa DVD-a Turnašica i treće Virovitice. U kategoriji žene B prvo mjesto osvojila je ekipa DVDa Leskovec, drugo ekipa Turnašice i treće DVD-a
Virovitica.
U sklopu natjecanja održan je i Superkup u kojem
je sudjelovalo 8 odjeljenja s najboljim plasmanom.
Pobijedila je ekipa DVD-a Gornje Bazje.

Ekipa DVD-a Desno Trebarjevo osvojila i prijelazni pehar

Kup je tradicionalno održan u čast Stjepana
Sulimanca Štefine, dugogodišnjeg tajnika DVD
Turnašica i prvog potpredsjednika Hrvatskog sabora.
Sve je završilo podjelom pehara koje su primila
prva tri odjeljenja u svakoj kategoriji. DVD Desno
Trebarjevo primilo je i prijelazni pehar.
Barica Mihoković

Zagrebačka

VZŽ ZAGREBAČKE

VZŽ Zagrebačke održala izvještajnu sjednicu Skupštine

U

organizaciji Vatrogasne zajednice grada Velike Gorice te Dobrovoljnog vatrogasnog
društva Šiljakovina, u mjesecu svibnju održana
je redovita izvještajna sjednica Skupštine Vatrogasne zajednice Zagrebačke županije. Uz prisutne
članove Skupštine te ostalih uzvanika, sjednici su
nazočili župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić
i predsjednik Hrvatske vatrogasne zajednice Ante
Sanader. Nakon prigodnog kulturno-umjetničkog
programa, sukladno usvojenom dnevnom redu, uslijedilo je predstavljanje izvješća svega onog što je, i
više nego uspješno, odrađeno u protekloj godini. Sa
svrhom unapređenja vatrogasne djelatnosti te stjecanja novih znanja za pripadnike vatrogasnih postrojbi u protekloj godini osposobljen je veliki broj
vatrogasaca i to: za zvanje vatrogasac 204 polaznika
iz 6 vatrogasnih zajednica, za zvanje vatrogasac I.
klase 170 polaznika iz 5 vatrogasnih zajednica, za
zvanje vatrogasni dočasnik 139 polaznika iz 5 va-

trogasnih zajednica, za zvanje vatrogasni dočasnik
I. klase 106 polaznika iz 4 vatrogasne zajednice te
za zvanje časnik 53 polaznika iz 2 vatrogasne zajednice. Osim nabrojenih osposobljavanja, provedena
su i razna usavršavanja za specijalnosti. Vatrogasna
zajednica Zagrebačke županije pokrenula je projekt uspostave Sustava za upravljanje vatrogasnim
intervencijama (UVI) kojim se želi urediti vođenje
intervencija od lokalne do županijske razine. Implementacija UVI-ja na području Vatrogasne zajednice Zagrebačke županije prvo je provedena za
djelatnike Županijskog vatrogasnog operativnog
centra (ŽVOC) tijekom veljače i ožujka 2017. godine, a u potpunosti se počeo operativno koristiti
od travnja prošle godine i to za obradu izvješća o
intervencijama, a kasnije i za vođenje intervencija.
Od 1. siječnja 2018. godine UVI se koristi kao operativni alat podrške vođenju vatrogasnih intervencija u potpunosti čime je VZZŽ napravila vrlo
VATROGASNI VJESNIK LIPANJ 2018.
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značajan iskorak i po ovim
trogasaca te je donio Odpitanjima vodeća je u RH te
luku o dodjeli 30.000,00
predstavlja primjer načina
kn za nabavu nedostatne, a
unaprjeđenja struke kroz
potrebne opreme za izvannove tehnologije.
redne dislokacije.
Operativni rad sažet
Županijsko
vatrogasno
je kroz niz vatrogasnih
natjecanje djece i mladeži
događaja u 2017. g. na
održano je dana 9. rukoje su izlazile vatrojna 2017. godine, domaćin
gasne postrojbe s područja
natjecanja bila je VatrogasZagrebačke županije a ukuna zajednica općine Klinča
Predsjednik HVZ-a A. Sanader na Skupštini Zajednice Sela, a na međunarodnoj
pno ih je bilo 2.069, dok je
ukupan broj vatrogasnih
vatrogasnoj
olimpijadi
intervencija iznosio 2.480. Vatrogasne postrojbe sa VILLACH 2017. od ukupno 13 odraslih ekipa iz
najvećim brojem intervencija su JVP Velika Gorica RH, iz naše županije nastupilo je pet ekipa: muški
374 te JVP Samobor 234, a od dobrovoljnih va- DVD Razljev, DVD Andrilovec, DVD Paukovec,
trogasnih postrojbi to su DVD Sveta Nedelja 123, žene DVD-a Ribnica i profesionalne postrojbe VP
DVD Šenkovec 91 i DVD Sveti Ivan Zelina 88. Ivanić Grad. U protekloj godini za nabavu 20 novih
Osim operativnog djelovanja na području Županije, vozila izdvojeno je 317.966,79 kuna, a osim vozila
postroje VZZŽ sudjelovale su i na planskim te iz- nabavljena je i ostala oprema poput radio stanica,
vanrednim dislokacijama obzirom da je u 2017. motornih pila, potopnih pumpi, dišnih aparata te
godini zabilježen ekstremno veliki broj požara u naprtnjača. Godišnja pokazna vježba pod nazivom
priobalju. Vatrogasci Zagrebačke županije dali su „URAGAN 2017.“ održana je na području grada
svoj doprinos izlaskom na izvanredne dislokacije Vrbovca, a cilj vježbe bio je provjera pripremljenosti
diljem priobalja na zapovijed Glavnog vatrogas- i osposobljenosti pripadnika operativnih snaga Civnog zapovjednika. Sudjelovali su na 5 izvanrednih ilne zaštite za izvršenje zadaća iz domene njihovih
dislokacija u razdoblju od 17. srpnja 2017. do 25. specijalnosti. Riječima podrške, ali i zahvale za sve
kolovoza 2017. godine a ukupan trošak izvanredne učinjeno, na kraju sjednice prisutnima su se obradislokacije iznosi 112.643,23 kn. Župan Zagrebačke tili župan Stjepan Kožić i predsjednik HVZ-a Ante
I. S.
županije prepoznao je požrtvovnost i hrabrost va- Sanader.

Gradsko vatrogasno natjecanje u Galgovu

G

radsko natjecanje Vaekipa DVD-a Grdanjci.
trogasne
zajednice
U provođenju natjecanja
Grada Samobora održano je
sudjelovalo je još 18 sudaca
u nedjelju 3. lipnja 2018. goi 16 članova tehničkog osodine na igralištu u Galgovu.
blja zaduženih za poslove
Organizator natjecanja je
pripreme i provođenja
bila Vatrogasna zajednica
natjecanja.
Grada Samobora, a domaćin
Na svečanosti zatvaranja,
natjecanja Dobrovoljno vakoja je održana po završetku
trogasno društvo Galgovo.
natjecanja,
zapovjednik
Detalj s natjecanja
Na natjecanju su sudjelovala
Žitković zahvalio se svim
23 natjecateljska odjeljenja s
sudionicima natjecanja, te
ukupno 230 natjecatelja, od čega 80 odraslih, 40 izrazio zadovoljstvo sudjelovanjem velikog broja
mladeži i 110 djece, u šest kategorija. U kategoriji ekipa, a posebno djece i mladeži. Zatim su podimuški A prva je ekipa DVD Rude, na 2. mjestu jeljena priznanja za sudjelovanje na natjecanju, a
je DVD Pavučnjak, a na 3. DVD Galgovo. U kat- najboljim natjecateljima pehari i medalje.
egoriji muški B prvo mjesto je osvojila ekipa DVD
Sve natjecatelje, voditelje ekipa, suce, tehničko
Bregana, a slijede ih DVD Rude i DVD Petkov osoblje i gledatelje pozdravio je ispred Vatrogasne
Breg. Kod mladeži muške, najbolja je ekipa DVD zajednice Grada Samobora predsjednik Željko
Bobovica, na drugom mjestu je DVD Pavučnjak, Koščica, koji je istaknuo važnost natjecanja u
a na 3. DVD Grdanjci. Ekipa DVD Klokočevac je privlačenju mladih u vatrogasnu organizaciju.
jedina nastupila u kategoriji mladež ženska. Kod
Na kraju sve pohvale Povjerenstvu za natjecandjece muške prva je ekipa DVD-a Molvice, a sli- je VZG Samobor i domaćinu DVD-u Galgovo,
jede ih DVD Galgovo I i DVD Bobovica. U kat- čiji su članovi uspješno obavili tehničke poslove
egoriji djeca (6-12 god) ženska samo je nastupila pripreme i provođenja natjecanja.
Mladen Žitković
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SVETA NEDELJA

Izložbom „Vatru gasi, brata spasi“ obilježeno
25 godina rada Vatrogasne zajednice

Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice

U

petak 4. svibnja u organizaciji
vatrogasne zajednice grada
Sveta Nedelja obilježen je blagdan
svetog Florijana te je tom prilikom
u Centru za posjetitelje otvorena
izložba „Vatru gasi, brata spasi”. U ime
okupljenih članova sve nazočne je
pozdravio predsjednik Zajednice, Ivica Petravić, koji je istakao kako je ovo
25 godina postojanje Zajednice te se
kroz sve ove godine uz veliko zalaganje i trud postiglo mnogo na jačanju vatrogastva, a samim time i
sigurnosti građana. Iskoristio je priliku te čestitao
gradonačelniku Dariju Zurovcu na položenom
ispitu za vatrogasca te mu tom prilikom uručio
Uvjerenje i pripadajuće činove. Zapovjednik zajednice, Ivan Štimac spomenuo je kako je u protekloj
2017. odrađeno 208 intervencija i 3 dislokacije te
da su sva društva zaslužila da budu društva godine.
No u svim tim brojnim intervencijama i dislokacijama prošle godine istakao se Antonio Gec, član
DVD Strmec i ponio je titulu vatrogasca godine
VZG-a Sveta Nedelja.

Samu izložbu prezentirao je Damir
Marenić koji je ukratko upoznao
nazočne s postavljenim eksponatima. Napomenuo je kako je izložba
zamišljena kao neka vrsta vremeplova,
znači od 1926. godine kada je osnovano najstarije društvo na području
grada Sveta Nedelja, a to je DVD Sveta
Nedelja pa do današnjih dana. A moglo se vidjeti puno, od mnogobrojnih
fotografija sa vježbi, proslava i intervencija, vatrogasne opreme, publikacije te vatrogasnih amblema i medalja. Sama izložba trajala je dva tjedna
i pokazalo se kao dobra odluka da se prezentira
posjetiteljima vatrogastvo na ovom području te u
dogovoru sa Turističkom zajednicom da ova manifestacija bude tradicionalno nastavljena svake godine u mjesecu zaštite od požara. Prije samog otvorenja ove izložbe vatrogasci su prisustvovali misi
povodom svetkovine njihovog zaštitnika svetog
Florijana u crkvi Presvetog Trojstva u Svetoj Nedelji.
Damir Marenić

Mala vatrogasna olimpijada u Ivanić-Gradu

P

otkraj mjeseca svibnja Vatrogasna postrojba grada Ivanić-Grada je
u suradnji s Vatrogasnom
zajednicom grada IvanićGrada ove godine po prvi put
sudjelovala na 5. Festivalu
igračaka u Ivanić-Gradu.
Osim ostalih sadržaja koji
su bili prikazani na festivalu,
Vatrogasna postrojba je organizirala zanimljive vatrogasne igre prilagođene našim
najmlađim posjetiteljima.
Igre su se odvijale na 6 staza
na kojima su mali vatrogasci
morali odraditi pojedine vatrogasne zadatke uz pratnju
odraslih vatrogasaca.
Djeca su se odijevala u vatrogasce sa zadatkom svladavanja raznih sprava i prepreka, spašavanje unesrećenih lutaka i gašenje požara.
Osim ovih zadataka, uz smijeh djeca su pobjeđivala
strah od visine slijetanjem u našem mini Canadairu i spuštanjem niz uže sa sigurnosnim pojasom.

Festival je trajao 19. i 20.
svibnja od 10 do 16 sati,
a pripreme za projekt,
odnosno uključenost naših
djelatnika u osmišljavanje
i izradu sprava započeo
je gotovo dva mjeseca
ranije. Malu vatrogasnu
olimpijadu posjetila su
mnoga vatrogasna društva
iz Zagrebačke županije
koja rade s pomlatkom i
mladeži.
Cilj je bio izmamiti osmijeh i zadovoljstvo svakog
djeteta koje se je na našim
poligonima moglo uživjeti
u ulogu i posao svakog vatrogasaca.
Do sada je to najveća organizirana manifestacija
vatrogasnih igara u Hrvatskoj namijenjena našim najmlađim sugrađanima.
Raduje nas veliko oduševljenje djece i roditelja,
te podatak iz medija da je festival posjetilo 15 000
Dario Kezerić
ljudi.
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SKUPŠTINA VZ GRADA JASTREBARSKO
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ana 24. svibnja 2018.
godine u prostorijama
DVD-a Plešivice održana je
89. redovna izvještajna sjednica Skupštine Vatrogasne
zajednice grada Jastrebarskog. Na samom početku
članove Skupštine, goste i uzvanike pozdravio je u
ime domaćina predsjednik DVD-a Plešivica Franjo
Jagunić, zaželio svima dobrodošlicu, predstavio je
rad DVD-a Plešivice i zahvalio što je baš u njihovom
DVD-u održana sjednica Skupštine.
Sjednicu Skupštine vodio je predsjednik VZG Jastrebarsko Željko Popović, a u voditeljstvu uz njega
bili su i zapovjednik Vedran Boričević, te predsjednik DVD-a Plešivica Franjo Jagunić. Na dnevnom
redu redovne sjednice Skupštine bila su izvješća o
radu i o financijskom poslovanju Vatrogasne zajednice grada Jastrebarskog za 2017. godinu, izvješće
Nadzornog odbora, te 1. izmjene i dopune Plana prihoda i rashoda VZG Jastrebarskog za 2018. godinu .
Izvješće o radu u 2017. godini prezentirao je predsjednik Željko Popović istaknuvši brojne aktivnosti
kako Vatrogasne zajednice tako i svih dobrovoljnih
vatrogasnih društava na području grada Jastrebarskog u 2017. godini.
124 intervencije na 101 izvanrednom događaju
Vatrogasne postrojbe intervenirale su 124 puta na
101 izvanrednom događaju, te time spasile značajnu
imovinu naših sugrađana a vjerojatno i ljudske
živote. Najviše intervencija (30) zabilježeno je uslijed
požara otvorenog prostora, a tijekom 2017. godine
zabilježen je i veći broj požara objekata (23). Intervenirala je ukupno 21 vatrogasna postrojba DVD-a, a
najviše intervencija zabilježila je središnja vatrogasna postrojba DVD-a Jastrebarsko sa ukupno 43 intervencije. Satistički gledajući 2017. godina u skladu
je s višegodišnjim prosjekom intervencija.
Dislokacija vatrogasaca na Hvar i izvanredna
dislokacija na Pelješcu
Od ostalih operativnih aktivnosti u 2017. godini
VZG Jastrebarsko sudjelovala je u dislokaciji vatrogasaca na priobalje gdje je odradila dežurstva 3
vatrogasca sa navalnim vozilom u razdoblju od 29.
lipnja do 18. rujna na otoku Hvaru tijekom koje su
dislocirani vatrogasci uspješno odradili 20-ak vatrogasnih intervencija. Članovi VZG Jastrebarskog
sudjelovali su i u izvanrednoj dislokaciji vatrogasaca
prilikom velikog požara u Kistanju u Šibensko - kninskoj županiji od 1. kolovoza do 4. kolovoza 2017.
godine. Vatrogasne postrojbe odradile su i pokazne
vježbe u mjesecu zaštite od požara, te zajedničku
pokaznu vježbu povodom dana grada Jastrebarskog
u Jastrebarskom.
Od ostalih operativnih aktivnosti VZG Jastrebar56
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skog tijekom 2017. godine organizirala je osposobljavanja
i usavršavanja vatrogasaca,
održano je gradsko vatrogasno
natjecanje u Cvetkoviću, a 10
natjecateljskih odjeljenja djece
i mladeži sudjelovalo je i na
županijskom vatrogasnom natjecanju 9. rujna 2017.
godine u Klinča Selu.
Nagrada Puhačkog orkestra VZG Jastrebarsko na Svjetskom festivalu mladih glazbenika u
Zurichu
Zapaženi rezultat u 2017. godini postigao je
Puhački orkestar VZG Jastrebarskog na Svjetskom
festivalu mladih glazbenika koji se održao od 6. do
10. srpnja 2017. godine pod vodstvom prof. Dragutina Fabijanića osvojivši 3. nagradu u konkurenciji
od preko 80 orkestara.
Nakon izlaganja izvješća o radu Željko Popović
prezentirao je ukratko i financijsko izvješće za 2017.
godinu. Istaknuo je da je zbog povećanih aktivnosti
tijekom 2017. godine, posebno zbog organizacije
odlaska orkestra u Zurich VZG Jastrebarsko prenijela dugovanje članicama i dobavljačima u iznosu
od 126.000,00 kn. Navedeno dugovanje i povećanje
redovne djelatnosti za 120.000,00 kn u dogovoru sa
gradonačelnikom grada Jastrebarskog povećano je
u rebalansu gradskog proračuna, temeljem kojeg će
se podmiriti sva dugovanja i redovno financirati aktivnosti vatrogasnih postrojbi u 2018. godini.
Nakon izlaganja izvješća o radu i financijskog
izvješća, podnijeto je i izvješće Nadzornog odbora
VZG Jastrebarskog koji je predložio da se predložena
izvješća i usvoje, nakon čega su predložena izvješća i
usvojena bez rasprave.
Na sjednici Skupštine usvojene su i 1. izmjene i
dopune Plana prihoda i rashoda VZG Jastrebarskog za 2018. godinu na temelju povećanja sredstava
za redovnu djelatnost i podmirenja dugovanja iz
2017. godini, nakon dodatno izdvojenih financijskih sredstava u gradskom proračunu. Na prijedlog
gradonačelnika grada Jastrebarskog i uz suglasnost
svih tijela upravljanja VZG Jastrebarskog donijeti
su i novi kriteriji sustava financiranja vatrogastva na
području grada Jastrebarskog.
Na Skupštini je istaknuto je da je rad s varogasnom mlaži i rad u u puhačkim orkestrima jedna od
značajnijih djelatnosti u VZG Jastrebarsko i da su uz
središjiu postrojbu DVD Jastrebrarsko, DVD-i koji
rade s mladeži i puhački orkestrima jedni od najaktivniji u VZG Jastrebarsko.
Sjednici Skupštine nazočio je gradonačelnik
Grada Jastrebarskog Zvonimir Novosel, zamjenik
gradonačelnika Domagoj Šlat, zamjenik zapovjednika civilne zaštite Republike Hrvatske Mladen
Boričević, predstavnici vatrogasnih zajednica grado-
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va Samobora, Dugog Sela i Svete Nedelje, te općina
Krašić, Klinča Sela, Pisarovina i Žumberak.
Posebno svečani trenutak na sjednici Skupštine
bio je i dodjeljivanje Povelje počasnog člana
Skupštine VZG Jastrebarsko dugogodišnjem pred-

U

sjedniku DVD-a Jastrebarskog i aktivnom članu u
tijelima upravljanja VZG Jastrebarskog g. Stjepanu
Preprotiću, koji je svojim dugogodišnjim radom
uvelike dao veliki doprinos razvoju vatrogastva na
području grada Jastrebarskog, ali i šire. Goran Dikšić

DVD Jastrebarsko na 8. danima otvorenih vrata
Hrvatskog šumarskog instituta

četvrtak 17. svibnja 2018. godine održan je 8.
Dan otvorenih vrata Hrvatskog šumarskog
instituta, na kojem je između ostalih sudionika
svoj obol u očuvanju šuma dalo i DVD Jastrebarsko. Sve veća težnja čovjeka za što većim uživanjem
prirodnoga bogatstva često dovodi do prekomjerna
korištenja i potiskivanja vegetacijskoga pokrova,
osobito primarnoga, tj. šumskoga. Nenadomjestiva
je funkcija šume u tvorbi tla i njegovoj zaštiti od
erozije, bujica i poplava, kao spremnika pitke vode i
pročišćivača otpadnih voda, kao proizvođača kisika
i čistača zraka, štita od buke, za zaštitu ratarskih
kultura, naselja, prometnica, energetskih akumulacija i sličnih objekata od nepovoljnih klimatskih
i drugih utjecaja. Zbog toga je ovogodišnji Dan otvorenih vrata bio posvećen upravo tematici „Šuma,
čuvarica Zemlje!“. Kroz razne edukativne i zabavne
sadržaje i na interesantan način djelatnici Instituta
uveli su sve posjetitelje u svijet šumarstva i bili su
u prilici saznati više o znanstvenim istraživanjima
prikazanim na popularni način. Tijekom tog dana
ovu znanstvenu instituciju posjetilo je više od 1100
djece iz grada Zagreba, Karlovca, Crikvenice, Gornje Stubice, Hrvatske Kostajnice, Otočca, Slavonskog
Broda i Jastrebarskog. Djelatnici Instituta i ove su

Učenici se upoznali s vatrogasnom opremom te okušali u
rušenju meta pomoću mlaza vode iz brentača

godine za posjetitelje pripremili bogat program
koji je započeo u ranim prijepodnevnim satima.
Kao i svake godine u sklopu Dana otvorenih vrata
za djecu osnovnih škola organiziran je i prezentiran
rad vatrogasaca pa su tijekom održavanja programa
pripadnici DVD-a Jastrebarsko prikazali dio onoga
što odrađuju u očuvanju šuma. Bila je to prigoda da
se osnovnoškolci upoznaju s vatrogasnom opremom
ali i da okušaju natjecateljsku draž kroz rušenje meta
Ivica Sikra
pomoću mlaza vode iz brentača.

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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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

Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice

zanimljivost za kraj

Interaktivna karta mreže više od 630 vatrogasnih postaja postavljena je na službenoj internetskoj stranici Vatrogasne i spasilačke
službe Novog Zelanda. Uz pomoć Google Mapsa može se pronaći
adresa svake postaje te saznati osnovni podaci

VATROGASTVO
NOVOG ZELANDA
Vatrogasna i spasilačka služba Novog Zelanda
sastavljena je od 5 regija. Prosječan broj požara
zadnjih godina je oko 10 tisuća, a samo pozivni broj za
vatrogasce godišnje se bira više od 74 tisuće puta.
Tekst: IVO AŠČIĆ

I

ako Novi Zeland,
država u jugozapadnom dijelu Tihog oceana
nema bogatu povijet
vatrogastva,
prema
statističkim podacima
koje redovito objavljuje
Međunarodna zajednica
vatrogasnih i spasilačkih
službi (CTIF) na svojoj internetskoj stranici, vatrogasna služba
ove useljeničke države
niti malo ne zaostaje
za drugima u svijetu.
Proglašenjem
Novog
Zelanda
britanskim
posjedom
sredinom
XIX. stoljeća, te nakon
niza požara sa smrtnim stradavanjima, npr.
u Wellingtonu 1842.,
dolazi do osnivanja pr-

vog dobrovoljnog vatrogasnog društva. Nakon
toga, kao i kod zapadnoeuropskih država, vatrogastvo je djelomično
postalo profesionalna
služba u kojoj su vatrogasci dobivali plaću za
svoj rad ili bili plaćeni
za vrijeme provedeno
u službi. Prije samog
utemeljenja vatrogasnih službi, u većim
gradovima bila je na
snazi uredba kojom se
propisivalo da svako
kućanstvo mora posjedovati dvije bačve
vode u slučaju požara.
Neke važnije građevine
(posebno označene) su
osiguravali priučeni vatrogasci koje su plaćala

osiguravajuća društva.
Da se radilo o modernoj vatrogasnoj službi
toga vremena govori i
podatak kako je upravo na Novom Zelandu
1900. održana prva vatrogasna olimpijada na
kojoj danas sudjeluje na
tisuće vatrogasaca.
Važan događaj koji je
utjecao na donošenje
prvih vatrogasnih propisa dogodio se 1947.,
kada je u trgovačkom
centru Ballantines, koji
se nalazio u trećem po
veličini gradu Christshurchu, izbio požar
u kome je poginula 41
osoba. Većina donesenih
vatrogasnih propisa bila
je na snazi sve do 1. srpnja 2017. kada je vatrogasna služba (engl. The
New Zealand Fire Service, NZFS) postala dio
Vatrogasne i spasilačke
službe Novog Zelanda
Zelanda (engl. Fire and
Emergency New Zealand, FENZ).
Jedna od najvećih
spasilačkih intervencija,
u kojoj su vatrogasci
imali presudnu ulogu u
spašavanju preživjelih
osoba, dogodila se 1931.
godine kada je zemljotres magnitude 7,8
po Richterovoj ljestvici
pogodio Hawke’s Bay
na Sjevernom otoku.
Tom prigodom živote
je izgubilo 256 osoba,
dok ih je nekoliko tisuća
povrijeđeno. Zemljotres je izazvao i požar u
kojem su stradale brojne jednostavne drvene
građevine koje su gradili
europski doseljenici.
Na Novom Zelandu, državi udaljenoj
oko 1500 kilometara
istočno od Australije danas živi oko 4,5
milijuna stanovnika sa
stalnim trendom porasta, prvenstveno zbog

useljeničke politike. U
tome smislu posebice
je zanimljiva Hrvatima.
Prema procjenama u
ovoj udaljenoj zemlji
živi nekoliko tisuća osoba rođenih u Hrvatskoj
ili Bosni i Hercegovini
te nekoliko desetaka
tisuća potomaka hrvatskih doseljenika među
kojima su i tzv. KiwiHrvati, osobe kojima
je jedan roditelj Hrvat,
a drugi Maor. Hrvati
su se na Novi Zeland
počeli naseljavati od
sredine XIX. stoljeća
kada je otkriveno zlato.
Najviše se doselilo iz
Dalmacije i Hrvatskog
primorja. Uz kopanje
kauri smole, najviše su
se bavili vinogradarstvom, voćarstvom i ribarstvom.
Osim
Maora,
starosjedilačkog
stanovništva Zelenog
otoka koji čine 13,5
posto od ukupnog
broja stanovonika, na
njemu najviše žive Europljani (73,8%), Polinezijci i Azijci (Kinezi,
Indijci, Korejci, Japanci
i dr.). Službeni jezici
su engleski i maorski,
a država je administrativno podijeljena na 13
regija.
Organizacijski,
Vatrogasna i spasilačka
služba Novog Zelanda
je sastavljena od pet
regija. Dvije se nalaze na
Južnom, a tri na Sjevernom otoku, po površini
manjem otoku od
Južnog. Na njemu živi
76 posto od ukupnog
broja stanovnika Novog Zelanda. Na Sjevernom otoku, koji je sa 23
km širokim Cookovim
prolazom odvojen od
Južnog otoka nalazi se
glavni grad Wellington
te najveći grad Auckland u kojem sa širom
VATROGASNI VJESNIK LIPANJ 2018.
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Jedna od najvećih vatrogasnih intervencija na Novom Zelandu
dogodila se 1931. kada je zemljotres pogodio Sjeverni dio otoka te
usmrtio više od 250 osoba (gore lijevo)
U 90 posto slučajeva profesionalni vatrogasci izlaze za osam
minuta na mjesto intervencije, dok dobrovoljni vatrogasci za
jedanaest (gore desno)
4. 156 profesionalnih i 73 dobrovoljna vatrogasca, stacioniranih u
devet vatrogasnih postaja, nalazi se u glavnom gradu Wellingtonu
u kome živi oko 215 tisuća stanovnika (dolje lijevo)

okolicom živi preko
milijun stanovnika.
Prosječan godišnji broj
požara na Novom Zelandu, bivšoj britanskoj
koloniji i članici Commonwealtha,
zadnjih
nekoliko godina je oko
10 tisuća. U prosjeku,
svake godine od požara
smrtno strada 15, a
bude povrijeđeno još
125 osoba.
Na službenoj internetskoj stranici FENZ-a
https://fireandemergency.nz/ nalazi se mnoštvo
korisnih
informacija
kako za vatrogasce tako
i za stanovništvo Novog
Zelanda radi preventivnih mjera te korisnih
savjeta u slučaju požara.
Između ostalog, nalazi
se interaktivna karta
mreže više od 630 vatrogasnih postaja. Uz
pomoć Google Mapsa
može se pronaći svaka
postaja te saznati osnovni podaci o istoj.
Također, FENZ putem
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ove internetske stranice daje upute koje
institucije zvati radi
pomoći, a nakon što se
ugasi požar u kući ili stanu, npr. osiguravajuća
društva, crkvu...
Pozivni broj prema vatrogasnoj i spasilačkoj
službi je 111, a godišnje
se ovaj broj bira više od
74 tisuća puta. Najviše
se zove zbog medicinske pomoći, požara i
prometnih
nezgoda.
Ukoliko je poziv upućen
s mobilnih telefona,
sustav odmah geografski locira mobilni uređaj
čime se olakšava daljnja
komunikacija s pozivateljem, te se po potrebi alarmiraju službe
na mjestu neželjenog
događaja.
Veliki interes za
posao vatrogasca
Kada je u pitanju zaposlenje u vatrogastvu
ono je “rezervirano”
samo za najbolje i na-

jupornije. Naime, svake
godine se u ožujku i rujnu provode rigorozni
natječaji za vatrogasnu
službu. Prime više od
600 zamolbi po svakom natječaju, a zaposli
se njih samo pedesetak. Trenutno je oko
2300
profesionalaca
(uključujući i administraciju), a 11,6 tisuća
je dobrovoljnih vatrogasaca odnosno na 306
stanovnika je jedan vatrogasac.
Prosječna
godišnja
plaća vatrogasca je
77,600
novozelandskih dolara (cca 330
tisuća kuna). Plaća se
još dodatno i prekovremeni rad, a postoje
i mogućnosti napredovanja u struci, kao što
su pozicije vatrogasnog časnika, inženjera
zaštite od požara i sl.
Profesionalnim vatrogascem može postati
isključivo novozelandski državljanin ili onaj
koji ima stalnu radnu
dozvolu te državljani
Australije.
NSFS pruža priliku
vatrogascima iz drugih
država stručno osposo-

bljavanje u njihovoj
službi radi stjecanja
drugačijih
iskustava.
Preduvjeti za to su tečno
znanje engleskog jezika,
minimalno četiri godine rada u vatrogasnoj
službi i suglasnost svoje
matične postrojbe. Uz
ove uvjete, definiran je i
niz drugih koje zainteresirani vatrogasci trebaju
ispunjavati.
Dobrovoljni vatrogasci
za svoj rad ne primaju
nikakva novčana primanja. Žene čine čak
14 posto od ukupnog
broja dobrovoljnih vatrogasaca, za razliku od
profesionalnih postrojbi
gdje su žene zastupljene
sa svega 2,8 posto.
Za članstvo u dobrovoljnom vatrogasnom društvu kandidati
moraju uz dobro zdravstveno stanje, fizičku
spremnost i obavljenu
sigurnosnu
provjeru
imati minimalno 16
(uz suglasnost roditelja
ili staratelja) odnosno
18 godina, te proći sedmodnevnu obuku (npr.
prva pomoć, gašenje
različih vrsta požara i
sl.).

PROIZVODI EKONOMATA HVZ-a

N A T EMEL J U P R AV ILNIK A O N ATJ EC ANJ IMA VAT R O G A S AC A

N A TE M E L J U P R AV I L N I k A O DO DJ E L I VATR O G A S N I H P R I Z N A N J A ,

U REP UB LICI H R VATS KO J

O DL I kO VA N J A , Z N AM E N J A , P O V E L J A I P L A kE TA

D IPLOMA

N A T EM EL jU PR AVI L N I k A O D O D jEL I VAT R O GA S N I H P R IZ N A N j A ,
O D L I kO VA N j A , ZN AM EN jA , PO VEL jA I PL A kE TA

P RIZNANJE
ZA POSEBAN DOPRINOS U RAZVOJU VATROGAST VA

ZA POSEBAN DOPRINOS I POTPORU VATROGAST VU

I ZAŠTITE OD POŽARA
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vodiTeL j naTjeCanja

zapovjednik

predsjednik

VOdITEL J NATJECANJA

zAPOVJEdNIK

Z AHVALNICA

PREdSJEdNIK

ZAPOVJEDNIk

PREDSJEDNIk

ZAPOVjEDNIk

PREDSjEDNIk

Diplome za sudjelovanje / osvojena 1., 2. i 3. mjesta na vatrogasnim natjecanjima, tiskanica priznanja za poseban doprinos u
razvoju vatrogastva i zaštite od požara, zahvalnica za poseban doprinos i potporu vatrogastvu i dr., 1,43 kn/kom

Omot HVZ-a, 1,17 kn/kom

Članska knjižica,
7,36 kn/kom

CD Puhačkog orkestra HVZ-a,
24,06 kn/kom

Matična knjiga DVD-a,
79,75 kn/kom

Nosač zamjenice: za 1 zamj. 27,50; za 2
zamj. 41,25; za 3 zamj. 50,88 kn/kom, za
4 zamj. 50,88 kn/kom, za 5 zamj. 82,50
kn/kom, za 6 zamj. 82,50 kn/kom, za 7
zamj. 103,13 kn/kom, za 8 zamj. 121,00
kn/kom; za 9 zamj. 41,25 kn/kom

Igla vatrogasna za kravatu
s kutijom, 48,13 kn/kom

Zamjenice za vatrogasna odlikovanja
•
•
•
•
•
•
•

za medalju brončanu 6,88 kn/kom
za medalju srebrnu 6,88 kn/kom
za medalju zlatnu 9,63 kn/kom
za plamenicu brončanu 6,88 kn/kom
za plamenicu srebrnu 5,50 kn/kom
za plamenicu zlatnu 9,63 kn/kom
za posebne zasluge 9,63 kn/kom

• za spomenicu vatrogasni veteran
8,25 kn/kom
• za Povelju Mirka Kolarića 31,63
kn/kom
• za Povelju Gjure S. Deželića 31,63
kn/kom

Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice

PROIZVODI EKONOMATA HVZ-a

Sve oznake zvanja za svečanu odoru u dobrovoljnom vatrogastvu, 28,60 kn/par

Sve oznake dužnosti za svečanu odoru u dobrovoljnom vatrogastvu, 19,80 kn/par

Sve oznake dužnosti za radnu odoru u dobrovoljnom vatrogastvu, 13,20 kn/kom

U cijenu je uključen PDV.
Za sve dodatne informacije nazovite 01/3689-170
ili
pošaljite upit putem maila na ekonomat@hvz.hr
Amblem HVZ-a,
11,55 kn/kom

Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice

IZDANJA DOSTUPNA U EKONOMATU HVZ-a

Osnove rukovođenja

vatrogasnim intervencijama
90,00 kn

Zaštitne
naprave za disanje

Procesi gorenja i
gašenja

Priručnik za
osposobljavanje
vatrogasaca

50,00 kn

Vatrogastvo i upravljanje
požarima
22,73 kn

50,00 kn

25,00 kn

Pravila vatrogasne
službe
25,00 kn

Spašavanje
iz dubina i
s visina
60,00 kn

Spašavanje
ispod vodene
površine
75,00 kn

Osposobljavanje
vatrogasnih dočasnika i
časnika
75,00 kn

Spašavanje
u prometnim
nesrećama
50,00 kn

Vatrogasni
vježbovnik
55,00 kn

Gašenje požara
raslinja
70,00 kn

Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice

IZDANJA DOSTUPNA U EKONOMATU HVZ-a

Tehničke smjernice za
preventivnu zaštitu od
požara

25,00 kn

Osposobljavanje
vatrogasne mladeži
25,00 kn

Radovi na vodi i
zaštita od poplava
60,00 kn

Strojar u vatrogastvu

50,00 kn

Vatrogasna
vozila
100,00 kn

Prva pomoć u
vatrogastvu
25,00 kn

Priručnik za osposobljavanje voditelja
vatrogasne mladeži

Intervencije u
nesrećema pri prijevozu
opasnih tvari

Gjuro Stjepan Deželić

Mirko Kolarić

31,00 kn

otac hrvatskog vatrogastva
95,24 kn

50,00 kn

učitelj hrvatskih
vatrogasaca
100,00 kn

PDV nije uključen u
cijenu.
Za sve dodatne
informacije
nazovite 01/3689170
ili pošaljite upit
putem maila na:
ekonomat@hvz.hr

Monografija HVZ
115,00 kn

Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice

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.

Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice

