BROJ 11 GODINA VI > LIPANJ 2013.

nazovi 193
GLASILO VATROGASNE ZAJEDNICE PGŽ

150. obljetnica JVP-a Grada Rijeke:
Najstarija profesionalna postrojba
- ponos hrvatskoga vatrogastva

Istražujemo:

Kakav vatrogasni sustav
ima riječki HNK?

Svečana sjednica HVZ-a u Rijeci

CFBT instruktori ponovno u Šapjanama

Uvodnik

Impressum

BROJ 11 GODINA VI > LIPANJ 2013.

nazovi 193
GLASILO VATROGASNE ZAJEDNICE PGŽ

150. obljetnica JVP-a Grada Rijeke:
Najstarija profesionalna postrojba
- ponos hrvatskoga vatrogastva

Iz sadržaja
3 UVODNIK

Neka igre počnu!

Istražujemo:

Piše:
Vanda Radetić-Tomić

Kakav vatrogasni sustav
ima riječki HNK?

3 PRIPREMA SEZONE			
Plešivica 2013.
Prniba 2013.

Svečana sjednica HVZ-a u Rijeci

CFBT instruktori ponovno u Šapjanama

NAZOVI 193

glasilo Vatrogasne zajednice PGŽ-a

6 NOVOSTI

Svečana sjednica Skupštine HVZ-a u Rijeci
Blagdan sv. Florijana u Opatiji u znaku sjećanja na Branimira Alfonzija
Novi saziv Upravnoga odbora i Zapovjedništva VZPGŽ-a
DVD-u San Marino godišnja nagrada DUZS-a

Osnivač i izdavač

Vatrogasna zajednica PGŽ-a
51 000 Rijeka
Krešimirova 38
Tel.: 051 359 116
Faks: 051 339 894
E-mail: vz-pgz@ri.t-com.hr

Za izdavača

Slavko Gauš,
predsjednik VZPGŽ-a

Glavna urednica

Vanda Radetić-Tomić

Izdavački savjet

Mladen Šćulac, predsjednik
Hinko Mance
Stjepan Brljak
Klaudijo Filčić
Dinko Petrov
Nikola Tramontana

Grafički urednik
Damir Linić

Novinari

Ema Čišić
Vanda Radetić-Tomić

13

OBLJETNICE					
150. obljetnica JVP-a Rijeka
35. obljetnica DVD-a Klana

17 STRUČNO USAVRŠAVANJE

9. stručni skup vatrogasaca
Međunarodni tečaj za CFBT instruktore
Međunarodna radionica vatrogasnih instruktora (IFIW)
Osnovano Povjerenstvo za licenciranje vatrogasnih potražnih pasa
Vatrogasna škola u Šapjanama: druga generacija polagala završni ispit
Pripadnici Civilne zaštite na vježbi u Šapjanama
Obuka za zaposlenike Marine Punat
Osposobljavanje djelatnika INA-e
Rab: radionica o spašavanju na moru i zaštiti od požara
Seminar za voditelje vatrogasne mladeži VZPGŽ-a

Suradnici

Petar Alinčić
Gordan Borković
Miroslav Čavlek
Juraj Šragalj
Velibor Topolovec
Darko Vagaja

Lektorica

Hajdi Matijević

Fotografije

PRdesign
arhiva VZPGŽ-a

Naslovnica

Proslava 150. obljetnice JVP-a Grada Rijeke

Naklada

1000 komada

2

nazovi 193 | Lipanj 2013.

25 ISTRAŽUJEMO					
Kakav vatrogasni sustav ima riječko kazalište?

28 GODIŠNJE SKUPŠTINE
38 NATJECANJA					
Županijsko natjecanje djece i mladeži
Međunarodna utrka vatrogasaca
Memorijal Mario Rusak
Susret Alenovih prijatelja

Neka igre počnu!

I

za nas je vrijeme godišnjih skupština, od kojih su
neke bile izborne, baš kao i ona Vatrogasne zajednice
Primorsko-goranske županije. Mladen Šćulac izabran
je za novoga županijskoga vatrogasnog zapovjednika, dok je Slavko Gauš, dosadašnji zapovjednik, postao
predsjednik Zajednice. Imenovan je i novi saziv Upravnoga odbora i Zapovjedništva.
U Rijeci je svečano obilježena 150. obljetnica JVP-a Grada Rijeke, najstarije profesionalne vatrogasne postrojbe
u Hrvatskoj. U čast tog vrijednog jubileja, i Hrvatska vatrogasna zajednica svoju je svečanu sjednicu Skupštine,
u povodu Dana sv. Florijana, održala u Rijeci. Slila se tako
u grad na Rječini sva sila hrvatskoga vatrogastva, a riječi
pohvale riječkim vatrogascima pljuštale su sa svih strana.
Ipak, nije se samo slavilo. Štoviše, u prvih šest mjeseci ove
godine odrađen je golem posao.
Tako je u Opatiji održan 9. međunarodni stručni skup
vatrogasaca koji je okupio više od 200 sudionika iz Slovenije, Srbije, BiH, Makedonije i Hrvatske. U Šapjane su
ponovno došli Shan Raffel i John McDonough, dvojica
vodećih svjetskih vatrogasnih instruktora iz Australije,
koji su vodili CFBT instruktorsku radionicu za vatrogasne
stručnjake iz Grčke, Italije, Slovenije, Njemačke, Nizozemske, Belgije, Francuske i Hrvatske. Pritom ni oni nisu
štedjeli riječi hvale, kako za hrvatske vatrogasce, tako i za
obučni centar u Šapjanama.
U ovome broju Nazovi 193 istražili smo kakav je sustav
vatrozaštite u HNK Ivana pl. Zajca u Rijeci.
Popratili smo i predstavljanje monografije o DVD-u Klana, autora Darija Gauša, objavljene u povodu proslave 35.
obljetnice toga Društva. Zasluženu pozornost posvetili
smo još jednom vrijednom uratku – zbirci poezije Se moje
jubavi Branimira Alfonzija, opatijskoga vatrogasca stradaloga tijekom intervencije prošloga ljeta.
Na županijskome vatrogasnom natjecanju za djecu i
mladež DVD San Marino-Novi Vinodolski ponovno je bio
najbolji i to u dvije kategorije: mladež M i mladež Ž. I ne
samo to. DVD San Marino – Novi Vinodolski dobitnik je i
ovogodišnje nagrade Državne uprave za zaštitu i spašavanje koja mu je dodijeljena za posebne zasluge u razvoju
sustava zaštite i spašavanja.
Nakon podosta kiše, stigle su prave ljetne vrućine. Ali, ne
treba brinuti. Prema pokazanome na županijskoj vatrogasnoj vježbi održanoj na području Plešivice ponad Škalnice, operativne snage VZPGŽ-a spremne su za požarnu
sezonu. Pa, „Neka igre počnu!“.
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Taktičko-pokazna vježba
gašenja požara otvorenoga
prostora Plešivica 2013.

T

radicionalna pokazna vježba,
koju VZPGŽ organizira uoči
svake požarne sezone, ove je godine održana na području Plešivice, iznad Škalnice. U vježbi je sudjelovalo 50-ak vatrogasaca iz vatrogasnih
postrojbi JVP-ova Grada Rijeke i
Opatije te DVD-ova Klana, Škalnica,
Halubjan, Kastav, Sušak, Opatija, Kras
i Lovran.
Prema razrađenome scenariju, građani
su uočili dim iznad mjesta Škalnice i
pozvali Županijski vatrogasni operativni centar (ŽVOC) 193. Na mjesto
intervencije upućena je najbliža vatrogasna postrojba,
ona DVD-a Škalnica. Vatrogasci počinju gašenje kako bi
zaustavili širenje požara prema sjeveru, odnosno predjelu obraslom smrekom, jelom
i bukvom. U gašenju požara
koriste vitlo brzog mlaza s
vozila te metlanice i leđne
naprtnjače. Poznajući konfiguraciju terena, zapovjednik
poziva JVP Grada Rijeke i traži pomoć. U prvom
stupnju angažiranja snaga u
sektor rada uključuju se vatrogasne postrojbe DVD-a
Škalnica i DVD-a Klana
(ukupno 8 vatrogasaca).
Naglim jačanjem vjetra,
dolazi do prebacivanja požara koji se
počeo širiti livadom u pravcu sjeveroistoka te zaprijetio objektima u mjestu
Lisac. Zapovjednik I sektora traži pomoć od ŽVOC-a Rijeka.
U drugom stupnju angažiranja snaga u
sektor rada uključuju se: dežurna smjena JVP-a Grada Rijeke i vatrogasna
postrojba DVD-a Halubjan (ukupno
8 vatrogasaca). Po dolasku dodatnih
snaga iz Rijeke, uspostavlja se relejna
dobava vode s navalnog vozila prema
terenskom vozilu na rubu požara. Tehnika koju koriste vatrogasne snage temelji se na cijevnim prugama s vozila

U vježbi sudjelovalo i nekoliko
pripadnica DVD-a Klana

te kombiniranom nastupu vatrogasnih
grupa koje koriste metlanice, naprtnjače
i Ciffarelli puhalice. Budući je ugrožena
i visoka šuma, koriste se i motorne pile.
Zapovjedništvo nad 1. sektorom preuzima voditelj odjeljenja JVP-a Grada Rijeke.
Stalnim mijenjanjem smjera vjetra, požar se počeo širiti prema Škalnici te je
zapovjednik 1. sektora zatražio dodatnu
pomoć u ljudstvu i tehnici iz susjednih
jedinica lokalne samouprave, odnosno
Požarnoga područja Rijeke. Na mjesto
požara pristiže novih 17 vatrogasaca iz
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Krčke vatrogasne snage
održale vježbu Prniba 2013.
Požar se i dalje širi i to prema mjestu Lipa
pa u pomoć pristižu nove vatrogasne postrojbe iz Požarnoga područja Liburnije.
Riječ je o novih 16 vatrogasaca iz JVPa Opatija te DVD-ova Opatija, Lovran
i Kras. Zapovjedništvo nad 3. sektorom
preuzima voditelj smjene JVP-a Opatija.
Sve vatrogasne snage koordiniraju se
iz stožera smještenog u prostorijama
DVD-a Škalnica. Koordiniranom akcijom svih angažiranih snaga, požar je nakon nekoga vremena lokaliziran, a potom
i u potpunosti ugašen.

Vježba ispunila očekivanja
JVP-a Grada Rijeke i DVD-ova Kastav,
Sušak i Drenova, a zapovjedništvo nad 2.
sektorom preuzima voditelj smjene JVPa Grada Rijeke.

S obzirom da u ovogodišnjoj vježbi nisu
sudjelovale zračne snage, naglasak je
stavljen na zemaljske snage, tj. provjeru
rada vatrogasnih postrojbi pri složenom
požaru otvorenoga prostora kao i indu-

strijskih te drugih objekata na području
Primorsko-goranske županije i Republike Slovenije. Vježbom se također željelo provjeriti sposobnost koordinacije i
pregrupiranja vatrogasnih snaga po sektorima rada, kao i učinkovitost različitih
taktičkih pristupa gašenju požara otvorenoga prostora. Istodobno, pokazna je
vježba bila test za dio opreme i tehnike
s kojom raspolažu postrojbe, testirano je
i funkcioniranja sustava veza, a provjerena je i prohodnosti prometnica kojima
su vatrogasne snage dolazile na intervenciju.
Kako je nakon vježbe naglasio Mladen
Šćulac, županijski vatrogasni zapovjednik, sve su postrojbe uspješno odradile
svoj posao, unatoč teškom i nepristupačnom terenu, a s posebnim je zadovoljstvom konstatirao kako je sustav radioveza funkcionirao bez poteškoća.

U najkraćem roku vatrogasne snage stigle na intervenciju

Zbog nepristupačnog terena, dio vatrogasaca
požar gasio vodom iz naprtnjača

Vježba desantiranja na Grobničkome polju

Detalj s intervencije

I

U

oči pokazne vatrogasne vježbe kojom VZPGŽ-a svake godine, tradicionalno, provjerava spremnost svojih vatrogasnih postrojbi uoči požarne sezone, na Grobničkom je polju održana i vježba za županijske interventno-desantne
snage. Tako su, također tradicionalno, pripadnici interventne postrojbe iz javnih postrojbi Krka, Opatije i Rijeke, njih
četrdesetak, uz potporu DUZS-a i HV-a, uvježbavali desantiranje iz lebdećega helikoptera (iskakanje i spuštanje po užetu),
kao i sam ulazak i izlazak iz helikoptera.
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Morska voda u gumenom spremniku također korištena za gašenje

Područna vatrogasna zajednica otoka Krka, u sklopu priprema za sezonu, organizirala je vježbu gašenja simuliranoga požara otvorenoga prostora na predjelu Prnibe. Krčki poluotok Prniba nije izabran slučajno jer, kako nam je
rekao zapovjednik PVZ-a Dinko Petrov, riječ je o velikom i
najugroženijem dijelu otoka Krka. Naime, poluotok Prniba u
cijelosti je obrastao borovom šumom i maslinama, a teren je
dosta zahtjevan i isprepleten visokim gromačama. U ljetnim
mjesecima na poluotok Prnibu, koji se nalazi u neposrednoj
blizini autokampa Politin, dolaze mnogi turisti radi kupanja,
šetnje, vožnje biciklom ili pak „divljeg“ kampiranja. Zbog toga
je Prniba posebno ugroženo područje koje se tijekom ljetnih
mjeseci nadzire sezonskim ophodnjama (DVD Krk i Šumarija), s osmatračkoga mjesta na Malom Treskavcu te video-nadzorom sa crpilišta iznad Punta.
Prema zamišljenome scenariju, požar je izbio ponad uvale Valunta, unutar šume na Prnibi. U trenutku izbijanja požara, na
poluotoku nije bilo većeg broja kupača. Požar je paljenjem lo-

gorske vatre izazvala skupina mladih turista koji su nelegalno
kampirali na tom predjelu. Požar se brzo širio, potpomognut
jugoistočnim vjetrom.

Vježba –test uspješne koordinacije i
komunikacije vatrogasnih postrojbi
Požar je prvi zapazila ophodnja DVD-a Krk koja je radijskom
vezom odmah alarmirala vatrogasni operativni centar VOC)
JVP-a Grada Krka te priručnim sredstvima počela gasiti požar.
VOC je odmah na mjesto požara uputio službujuću smjenu
- šest vatrogasaca s tri vozila, a o požaru je obaviješten i županijski VOC i Centar 112. Po dolasku na intervenciju, zapovjednik odjeljenja uviđa da se požar brzo širi te u pomoć zove
područnoga zapovjednika, a zatražena je i pomoć vatrogasnih
snaga DVD-ova Krk, Vrbnik i Dobrinj. Na mjesto požara dolazi područni vatrogasni zapovjednik koji preuzima vođenje
intervencije i dijeli požarište na dva sektora: istočni, kojim zanazovi 193 | Lipanj 2013.
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povijeda voditelj 3. odjeljenja i zapadni, kojim zapovijeda
zamjenik područnoga zapovjednika.
U vježbi su ukupno sudjelovala 42 vatrogasca i 10 vozila.
Te su vatrogasne snage „napale“ požar postavljanjem „C“
tlačnih pruga, kao i pojedinačnim gašenjem uz pomoć naprtnjača čime je spriječeno širenje požara. Istodobno, postavljen je relejni sustav kojim je morska voda prebačena
u rezervoar – gumeni spremnik, a potom je „D“ tlačnom
pumpom s 1 „D“ mlazom uz pomoć plutajuće pumpe ta
voda iskorištena za gašenje istočnoga ruba požara. Pri gašenju požara korištene su i tlačne pruge s vozila.

Novosti

Proslava sv. Florijana

Svečana sjednica Skupštine HVZ-a u Rijeci
Najpothvat u vatrogastvu
Na svečanoj Skupštini dodijeljene su i nagrade za najpothvat u
vatrogastvu. Zlatnu povelju i plaketu dobio je Tomislav Stokić,
zapovjednik DVD-a Lipik, za gašenje požara u Tvornici Studenac, 2. siječnja 2012. godine. Srebrnu povelju i plaketu dobila je
Vatrogasna zajednica općine Cestica, za provedbu mjera obrane od poplava na području općine Cestica, od 6. do 9. studenog
2012. godine. Brončanu povelju i plaketu dobila je gospodarska
vatrogasna postrojba Pliva Hrvatska d.o.o., za gašenje požara i
spašavanje u proizvodnom pogonu Plive, 16. ožujka 2012. godine.

Mnogobrojni uglednici uveličali
sjednicu Skupštine HVZ-a
Postrojavanje i završna ocjena vježbe
Prema scenariju, prilikom gašenja požara, jedan se vatrogasac na teško prohodnom terenu ozlijedio pa je uslijedila
i njegova evakuacija izvan zone požarišta.
Odmah po završetku
vježbe,
u kratkoj analizi
zapovjednik
Petrov izrazio je
zadovoljstvo onime što su krčke
vatrogasne snage
pokazale na terenu. – Vježba je
bila atipična, namjerno smo imali
dosta nepoznanica i improvizacija
kako bismo postigli što realnije
uvjete požarnoga
D. Petrov: Vatrogasne snage pokazale
događaja. Vježsnalažljivost i učinkovitost
bom smo utvrdili
realno
vrijeme
koje bi, u slučaju požara, trebalo krčkim vatrogasnim postrojbama za dolazak na mjesto intervencije. Zadovoljni
smo i koordinacijom koju su postrojbe pokazale na terenu,
a uspješno je bilo i korištenje morske vode za gašenje. Naposljetku, u ovoj smo vježbi prvi puta „dizali“ ljude putem
novog Vatrotel sustava. Sve je dobro funkcioniralo, a i radio-komunikacija među postrojbama i razmjena potrebnih informacija prošla je bez poteškoća. Iako smo našim
operativcima priredili dosta nepredviđenih situacija, u 70
minuta, koliko je vježba trajala, oni su se izvrsno snašli i
uspješno svladali sve izazove, rekao je Petrov.
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O

bilježavanje Dana vatrogastva ove je godine u Rijeci bilo
osobito svečano jer je Rijeka bila domaćin svečane sjednice Skupštine HVZ-a. Svečanost je održana 3. svibnja i
okupila je mnogobrojne predstavnike vatrogasne struke iz
cijele Hrvatske te druge uvažene goste, među kojima su bili: Ines
Krajčak, pomoćnica ministra unutarnjih poslova, Ante Sanader,
predsjednik HVZ-a, Željko Popović, načelnik HVZ-a, Teodor
Fricki i Franjo Gregorić, počasni predsjednici HVZ-a, Slavko
Marjanović, počasni načelnik HVZ-a, Slavko Tucaković, glavni
vatrogasni zapovjednik, Jadran Perinić, ravnatelj DUZS-a, predstavnici Grada Rijeke i Primorsko-goranske županije te mnogi
drugi.
Uvodno, načelnik Popović iznio je kratak pregled aktivnosti
HVZ-a u protekloj godini. Uz podatak da su hrvatski vatrogasci lani imali više od 70 tisuća intervencija, Popović je posebno
izdvojio činjenicu da se velika pozornost posvećuje edukaciji pa
je tako, primjerice, 12% operativnih vatrogasaca lani prošlo neki
oblik usavršavanja. U kontekstu skoroga ulaska u EU, Popović je
rekao da je HVZ kandidirao svoje projekte za povlačenje EUsredstava u čak 11 različitih područja.
S obzirom da se svečana sjednica Skupštine HVZ-a poklopila
s proslavom 150. obljetnice JVP-a Rijeke, zapovjednik riječkih
profesionalaca, Hinko Mance, upoznao je okupljene s najzanimljivijim trenucima iz bogate povijesti riječkoga vatrogastva, dok
je Mladen Vukelić u ime riječke gradske uprave zahvalio HVZu što je svoju Skupštinu održao u Rijeci i tako uveličao veliku
obljetnicu riječkoga vatrogastva. Istodobno je istaknuo da Grad
Rijeka svesrdno podupire vatrogasce, što potvrđuje i podatak da
je u posljednjih 10 godina gradska uprava u vatrogastvo uložila
višemilijunski iznos.
Dugogodišnji vatrogasni profesionalac, Slavko Gauš, izrazio je
nadu da će JVP Rijeka i dalje biti svjetionik i predvodnik svih
vatrogasnih snaga u okruženju, a pohvalio je i izvrsnu suradnju
koju jedinice lokalne samouprave iz PGŽ-a ostvaruju s profesionalnim i dobrovoljnim vatrogasnim postrojbama.
O primorsko-goranskom vatrogastvu kao sustavu koji izvrsno
funkcionira govorio je i Branko Škrobonja, predstojnik Ureda

župana. Među ostalim je naglasio da će Županija i dalje podu- - HVZ je dobro organizirana, kvalitetno opremljena i mepirati projekt obučnoga centra u Šapjanama koji je već kandi- đunarodno priznata zajednica. Hrvatska može za 30 minuta
dirala za povlačenje EU-sredstava.
„dignuti“ 10 tisuća vatrogasaca, a to je velika stvar i govori o
našoj spremnosti, rekao je Ante Sanader, predsjednik HVZ-a.
Ravnatelj DUZS-a Jadran Perinić također je uputio čestitke
Posebno je pohvalio činjenicu da je na čelo DUZS-a napokon
riječkim vatrogascima, istaknuvši kako je vatrogastvo stil živodošao čovjek struke, tj. vatrogasac. – Očekujemo da će „naš čota, a ne samo zanimanje. Također je izrazio nadu da će buduća
vjek“ imati više razumijevanja za vatrogasnu struku te da će
suradnja DUZS-a i HVZ-a biti sve bolja i bolja.
pridonijeti izradi kvalitetnije Strategije razvoja vatrogastva.
„Naš čovjek“ je i pomoćnica ministra, Ines Krajčak. To je dvoje
ljudi na kojima je povijesna uloga da nova Strategija i Zakon o
Vatrogasna priznanja najboljima
vatrogastvu budu kvalitetni, rekao je Sanader.

Pobjednici likovno-literarnog natječaja
djece i mladeži na temu vatrogastva

Dobitnici Povelje i plakete s likom Đure Deželića
Ivan Habijančić
(VZ Bjelovarsko-bilogorske županije), član DVD-a Vrtlinska
Marijan Korajac
(VZ Osječko-baranjske županije), član DVD-a Đakovo
Petar Matajić
(VZ Požeško-slavonske županije), član DVD-a Velika
Ivan Prajdić
(VZ Sisačko-moslavačke županije), član DVD-a Glina
Jordan Žaja
(VZ Šibensko-kninske županije), tajnik VZ-a
Dobitnici Povelje i plakete s likom Mirka Kolarića
Jakob Đukovski
(VZ Brodsko-posavske županije), član DVD-a Slavonski Brod
Ivan Gregurić
(VZ Koprivničko-križevačke županije), član DVD-a Molve
Željko Prpić (VZLičko-senjske županije), član DVD-a Senj
Franjo Vuradin
(VZ Varaždinske županije), član DVD-a Novi Marof
Silvestar Doroghazi
(VZ Vukovarsko-srijemske županije), član DVD-a Vukovar
Stjepan Vincek (VZ Grada Zagreba), član DVD-a Gračani

Likovni radovi (predškolski uzrast)
1. Lana Tomašković i Dorian Fogec (Varaždinska županija)
2. Simon Plantak (Varaždinska županija)
3. Klara Ivanic (Grad Zagreb)
Likovni radovi (niži razredi OŠ)
1. Marija Biloglav (Zadarska županija)
2. Veronika Iveković (Krapinsko-zagorska županija)
3. Lea Pošta (Koprivničko-križevačka županija)
Literarni radovi (niži razredi OŠ)
1. Marta Veber Malina (Bjelovarsko-bilogorska županija)
2. Thalia Una Sučić, (Bjelovarsko-bilogorska županija)
3. Jan Loreno Lukačić (Međimurska županija)

Naposljetku napomenimo da je svečanom ozračju sjednice
Skupštine HVZ-a svojim osebujnim nastupom pridonijela i
klapa Tramuntana.
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Blagdan sv. Florijana u Opatiji u znaku sjećanja na Branimira Alfonzija
Riječi hvale za pokojnoga Alfonzija nisu
štedjeli ni gradonačelnik Opatije Ivo
Dujmić, ni zapovjednik PVZ-a Liburnije Mladen Šćulac, a njegovoj su obitelji – supruzi Danijeli, kćeri Lauri i sinu
Vedranu, još jednom izrazili sućut zbog
velikoga gubitka, istodobno naglasivši
radost što su imali prilike s Branimirom
podijeliti dio svojih života. Dirljivim trenucima prisjećanja na velikoga prijatelja
i cijenjenog kolegu prisustvovali su i vatrogasci iz Slovenije, Italije i Francuske
te mnogi drugi uvaženi gosti.

Mnogi su došli na predstavljanje knjige i tako odali počast cijenjenom kolegi i prijatelju

Inače, zbirka Se moje jubavi objavljena je
u biblioteci Liburnijski lapiš, nakladnici su JVP Opatija i Katedra Čakavskog
sabora Lovran, a likovno su je opremili
Andrea Knežević, Branka Marčeta, Vla-

Zbirku su predstavile: V. Sušanj Kapićeva, C. Miletić i R. Jurdana Šepić
dimir Gudac, Ksenija Mogin, Jerko Gudac, Siniša Majkus i Ognjen Škreblin.
Kažimo i to da je obitelji Alfonzi uruče-

na Zlatna plamenica za hrabrost i požrtvovnost koju je HVZ posmrtno dodijelio Branimiru Alfonziju.

29. susret vatrogasnih puhačkih orkestara

Na kraje živjenja
Večeras
će se noć spustit…

Branimirova obitelj: supruga, djeca, sestra i šogor

L

iburnijski su vatrogasci i ove godine nizom događanja tradicionalno obilježili svoj blagdan, Dan sv.
Florijana, zaštitnika vatrogasaca.
Glavno zbivanje priređeno je 4. svibnja u
Paviljonu Juraj Šporer u Opatiji, gdje je
predstavljena knjiga poezije Branimira
Alfonzija, opatijskoga vatrogasca stradaloga tijekom intervencije prošloga ljeta.
Na iznenađenje mnogih, zbirka pod
nazivom Se moje jubavi otkrila je jednu
sasvim drugu, poetsku stranu pokojnoga
Alfonzija. U pjesmama pisanim rodnim
čakavskim narječjem, Alfonzi otkriva
svoju intimu, progovara, kao što i sam

8
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naslov zbirke kaže, o svim svojim ljubavima, ali i o rodnom kraju, moru, trmuntani, ružmarinu, kraju života…
Mnogobrojnim okupljenim prijateljima
i kolegama, Alfonzijevu je zbirku predstavila urednica Cvjetana Miletić, a stihove su kazivale Vlasta Sušanj Kapićeva
i Rajka Jurdana Šepić. Predstavljanje je
obogaćeno nastupom Pjevačkoga zbora
DVD-a Opatija i klape Mirakul, a sve je
svojim osebujnim stilom dodatno oplemenio voditelj programa – Petar Pobar
iz DVD-a Opatija.

Ja na ovaj svet moran pozabit,
na svoj život stavit kračun,
za svoji grehi platit račun.
A ti ćeš zavavek s manun bit,
za moju dušu Boga molit,
šapćat mi: - Vavek ću tvoja bit
i nikada te neću pozabit.
A va momente
kad sklopin oče,
prosin te, nemoj tugovat.
Ni suzi nemoj pustit.
Ja gren na nebo za nas
samo posteju steplit.

D

an nakon predstavljanja zbirke Branimira Alfonzija, u
Opatiji je održan 29. susret vatrogasnih puhačkih orkestara, organiziran u sklopu obilježavanja Dana vatrogastva. Na početku susreta dobrodošlicu svima zaželjeli
su domaćini - predsjednik VZPGŽ-a Slavko Gauš i županijski
zapovjednik Mladen Šćulac. Načelnik HVZ-a Željko Popović
formalno je otvorio susret, nakon čega su svi sudionici, njih
600-tinjak, odsvirali hrvatsku i vatrogasnu himnu pod vod-

stvom dirigenta Petra Fabijanića. Uslijedili su pojedinačni
nastupi 15 vatrogasnih orkestara, okupljenih u Opatiji (DVD
Valpovo, DVD Đakovo i DVD Retfala Osijek, DVD Đurđevac,
DVD Predavac, PO DVD Mače, PO DVD KUD „Lovro Ježek“
Marija Bistrica, PO DVD Kloštar Ivanić, PO DVD Križ, PO DVD
Kašina, PO DVD Stankovo, PO DVD Gornji Desinec, PO DVD
Domagović, PO DVD Petrovina, PO DVD Cvetković i PO DVD
Ogulin).
Pripremio: Gordan Borković

Promaknuća za 43 vatrogasca
Proslava Dana sv. Florijana upotpunjena je prigodnom svečanošću
na kojoj su u zvanje vatrogasca i vatrogasnoga dočasnika promaknuta 43 pripadnika vatrogasnih postrojbi Područne vatrogasne
zajednice Liburnije (DVD Opatija, DVD Lovran, DVD Kras, DVD Sisol)
te pripadnici DVD-a Klana i Halubjan. Riječ je o vatrogascima koji
su završili osposobljavanje pod okriljem PVZ-a Liburnije i VZPGŽ-a.
Spomenimo i to da su pripadnici vatrogasnih postrojbi sudjelovali
i na pjevanoj misi u crkvi Svetog Jakova, uz sudjelovanje Pjevačkog
zbora DVD-a Opatija.
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Novi saziv Upravnoga odbora i
Zapovjedništva VZPGŽ-a

S

redinom travnja u Liscu je održana
konstituirajuća sjednica Upravnoga
odbora i Zapovjedništva VZPGŽa. U novi saziv Upravnoga odbora
ušli su: Zdravko Mihelčić, Josip Burić
ml., Vladimir Malnar, Ivan Crnković,
Filip Ožbolt, Miodrag Kolombo, Velibor Topolovec, Darko Pavletić, Mark
Kovačić, Željko Vozila, Boris Laginja,
Dario Gauš, Nenad Brusić, Mirko Škarić i Aleksandro Sučić. Članovi Zapovjedništva su: Mladen Šćulac, Dalibor

Mareković, Dražen Krepenc, Dragan
Abramović, Nenad Crnković, Tomislav
Mihelić, Robert Hrelja, Boris Kauzlarić,
Mario Bernobić, Sanjin Blažević, Hinko
Mance, Dinko Petrov, Hari Čipčić, Boško Rilak i Renata Topolovec, dok su članovi Nadzornoga odbora: Petar Alinčić,
Edvard Primožić i Željko Ornik.
Na sjednici su, među ostalim, imenovani
i članovi radnih tijela Upravnoga odbora. Tako su u Povjerenstvo za istraživanje

povijesti vatrogastva ušli:
Slavko Suzić – predsjednik, Sanjin Blažević i Filip
Ožbolt. U Povjerenstvo za
informatizaciju izabrani su:
Željko Mavrinac – predsjednik, Mihael Štimac,
Klaudijo Filčić, Damir Trinajstić, Ivica Panić i Nikola
Tramontana. Povjerenstvo
za nagrade i priznanja:
Stjepan Brljak – predsjednik, Boris Laginja, Darko
Pauletić, Josip Burić, Miroslav Crnković, Klaudijo
Filčić i Damir Trinajstić.
Povjerenstvo za natjecanja: Hinko Mance – predsjednik, Ivan
Crnković, Zoran Rački, Marko Deranja, Klaudijo Filčić i Dalibor Mareković. Članovi Povjerenstva za investicijska
ulaganja su: Tomislav Miloš – predsjednik, Dario Gauš, Dinko Petrov, Mirko
Škarić i Dragan Abramović, a članovi
Povjerenstva za obuku i osposobljavanje vatrogasnih kadrova: Dario Gauš –
predsjednik, Sanjin Blažević, Igor Hrelja,
Robert Hrelja, Boris Kauzlarić i Nikola
Tramontana.

DVD-u San Marino – Novi Vinodolski
godišnja nagrada DUZS-a

D

VD San Marino – Novi Vinodolski dobitnik je godišnje nagrade Državne uprave za zaštitu
i spašavanje (DUZS), koja mu je
dodijeljena za posebne zasluge u razvoju sustava zaštite i spašavanja. Svečanost
uručenja nagrada priređena je početkom
ožujka u Bjelovaru, u povodu obilježavanja Dana Civilne zaštite.
Nagrada novljanskim vatrogascima dodijeljena je na prijedlog Olega Butkovića, gradonačelnika Novog i Područnoga
ureda DUZS-a Rijeka, a predsjedniku
DVD-a San Marino Novi Vinodolski,
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Želimiru Butorcu, uručio ju je ministar
unutarnjih poslova Ranko Ostojić.
Kako se navodi u obrazloženju nagrade,
DVD San Marino jedna je od najaktivnijih i najvažnijih udruga u Novom
Vinodolskom koja okuplja više od 140
članova. Operativna postrojba Društva
samostalno obavlja vatrogasnu djelatnost
na području Grada, a nerijetko pri intervencijama pomaže vatrogasnim postrojbama iz širega okruženja. U posljednjih
10 godina novljanski su vatrogasci u prosjeku imali 130 intervencija na godinu, a
većinu su ih samostalno odradili.

Nagradu primio predsjednik DVD-a

su imali najbrojniju postrojbu, s najviše
odrađenih sati danonoćnoga rada. Uz to
što su obranili Novi od mogućeg širenja
požara, aktivno su sudjelovali na gotovo
cijelom požarištu, od izbijanja požara do
potpunog saniranja terena.

Mnogobrojni uzvanici pratili svečanost dodjele godišnjih nagrada DUZS-a

Prošla godina
– najzahtjevnija
Prošla je godina za novljanske vatrogasce bila najzahtjevnija dosad. Godina
je započela izuzetno hladnom veljačom
tijekom koje je odrađeno čak 88 intervencija, po iznimno teškim vremenskim
uvjetima (jaka bura, led, niske temperature). Nakon hladne zime, došlo je dugo
i sušno proljeće, s kojim su zaredale i intervencije na otvorenom. Najviše problema vatrogascima je zadalo dugo i ekstremno toplo ljeto s više od 50 dana velike i
vrlo velike opasnosti od izbijanja požara
na otvorenom.
Posebno zahtjevan bio je 23. srpnja kada
je veliki požar, potpomognut olujnom burom, poharao područje Grada Crikvenice
i Općine Vinodolske. Postrojba DVD-a

Vatrogasci Novog probijaju se do četvorice
mladića koji su jedne prosinačke noći ostali
odsječeni na protupožarnoj šumskoj cesti na
predjelu Pleteno
Novi Vinodolski na toj je intervenciji
bila angažirana punih 96 sati, s 28 vatrogasaca i 12 pričuvnih članova te sa svom
raspoloživom tehnikom i opremom. Uz
postrojbe Grada Crikvenice, Novljani

Drugu zahtjevnu i vjerojatno najopasniju intervenciju DVD San Marino
odradio je 13. kolovoza u auto-kampu Klenovica, kada je uslijed kvara na
autocisterni koja je u kamp dopremila
plin došlo do nekontroliranog istjecanja
plina. Zahvaljujući iznimnoj hrabrosti i
odlučnosti vatrogasaca, zaustavljeno je
daljnje istjecanje plina i spriječena katastrofa većih razmjera. Godina je završena s rekordnih 245 intervencija. Unatoč
tomu, ukupna opožarena površina na
području Grada Novi Vinodolski nije
prešla dva hektara, a prouzročena materijalna šteta bila je minimalna.
Sve navedeno, uz ostala postignuća
DVD-a San Marino ( izvanredan rad s
mladeži, veliki uspjesi na natjecanjima),
navelo je DUZS da godišnju nagradu za
2012. godinu dodijeli upravo novljanskim vatrogascima.
Naposljetku napomenimo da su godišnje nagrade još dobili i Veleučilište Velika Gorica te Željko Grubišić, ravnatelj
Crvenoga križa Grada Solina. Na svečanoj je sjednici dodijeljeno i devet zahvalnica za posebne zasluge u razvoju sustava civilne zaštite, a iz vatrogasne struke
dobili su ih DVD Otočac i VZ Općine
Cestica.

Novo vozilo za DVD Jelenje

O

d svibnja ove godine DVD Jelenje bogatiji je za još jedno novo
vatrogasno vozilo – navalno vozilo za brze intervencije i prijevoz
do šest vatrogasaca. Riječ je o iznimno
okretnom vozilu, prilagođenom uskim
uličicama i probijanju do teže dostupnih
mjesta, kakvih u starim jezgrama naselja
na području općine Jelenje ima mnogo.
Vozilo je marke Renault, pokreće ga
motor od 220 ks, a u njega je ugrađena osnovna vatrogasna oprema, vitlo za
vuču, škare i agregat, kao i visokotlačna
Rosenbauer pumpa NH 25 koju pogoni motor vozila. Prema riječima Marka
Kovačića, predsjednika DVD-a Jelenje,
vozilo je stajalo milijun i pol kuna
nazovi 193 | Lipanj 2013.
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Novosti
(+ PDV), a sredstva su osigurali Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Ministarstvo financija i Općina Jelenje.
Prilikom svečane primopredaje vozila,
Miljenko Fičor, zamjenik ministra financija i Branko Juretić, načelnik Općine Jelenje, čestitali su DVD-u Jelenje
koji je sada, kako su rekli, opremom i

Obljetnice
kadrovima potpuno spreman za sve izazove. Čestitke je uputio i Velibor Topolovec, zamjenik predsjednika VZPGŽ-a,
rekavši kako je u posljednjih 15 godina
to društvo postiglo izniman napredak te
da je danas najopremljenije u Županiji.
DVD Jelenje sad ima ukupno šest interventnih vozila, čija je prosječna starost

pet godina, po čemu također drže rekord
u Županiji. Predsjednik Kovačić na kraju
je s radošću najavio kako do kraja 2015.
godine, uz potporu Ministarstva financija, Društvo planira nabaviti još jedno
vozilo (Unimog) čime će dugoročno biti
zadovoljene potrebe tog DVD-a za vatrogasnim vozilima.

I DVD Dobrinj obogatio svoj vozni park

N

ovo vatrogasno vozilo, minibus
marke Peugeot Boxer, stiglo je i
u DVD Dobrinj. Riječ je vozilu vrijednom gotovo 250 tisuća
kuna koje su članovi Društva službeno
preuzeli potkraj ožujka, uoči godišnje
Skupštine DVD-a. Novo će vozilo, uz
postojeće malo navalno vozilo Nissam
NP300, kupljeno i opremljeno 2009.
godine zajedničkim sredstvima Općine
Dobrinj, DVD-a Dobrinj, PVZ-a otoka Krka i VZPGŽ-a, pridonijeti većoj
mobilnosti i operativnosti dobrinjskih
vatrogasaca, suočenih sa sve većim izazovima.
Na svečanoj primopredaji vozila čelnici
Društva zahvalili su na potpori općinskom načelniku Nevenu Komadini i
Općinskome vijeću, kao i PVZ-u otoka
Krka i županijskoj Vatrogasnoj zajednici, bez kojih, kako su rekli, ne bi bilo
moguće samostalno ući u tako velike i

financijski zahtjevne projekte kao što je
nabava vozila.
Inače, DVD Dobrinj najmlađe je vatrogasno društvo na otoku Krku koje djeluje
12 godina, od ožujka 2001., a od 2007.
godine ima i svoj vatrogasni dom. Iz godine u godinu dobrinjski vatrogasci imaju sve više posla i vatrogasnih interven-

cija. Povećava se i dobrovoljni rad svih
članova DVD-a Dobrinj koji nesebično
te s mnogo volje i rada pridonose napretku i razvoju svoje lokalne zajednice.
Te će im aktivnosti, zahvaljujući novome
vozilu, sada biti znatno lakše pa su članovi Društva sa zadovoljstvom i uz pljesak
pozdravili nabavu novoga vozila.

U

Rad s najmlađim pripadnicima zajednice
za DVD Željezničar je uobičajen i traje već godinama, a isto se tako provodi
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Najstarija profesionalna postrojba
- ponos hrvatskoga vatrogastva
Odlikovanja predsjednika RH dobili Slavko Suzić, Slavko Gauš i Darko Vagaja. Riječke vatrogasce
odlikovala i Hrvatska vatrogasna zajednica te Primorsko-goranska županija i Grad Rijeka.

S novim vozilom članovi DVD-a Dobrinj uspješno su sudjelovali
na vježbi Prniba 2013.

DVD Željezničar ugostio osnovnoškolce
povodu obilježavanja mjeseca
zaštite od požara, i ove je godine
u suradnji s Osnovnom školom
Nikola Tesla, sredinom svibnja
DVD Željezničar - Moravice održao
tradicionalni susret s osnovnoškolcima,
sa svrhom popularizacije vatrogasnoga
društva te edukacije mladih. Učenike nižih razreda članovi Društva tako su poučili kako se ponašati prilikom opasnosti
koje sa sobom donosi požar, odnosno
nekontrolirana vatra. Mlade su posjetitelje čelni ljudi DVD-a - Petar Alinčić,
Denis Vučković i Nikola Nikšić također
upoznali s radom Društva i vatrogasnom
opremom.

150. obljetnica JVP-a Rijeka

Ljudstvo i tehnika - snaga riječkoga vatrogastva

S

večano i veselo bilo je početkom svibnja u Rijeci kada
je višednevnim događanjima obilježena 150. obljetnica
JVP-a Rijeka, najstarije profesionalne vatrogasne postrojbe u Hrvatskoj. Središnja svečanost – svečana akademija održana je 5. svibnja u Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskoga primorja u kojemu su se tim povodom okupili
mnogobrojni uglednici iz političkog i društvenog života Hrvatske, vatrogasna izaslanstva iz cijele Hrvatske, kao i posebni
gosti - vatrogasci Slovenije, Italije i Francuske.

Riječki vatrogasac – prestižno i ugledno zanimanje
Uvodno, zapovjednik JVP-a Rijeka, Hinko Mance, podsjetio je
okupljene na najzanimljivije detalje iz povijesti riječkoga profesionalnoga vatrogastva. - Iako vatrogasni korijeni u Rijeci sežu

i edukacija starijih sumještana, sve s namjerom da se svima usadi svijest o preventivnome djelovanju i oprezu, kako bi
požarnih događanja bilo što manje.

Na kraju susreta učenicima su podijeljene vatrogasne bojanke, a djeca su vatrogasce darivala svojim slikama s vatrogasnim motivima.
Petar Alinčić

Mnogobrojni uzvanici uveličali vrijedan jubilej

u razdoblje od prije više od 200 godina (prvi dokument o zaštiti
od požara nalazi se u Pravilniku o požaru za grad i slobodnu
luku Rijeka iz 1802. godine), profesionalna vatrogasna postrojba utemeljena je 1863., nakon velikoga požara industrijskoga
postrojenja u Žaklju. Požar mlina u Žaklju jedan je od najvećih
požara u riječkoj povijesti pa su gradske vlasti već početkom
sljedeće godine, 26. siječnja 1863., donijele odluku o osnivanju gradskoga vatrogasnog zbora s 10 redovitih i 20 pomoćnih
vatrogasaca. Biti vatrogascem bila je posebna čast, stvar prestiža koji je sa sobom nosio ugled, razne povlastice, ali i obveze.
Primjerice, vatrogasci su morali imati besprijekorno ponašanje,
bez dopuštenja zapovjednika nisu smjeli napuštati grad, čak se
nisu smjeli ni ženiti bez odobrenja nadređenih. Godine 1873. u
Rijeci je formiran i prvi zbor dobrovoljnih vatrogasaca, a važna
je i 1887. godina, kada je u Rijeci održan VIII. kongres mađarskih vatrogasaca, u organizaciji riječkoga vatrogasnog društva.
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Obljetnice
Rijeka je još po nečemu bila prva u hrvatskome vatrogastvu po pokretanju strukovnoga časopisa 1892. godine pod nazivom
Vatrogasac. Spomenimo i osnivanje sušačkoga DVD-a 1899.
godine. Od tada do danas riječko je vatrogastvo imalo svojih
uspona i padova, a tijekom 150-godišnje povijesti život su na
intervencijama izgubila šestorica vatrogasaca. Sa 132 vatrogasca, Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke danas je lider,
glavna snaga sustava zaštite i spašavanja, sposobna za sve izazove, ne samo u gradu Rijeci i Hrvatskoj, već i na međunarodnoj
razini, rekao je među ostalim Mance.

Obljetnice
bili Marinko Rubeša, Ivica Starčević, Ivica Čar, Franc Filipčić,
Joco Damjanović i Ante Zubović. Istodobno, gradonačelnik
Obersnel darovao je medaljon Grada Rijeke JVP-u Rijeka i
Gradskoj vatrogasnoj zajednici Rijeke, dok su srebrnjak Grada
Rijeke dobili DVD-ovi Sušak i Drenova. Spomenimo i posebna priznanja PGŽ-a koja je župan Vujić dodijelio JVP-u Rijeka i Slavku Gaušu, dugogodišnjem županijskom vatrogasnom
zapovjedniku.

Pohvale slavljenicima

Župan primio vatrogasce

T

Vojko Obersnel, izaslanik predsjednika RH i riječki gradonačelnik, izrazio je posebno zadovoljstvo činjenicom da povijest
hrvatskoga profesionalnoga vatrogastva počinje upravo u Rijeci. I on je naglasio važnu ulogu koju su vatrogasci imali, a
i danas imaju, u brizi za ljudske živote i njihovu imovinu. –
Vaša solidarnost, humanost i nesebično pomaganje mogu nam
služiti kao primjer. Vatrogasna je organizacija danas moderna
interventna služba na koju možemo uvijek računati kao na pouzdanog partnera, čak i u najtežim situacijama. Grad je svjestan
da vaš uspjeh ovisi o dobroj opremljenosti, a ne samo o vašoj
nesebičnosti i humanosti, i zato smo mi u posljednjih 10-ak
godina za riječko profesionalno i dobrovoljno vatrogastvo izdvojili 35 milijuna kuna, što je mnogo više od onoga što za
tu namjenu dobivamo od države. Gradska je uprava ponosna
na riječke vatrogasce i zato vam ja kao gradonačelnik „skidam
kapu“, rekao je Obersnel.

Nagrađeni riječki vatrogasci
Atraktivna vježba plijenila pozornost Riječana i njihovih gostiju

Međunarodni
nogometni
turnir

Kako i priliči, čestitke i riječi hvale slavljenicima je uputio i
primorsko-goranski župan Vidoje Vujić koji je posebno naglasio činjenicu kako se na riječke vatrogasne snage uvijek može
osloniti te im je zahvalio za sve što čine za sigurnost građana
Rijeke i cijele Županije.
Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković obratio se riječkome gradonačelniku uz poruku da može biti ponosan na
riječku postrojbu kojoj je, uz visoku obljetnicu, čestitao i Dan
sv. Florijana, zaštitnika vatrogasaca.
Načelnik HVZ-a Željko Popović rekao je pak da je riječka postrojba perjanica profesionalnoga vatrogastva koja je u nekim
segmentima svoga rada i ispred drugih postrojbi u Hrvatskoj.

radicionalni godišnji susret župana s vatrogascima u povodu blagdana sv. Florijana, ove je godine bio u posebnome
ozračju, obilježen velikim jubilejom riječkih vatrogasaca. Ne
krijući zadovoljstvo županijskim ustrojem i djelotvornošću vatrogasaca, župan Vujić izrazio je spremnost da Županija i dalje
podupire rad vatrogasaca, osobito njihove razvojne projekte,
poput obučnoga centra u Šapjanama. Za njegov daljnji razvoj
potrebna su znatna ulaganja, a upravo bi na tom planu važnu
ulogu trebala odigrati Županija koja će pomoći u izradi dokumentacije za kandidiranje tog projekta za dobivanje EU-sredstava. Uz čestitke novome vodstvu VZPGŽ-a, Vujić je pozvao
vatrogasce na daljnju suradnju, na obostrano zadovoljstvo.

U

Povelju RH zapovjedniku Hinku Manceu predao
predsjednikov izaslanik Vojko Obersnel
Proslava vrijedne obljetnice nastavljena je svečanim mimohodom na Korzu te atraktivnom pokaznom vježbom tijekom koje
su riječki vatrogasci demonstrirali spašavanje gradskih službenika iz požarom zahvaćenih ureda, smještenih također na Korzu.

sklopu proslave 150.
obljetnice JVP-a Grada
Rijeke, na Dan sv. Florijana u
sportskom centru Toretta na
Turniću održan je tradicionalni međunarodni vatrogasni malonogometni turnir prijateljstva. Ove godine uz poznate sudionike (Verona, Belluno, Trieste, Gorizia i Trevisio iz Italije, Nova Gorica iz Slovenije i Rijeka – domaćin), turniru su se priključili i vatrogasci iz
Montona (Francuska) te Ljubljane. U ugodnom sportskom nadigravanju, u polufinale turnira ušle su ekipe Gorizie, Trevisia, Rijeke i
Nove Gorice. Rijeka je bila bolja od Gorizie, a Trevisio od Nove Gorice. U finalnom susretu snage su odmjerile ekipe Rijeke i Trevisia,
a nakon izjednačene borbe i izvođenja sedmeraca, pobijedili su gosti iz Italije. Ugodno druženje svih sudionika nastavljeno je u
prostoru VP Vežica, gdje su najboljima podijeljeni pehari, a ujedno je dogovoreno da domaćin sljedećeg turnira bude Trevisio.
Darko Vagaja

Predsjednik RH odlikovao najbolje
Na svečanoj se akademiji više puta čula teza da je vatrogastvo
poziv, a ne posao. Prepoznao je to i predsjednik RH Ivo Josipović koji je odlikovao najistaknutije riječke vatrogasce. Tako je
Redom hrvatskoga trolista odlikovao Slavka Suzića, zapovjednika 1. smjene JVP-a Rijeka, za osobite zasluge u vatrogastvu,
zaštiti od požara i spašavanju ljudskih života i materijalnih
dobara. Redom hrvatskoga pletera odlikovani su Slavko Gauš,
predsjednik VZPGŽ-a i Darko Vagaja, zapovjednik 2. smjene,
dok je JVP-u Rijeka dodijeljena Povelja Republike Hrvatske
za izniman doprinos u vatrogastvu, zaštiti od požara i spašavanju ljudskih života i materijalnih dobara.
Odlikovanja HVZ-a: Zlatnu medalju primio je Krunoslav Cuculić, dok su Zlatnu plamenicu za hrabrost i požrtvovnost do-
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Izložba 150. godina vatrogastva u Rijeci

Detalj vježbe

Višednevno je obilježavanje rođendana riječkih vatrogasaca
upotpunjeno i izložbom povijesnih vatrogasnih dokumenata i
fotografija u Narodnoj čitaonici, pod motom 150 godina ponosno u službi građana Rijeke, a nekoliko je dana na Korzu bio

Vatrogasci budili pozornost Riječana
izložen dio vatrogasnih vozila i tehnike pa su se mnogobrojni
Riječani imali prilike detaljnije upoznati s radom riječkih vatrogasaca.
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35. obljetnica DVD-a Klana obilježena
izdavanjem monografije

Autor Dario Gauš

Dobra atmosfera na predstavljanju monografije

9. stručni skup vatrogasaca

P

otkraj travnja u Opatiji je održan
9. dvodnevni stručni skup vatrogasaca koji je ove godine okupio više
od 200 sudionika iz Slovenije, Srbije, BiH, Makedonije i Hrvatske. Riječ
je o tradicionalnom skupu koji organiziraju VZPGŽ i HVZ, a njegova je svrha
edukacija i informiranje pripadnika vatrogasne struke te poticanje suradnje vatrogasaca, vatrogasnih časnika, stručnjaka za protupožarnu zaštitu i distributera
vatrogasne opreme.
Sudionike stručnoga skupa pozdravili su
Vidoje Vujić, primorsko-goranski župan,
Ivo Dujmić, opatijski gradonačelnik, Nikola Gaće, zamjenik ravnatelja DUZSa, Slavko Tucaković, glavni vatrogasni
zapovjednik te Željko Popović, načelnik
HVZ-a koji je pritom naglasio da je opatijski skup najvažniji stručni skup te vrste
u Republici Hrvatskoj, ali i široj regiji.
Na ovogodišnjem je skupu obrađeno
20-ak zanimljivih i za vatrogasnu struku

S

Gosti razgledali izložbu o povijesti DVD-a Klana

redinom prosinca u Klani je proslavljena 35. obljetnica mjesnoga
DVD-a obilježena, među ostalim,
prigodnom izložbom fotografija o povijesti klanjskoga vatrogastva te
predstavljanjem monografije DVD Klana 1977. – 2012., autora Darija Gauša,
zapovjednika Društva.
Na više od 230 stranica autor je ispričao priču o bogatoj povijesti DVD-a
Klana, zabilježio sve važnije aktivnosti
i događaje vezane uz osnivanje i razvoj
Društva, pratio tri i pol desetljeća dug
put klanjskoga DVD-a, njegovoga jačanja, kadrovskoga ekipiranja, opremanja
vatrogasnom opremom i vozilima, kao
i rad s mladeži, natjecateljsku aktivnost,
zahtjevnije intervencije i sl. Posebno
poglavlje posvećeno je važnosti koju je
vatra imala tijekom čovjekove evolucije, a za izdvojiti je i osvrt na klanjske
požare i vatre, od prapovijesnih vremena do danas, što monografiju čini zanimljivom i ljubiteljima povijesnoga štiva.
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M. Škalamera, H. Mance, M. Šćulac, S. Gauš, J. Perinić i M. Laginja s autorom

Svoj su doprinos nastanku monografije
dali i Ivan Šnajdar, Dušan Štemberger
i Franko Karlović, suradnici na tekstu,
kao i autori slikovnoga materijala: Sanjin
Blažević, Sandro Princ, Slavko Suzić i
Nikola Tramontana te grafička urednica
Arijana Ančić. Pri predstavljanju monografije, autor je zahvalio i članovima
radne skupine, posebno oformljene za
posao oko monografije, u kojoj su, pored
već spomenutih Ivana Šnajdara, Dušana
Štembergera i Franka Karlovića, bili i
Slavko Gauš, Rudolf Iskra, Viktor Gržinčić, Zvonko Mrvčić, Oskar Valenčić,
Anton Starčić i Dragan Iskra.
Na predstavljanju monografije okupio
se velik broj uglednih uzvanika, među
ostalima i Hinko Mance, predsjednik
VZPGŽ-a te Matija Laginja, načelnik
Općine Klana koji su DVD-u Klana čestitali na vrijednoj obljetnici, a autoru na
iznimnom djelu. Okupljenima se obratio
i Jadran Perinić, ravnatelj Državne uprave za zaštitu i spašavanje, naglasivši pri-

tom da su pisani zapisi, poput monografije o DVD-u Klana, iznimno važni za
proučavanja vatrogastva na nekome području. – Ovo je i prigoda da zahvalimo
svima koji svojim humanim i dobrovoljnim radom pridonose sigurnosti ljudi,
njihove imovine i zajednice u cjelini, rekao je Perinić te se pridružio čestitkama.
Slavko Gauš, predsjednik DVD-a Klana
i županijski vatrogasni zapovjednik, podsjetio je pak na važnost DVD-a Klana,
s obzirom na udaljenost JVP-a Rijeka i
klanjsku drvnu industriju s 400-tinjak
zaposlenih koja, u slučaju požara, mora
imati brzu intervenciju vatrogasaca što
je, prema Gauševim riječima, s DVDom Klana osigurano.
Naposljetku istaknimo da je vrijednost
DVD-a Klana prepoznala i šira društvena zajednica pa je to društvo dosad dva
puta dobilo godišnju nagradu Općine
Klana, a jednom i nagradu Grada Rijeke.

vrlo aktualnih tema iz područja preventive, operative, vatrogasnoga obrazovanja, strateškoga planiranja, financijskoga
upravljanja i kontrole i sl. Domaćin skupa, VZPGŽ, ove je godine imao tri predavača, a to su: Dario Gauš, JVP Rijeka
(Analiza i planiranje u funkciji smanjenja rizika u vatrogasnoj operativi, Obra-

zovanje vatrogasnih kadrova – Vatrogasna škola – iskustva Područne jedinice
Rijeka; Klaudijo Filčić, VZPGŽ (Izrada
zemljovida za potrebe složenih vatrogasnih intervencija uz pomoć računalnih
alata) te Zoran Laslavić, JVP Opatija
(Korištenje apsorbenata na tehničkim
intervencijama).

Međunarodni tečaj za CFBT
instruktore ponovno u Šapjanama

N

akon studenoga 2011. godine, ove je godine u organizaciji
VZPGŽ-a u Šapjanama po drugi put organizirana međunarodna CFBT instruktorska radionica, odnosno stručno usavršavanje vatrogasnih
instruktora iz područja ponašanja požara
u zatvorenom prostoru. Petodnevna je
radionica trajala od 27. do 31. svibnja, a
uz četvoricu hrvatskih instruktora (Kristijan Brmalj, Marijan Smerdel i Boris
Kauzlarić iz JVP Rijeka te Goran Grubišić iz Zračne luke Rijeka), radionicu je
pohađalo i 12 vatrogasnih instruktora iz
Grčke, Italije, Slovenije, Njemačke, Nizozemske, Belgije i Francuske.
Radionicu su i ove godine vodila dvojica
vodećih svjetskih vatrogasnih instruktora iz Australije, Shan Raffel i John
McDonough, pod čijim su nadzorom
polaznici nadograđivali svoja znanja o
razvoju požara u građevinskim objekti-

Polaznici CFBT instruktorske radionice
ma, ovladavanju razvojem požara, prepoznavanju opasnih faza razvoja požara,
upravljanju rizicima pri gašenju požara i
načinima ovladavanja požara. Vatrogasni
su instruktori također imali priliku naučiti kako organizirano upravljati tzv. vrućim treningom uz osiguranje visokoga

stupnja sigurnosti za polaznike treninga.
Instruktorska je radionica, pored teorijskih predavanja, analize raznih požara i
razrade različitih scenarija imala i praktičan rad na vježbovnome polju u simulatoru „žive vatre“.
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John McDonough i Shan Raffel (Australija),
voditelji instruktorske radionice
- Program ovoga
treninga vrlo je
sličan onome koji
mi provodimo u
Australiji. Željeli
smo naučiti vatrogasce kako se
ponašati prilikom
požara u zatvorenim prostorima,
da budu uspješni
i prepoznaju opasnost prije nego li
dođe do neželjenih posljedica. Svi su polaznici pokazali velik interes, a
što se tiče hrvatskih vatrogasaca, možemo reći da su vrlo
dobri. Jako su strastveni i posvećeni svojoj profesiji i žele
stjecati nova znanja. Ovaj obučni centar u Šapjanama izgrađen je u vrlo kratkom vremenu i sada vaši vatrogasci
imaju pravo mjesto na kojem mogu nadograđivati znanje i usavršavati vještine.

Kim Wassum (Njemačka)
Praktični dio obuke bio je u flashover simulatoru

Georges Gogkias (Grčka)
- Vrlo sam impresioniran koliko su hrvatski
vatrogasci napravili u
obučnom centru u Šapjanama od 2011. godine, kada sam ovdje
bio prvi put. Vidim veliki
napredak, a imate i nove
planove za budućnost.
Unatoč
poteškoćama
kroz koje prolaze naše
zemlje, Grčka i Hrvatska,
drago mi je da nije nestao entuzijazam i želja
za napretkom vatrogasne službe, što pridonosi većoj učinkovitosti i sigurnosti
vatrogasaca. Kao i u Grčkoj, tako se i ovdje vidi da ova
obuka koju vatrogasci prolaze u velikoj mjeri počiva na
entuzijazmu i ljubavi koju vatrogasci imaju za posao
koji obavljaju.

Naposljetku napomenimo da je ponovno
održavanje međunarodne instruktorske
radionice u Šapjanama svojevrsna potvr-
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- Jesam li žena u „muškom svijetu“? Da, jesam, ali nemam zbog
toga specijalni tretman. Ovdje
sam odradila sve što i ostali
polaznici. Bio je ovo izvrstan
trening, vrlo dobro organiziran,
sjajne kolege, veliko gostoprimstvo domaćina. Zabavili smo se,
ali i podijelili mnoga znanja, stekli nova iskustva. Prvi put sam
na ovakvom treningu i rado bih
došla ponovno.

da kvalitete obučnoga centra. Šapjane su
prepoznate u ovom dijelu Europe kao jedan od kvalitetnijih centara koji njeguje

Jure Bosnar (Slovenija)
Tečaj je vrlo dobar za nas
instruktore. Mnogo smo
toga naučili, u simulatoru
„žive vatre“ pratili smo sve
faze razvoja požara, uz velike mjere sigurnosti. Ovo je
dobar način da obogatimo
naše profesionalno znanje,
no, jednako tako, ovdje
smo učili i o vještinama
koje ćemo primijeniti kada
mi budemo obučavati kolege vatrogasce.

suvremeni pristup struci te razvoj stručnih vještina i znanja.

Međunarodna radionica
vatrogasnih instruktora (IFIW)

U

svibnju je u Šapjanama i Rupi
održana još jedna zanimljiva radionica, prva toga tipa pod okriljem
VZPGŽ-a. IFIW (International
Fire Instructors Workshop) okupio je
skupinu instruktora iz Australije, Francuske, Belgije, Nizozemske, Grčke,
Švedske i Hrvatske koji su dvodnevno
druženje iskoristili za otvoreni dijalog o
razumijevanju dinamike požara, tehnika
za suzbijanje požara, zapovijedanja, odlučivanja i metoda treninga vatrogasaca u
realnim uvjetima. Posebna je pozornost
posvećena vatrogasnoj taktici i primjeni
sredstava za gašenje, s naglaskom na sigurnosti vatrogasaca pri intervencijama.
Uobičajeno je da radionice tog tipa završe savjetovanjem namijenjenim širem
auditoriju, pa je tako bilo i u Rupi gdje je
održano savjetovanje o sigurnosti i zaštiti zdravlja vatrogasaca pri obavljanju svakodnevnih zadaća, osobito zaštiti dišnih
organa i kože. Predavači iz Australije,
Belgije i Hrvatske predstavili su najbolju
praksu obuke i treninga vatrogasaca čiji

Trodnevno je usavršavanje završeno savjetovanjem

je krajnji cilj unapređenje sigurnosti u
vatrogasnoj struci. Takav način razmjene
iskustava u posljednjih je nekoliko godina kod samih vatrogasaca poboljšao percepciju o opasnostima kojima su izloženi tijekom intervencija. Glavna misao
vodilja trodnevnoga usavršavanja bila je
širenje svijesti o potrebi kontinuiranoga
rada na zaštiti vatrogasaca, a najbolji na-

čin za to upravo je edukacija.
Savjetovanju se odazvalo svega 60-ak
vatrogasaca iz različitih krajeva Hrvatske pa je organizator izrazio žaljenje što
odaziv nije bio veći, što zbog renomiranih predavača, što zbog same tematike
savjetovanja.

Simpozij u
Frankfurtu

T

rojica riječkih vatrogasnih instruktora, Dario Gauš, Nikica Tramontana i Sanjin Blažević, sredinom
lipnja tri su dana boravila u Frankfurtu, na simpoziju organiziranom u
povodu otvorenja nove vatrogasne škole
i obučnoga centra u tom gradu. Simpozij je okupio brojne vatrogasne stručnjake iz raznih zemalja, a poziv hrvatskim
vatrogascima nastavak je suradnje koja u
vatrogasnim krugovima već neko vrijeme
postoji među dvjema državama. Glavne
teme simpozija bile su ponašanje požara
i taktike gašenja. Predavači su bili poznati stručnjaci i vatrogasni instruktori iz
Grčke, Irske, Njemačke, Švicarske, Belgije, SAD-a, Kanade i Australije.

Dio slobodnoga vremena iskorišten za vožnju vatrogasnim brodom
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HVZ osnovao Povjerenstvo za licenciranje
vatrogasnih potražnih pasa

Potražni pas lajanjem upozorava vodiča da je ispod ruševina žrtva, nakon čega slijedi spašavanje

N

a inicijativu VZPGŽ-a, sredinom travnja pod okriljem
HVZ-a osnovano je Povjerenstvo za licenciranje vatrogasnih potražnih pasa. Time se HVZ, kao krovna organizacija hrvatskoga vatrogastva, i formalno odredio
prema vatrogasnim potražnim psima koji su već neko vrijeme
punopravni članovi vatrogasnih timova za spašavanje iz ruševina, ponajprije zahvaljujući vatrogascima Primorsko-goranske
županije koji su, prvi u Hrvatskoj, u svoje specijalizirane timove
uveli i potražne pse.

Demonstraciji rada potražnih pasa prisustvovali su zapovjednici
vatrogasnih postrojbi iz Rovinja, Zadra, Cresa, Opatije, Osijeka i
Rijeke, kao i predstavnici lokalnih vlasti te mnogobrojni novinari

Svrha je Povjerenstva definirati jasne standarde za tu vrlo zahtjevnu vatrogasnu djelatnost, a krajnji je cilj stvoriti kvalitetne
vatrogasne timove za spašavanje iz ruševina koji će, bez obzira
u koji dio Hrvatske, pa i šire, budu pozvani, moći odgovoriti
svim izazovima i pri intervenciji pružiti svu potrebnu pomoć
pri spašavanju ljudi. Povjerenstvo ima pet članova (Zoran Laslavić – predsjednik, Ivan Šćulac, Ivana Popović, Majda Jasenko
i Željko Jerečić), a prvu je sjednicu održalo sredinom travnja u
Šapjanama. Tom je prigodom usvojilo i plan rada za ovu godinu, a osnovni zadaci su: izrada Pravilnika o licenciranju vatrogasnih potražnih pasa i Pravilnika o osposobljavanju vodiča
vatrogasnih potražnih pasa, izrada radne knjižice za vatrogasni
tim s potražnim psom, sudjelovanje u tuzemnim i inozemnim
vježbama spašavanja ljudi, organizacija licenciranja za vatrogasne timove s potražnim psima i sl.
Sastanak u Šapjanama iskorišten je i za demonstraciju rada
vatrogasnih potražnih pasa na vježbovnome polju za urbana
spašavanja. Tako su psi Rain i Ruby, uz svoje vodiče Zorana
Laslavića i Ivana Šćulca, pokazali kako pronalaze zatrpane
osobe u ruševinama nakon požara, odnosno potresa, urušavanja
objekata ili odrona.
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Vatrogasna škola u Šapjanama: druga
generacija polagala završni ispit

S

redinom lipnja u obučnome centru u Šapjanama održan
je završni ispit za polaznike druge generacije Vatrogasne
škole HVZ-a. Od 47 polaznika iz cijele Hrvatske, uvjete
za polaganje završnoga ispita steklo je njih 27, kao i dva
polaznika iz prve generacije. Pored usmenoga ispita, polaznici
su morali pokazati i praktična znanja te ih primijeniti na vježbi
izvedenoj u kontejnerskome sustavu za gašenje požara zatvorenoga prostora (provjera korištenja zaštitne opreme i tehničkih
alata, postupak gašenja požara, prepoznavanje i rješavanje opasnih situacija). Ispit su uspješno položili svi kandidati, a ostali,
koji nisu pristupili prvom ispitnom roku, imat će još dvije šanse
– u srpnju i rujnu.
Detalj s obuke

Sjednica Povjerenstva

Inače, školovanje potražnih pasa vrlo je zahtjevno, a prvi rezultati pokazuju se tek nakon dvije godine. Tijekom školovanja psi
uče kako pronaći zatrpane osobe, privikavaju se na rad uz druge
spasioce i mnoge ometajuće faktore (npr. nestabilan teren, buka
alata i sl.), a uz pse, i njihovi vodiči prolaze obuku o postupanju
na ruševini (pretraživanje, podupiranje, izvlačenje unesrećenih,
pružanje prve pomoći…)
Potporu Povjerenstvu
iskazao je načelnik
HVZ-a Željko Popović koji je napomenuo
da Vatrogasna zajednica PGŽ-a po mnogočemu prednjači u
odnosu na ostatak Hrvatske.
- Vatrogasci PGŽ-a
Predsjednik Povjerenstva Z. Laslavić s
uveli su i edukacijske
belgijskom ovčarkom Rain
programe spašavanja
iz dubina i sa visina što
HVZ svesrdno podupire, kao što će poduprijeti i ovaj projekt.
Naš je cilj da status potražnih vatrogasnih pasa, kao i cijelih
timova, bude definiran i vatrogasnim Pravilnikom. Vesele nas
ovakvi „pionirski“ projekti jer oni potvrđuju da hrvatsko vatrogastvo drži korak sa svjetskim standardima zaštite i spašavanja,
rekao je Popović.
Nakon PGŽ-a, Zadarska županija druga je sredina u Hrvatskoj koja ima vatrogasnoga potražnog psa, a prema riječima
Slavka Gauša, predsjednika VZPGŽ-a, cilj je za nekoliko godina stvoriti mrežu takvih timova u cijeloj Hrvatskoj.

Kao i prošlogodišnji polaznici, i ovogodišnji su morali svladati
poprilično zahtjevno gradivo, raspoređeno u 13 predmeta i 819
školskih sati. Nastavne sadržaje predavali su im predavači iz redova VZPGŽ-a, redom istaknuti vatrogasni stručnjaci i profe-

Čestitke mentora nakon uspješno položenoga ispita

Vježba u kontejnerskom sustavu
– dio završnoga ispita

sionalci: H. Mance, M.
Šćulac, N. Tramontana,
R. Hrelja, D. Gauš, K.
Brmalj, Ž. Mavrinac, I.
Hrelja, I. Čar, S. Blažević, T. Miloš i B. Kauzlarić.

Podsjetimo, riječka područna Vatrogasna škola u Šapjanama otvorena je u siječnju 2012.
godine, pod okriljem
HVZ-a, a njezino je otvaranje rezultat višegodišnjih nastojanja
HVZ-a da hrvatsko vatrogastvo dobije primjeren i decentraliziran sustav obrazovanja.

Pripadnici Civilne zaštite na vježbi u Šapjanama

P

odručni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka organizirao
je u suradnji s Primorsko-goranskom županijom i Gradom Rijeka jednodnevnu obuku za pripadnike postrojbi
Civilne zaštite (CZ) s područja Županije. Jednodnevna
je obuka održana početkom svibnja u Šapjanama, u obučnome
centru VZPGŽ-a.
U Šapjanama se okupilo oko 150 pripadnika CZ-a, točnije
logističkih timova, odnosno onih za spašavanje iz ruševina.
Prema riječima Matka Škalamere, pročelnika Ureda, riječ je o
timovima oformljenim prije tri godine, koji su u tom razdoblju
prošli već nekoliko sličnih programa usavršavanja. Cjelodnevnu je vježbu u Šapjanama vodio instruktorski tim sastavljen od
iskusnih instruktora JVP-a Rijeka te pripadnika interventne
specijalističke postrojbe civilne zaštite RH, na čelu sa Sanjinom Blaževićem i Sinišom Badovincem.
Pripadnici CZ-a uvježbavali su različite načine izvlačenja ljudi
iz ruševina pri čemu su koristili razne alate i opremu, upoznali
su se i s načinom rada potražnih pasa, kao i postupkom formi-

Oko 150 pripadnika CZ-a vježbalo u Šapjanama

ranja velikih kampova čija je funkcija, u slučaju većih katastrofa,
osigurati svu potrebnu logistiku za spasioce, ali i za unesrećene
osobe.
- Dosad su naši timovi vježbali u riječkome Kampusu, a ovo je
prvi put da smo došli u Šapjane. Veseli me suradnja koju riječki
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Vatrogasni instruktori VZPGŽ-a obučavali zaposlenike Marine Punat

P
Polaznicima predočene različite tehnike spašavanja unesrećenih osoba

U sklopu obuke za provedbu mjera zaštite od požara, gašenja požara te spašavanja imovine i ljudi ugroženih požarom,
polaznici su u teoretskome dijelu obuke upoznati s temama:
Ustrojstvo vatrogasne službe u RH, Protupožarna preventiva, Proces gorenja (vrste gorivih tvari, vrste gorenja, produkti izgaranja, klase požara), Požarni rizici u marinama,
Vatrogasne sprave, oprema i sredstva za gašenje, Požari u
lukama i marinama, Taktika gašenja požara u marinama. U
praktičnome dijelu obuke, polaznici su sudjelovali u vatrogasnim vježbama kako bi što bolje svladali tehniku ovladavanja požarom pa su tako izvedene vježbe s hidrantima,
motornom pumpom, navalnim vatrogasnim vozilom i sl.
Menadžment Marine Punat vrlo je zadovoljan, čak oduševljen kvalitetom provedenoga osposobljavanja tako da je s
VZPGŽ-om već za ovu jesen dogovoren novi ciklus ospo-

Traganje za zatrpanim osobama

Osnove spašavanja iz ruševina prezentirao Kristijan Brmalj (JVP Rijeka)

U obuci sudjelovali i potražni psi

Područni ured za zaštitu
i spašavanje ostvaruje sa
županijskom Vatrogasnom zajednicom koja
je, eto, rezultirala i našim dolaskom u Šapjane.
Ovo je idealno mjesto za
treniranje naših postrojZadovoljni suradnjom:
bi pa se nadamo da ćemo
M. Škalamera i S. Blažević
i dalje surađivati. Zahvaljujem i instruktorima JVP-a Rijeka koji su obučavali naše pripadnike, rekao je Škalamera, istodobno pohvalivši pripadnike
CZ-a koji su, unatoč lošem i kišovitom vremenu, uspješno
odradili sve planirane vježbe.
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otaknuti velikom požarom koji se dogodio u Marini
Punat u prosincu prošle godine, čelni ljudi Marine
odlučili su pojačati mjere sigurnosti te su nabavili
novo vatrogasno vozilo i novu prijenosnu vatrogasnu pumpu na prikolici. Istodobno, provedena je i dodatna
edukacija zaposlenika. Sedmodnevno osposobljavanje prošle su dvije skupine zaposlenika, pod vodstvom vatrogasnih
instruktora VZPGŽ-a (Tramontana, Šćulac, Suzić, Hrelja).

Pod okriljem
VZPGŽ-a provedeno
osposobljavanje i za
djelatnike INA-e

I

nstruktorski tim VZPGŽ-a za 60-ak je djelatnika INAe Rafinerije nafte Rijeka održao obuku o ponašanju požara u zatvorenom prostoru te pravilima gašenja takvih
požara, uz poseban naglasak na sigurnosti gasitelja. Teorijski dio obuke održan je u rafineriji na Mlaki, a praktični
dio u obučnome centru u Šapjanama.
Prvi je to put da je ta vrsta stručnoga usavršavanja pod okriljem VZPGŽ-a organizirana za djelatnike Rafinerije čime
je obnovljena suradnja INA-inih vatrogasaca s VZPGŽ-om
i vatrogascima JVP-a Grada Rijeke, na obostrano zadovoljstvo. Potporu toj suradnji iskazao je i direktor Rafinerije
Rijeka, Igor Šepić, kao i čelni dvojac VZPGŽ-a – Mladen
Šćulac i Slavko Gauš.

sobljavanja za zaposlenike njihovoga brodogradilišta, a razmišlja se i o osnivanju DVD-a Punat.

Rapski vatrogasci organizirali radionicu o
spašavanju na moru i zaštiti od požara

U

sklopu projekta A3-NET ( Jačanje
i umrežavanje malih aerodroma na
području Jadrana) koji se financira
iz Programa IPA CBC Adriatic,
Grad Rab u travnju je organizirao trodnevnu radionicu za vatrogasce na temu: Spašavanje na moru i zaštita od požara.
Okupljenim polaznicima radionica je ponudila zanimljiva predavanja i teme: Ustroj
hrvatskoga vatrogastva, Zaštita od požara
na otoku Rabu, Taktika spašavanja u zadi-

Obuku u kontejnerskom sustavu za simuliranje „žive vatre“
prošli su i vatrogasci tvrtke Protekt koji su raspoređeni u
INA-u kao ispomoć vatrogascima Rafinerije Rijeka te onima u riječkome Tower centru, zaduženima za vatrogasnu
preventivu. Također, za vatrogasce INA-e i Protekta organiziran je i tečaj spašavanja iz dubina i sa visina, koji su također vodili instruktori VZPGŽ-a.
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Kakav vatrogasni sustav ima riječko kazalište?

mljenim prostorijama, Pravne regulative i organizacija vatrogasne službe na malim aerodromima, Procjena požarnih rizika
na malim aerodromima te Kompozitni spremnici aparata za
zaštitu dišnih organa. U praktičnome dijelu radionice izvedene
su pokazne vježbe simulacije pada malog aviona na području trajektne luke Mišnjak, spašavanja na moru te spašavanja u
gradskoj jezgri Raba ( pripadnici HGSS-a), a polaznici radionice su, među ostalim, obišli i lokaciju budućega aerodroma
koji bi se, prema najavama, u sklopu spomenutoga projekta A3NET za najviše pet godina trebao izgraditi na području između
trajektne luke Mišnjak i istoimene radne zone.

Vatrozaštita temeljena na tehnologiji,
ljudski resursi u drugom planu

Seminar za voditelje vatrogasne mladeži VZPGŽ-a

U

organizaciji Savjeta za vatrogasnu mladež i Komisije
za natjecanja VZPGŽ-a, u Rijeci je, u prostorijama
DVD-a Sušak, potkraj travnja održan seminar za voditelje vatrogasne mladeži kojemu je prisustvovalo 49 voditelja djece i mladeži iz 23 društva s područja PGŽ-a. Seminar je bio svojevrstan podsjetnik na sve teme koje su obrađene
na seminarima u protekle tri godine, a predavači su bili Klaudijo Filčić i Marijana Miškulin. U praktičnome djelu seminara
odrađena je pokazna vježba za mladež u kojoj su sudjelovali
voditelji i odjeljenje DVD-a Sušak. Seminar je iskorišten i za
upoznavanje s izmjenama koje je donio novi Pravilnik o vatrogasnim natjecanjima.

Prvi put ti su dokumenti doneseni 1997.
godine, a nakon punih 15 godina, prošle
su godine doživjeli i svoju prvu reviziju.

Renati Topolovec drugi mandat

							

N

a konstituirajućoj sjednici Savjeta za vatrogasnu mladež VZPGŽ,
koju je u prostorijama DVD-a
Sušak vodio županijski vatrogasni zapovjednik Mladen Šćulac, izabrano je novo
vodstvo Savjeta. Većinom glasova, za
predsjednicu Savjeta izabrana je dosadašnja predsjednica Renata Topolovec
koja je, temeljem te funkcije, automatski ušla i u Zapovjedništvo VZPGŽ-a te
Savjet za vatrogasnu mladež HVZ-a.
Rezultati koje je ostvarila u proteklom
mandatu i rezultati koje ostvaruje u radu
s mladeži većini članova Savjeta bili su
više nego dovoljni da staroj/novoj predsjednici povjere još jedan mandat. Uz
Renatu Topolovec, u Savjet su izabrani i:
Klaudijo Filčić – zamjenik predsjednika,
Franjo Mance – tajnik Savjeta te Ivan Matahlija i Denis Rački.
Renata Topolovec članica je DVD-a San Marino - Novi Vinodolski od siječnja 1995. godine, kada se u rad Društva uključila
kao podupirući član. Ubrzo je završila tečaj za vatrogasca i
postala pričuvni član operativne postrojbe. Godine 2007. završila je i tečaj za dočasnika, a od 2011. godine dočasnik je
I. klase. Godine 2009. polaže ispit za vatrogasnog suca. Od
2003. godine zaposlena je na administrativnim poslovima u
DVD-u San Marino - Novi Vinodolski. Od 2000. godine vodi-
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V

atrozaštita u riječkome HNK
Ivana pl. Zajca, jednom od četiriju
nacionalnih kazališta u Hrvatskoj,
temelji se na tri ključna dokumenta. To su Procjena ugroženosti od požara
i tehnoloških eksplozija, Plan zaštite od
požara i tehnoloških eksplozija te Plan
evakuacije.

teljica je vatrogasne mladeži, a od 2005. članica zapovjedništva novljanskoga Društva i
Savjeta vatrogasne mladeži PGŽ-a u sklopu
kojega je i koordinatorica za primorski dio
županije.
Kao voditeljica mladeži u svom DVD-u od
2000. do danas podignula je četiri uspješne
generacije vatrogasne mladeži s kojima je
postigla iznimne rezultate te je pet godina
zaredom s njima sudjelovala na državnim
natjecanjima. S natjecateljskim je ekipama
na domaćim i inozemnim natjecanjima
osvojila više od 100 pehara. Kroz redove
vatrogasne mladeži prošlo je 108 članova.
Njih 23 danas su članovi operativne postrojbe, a osam ih je završilo prekvalifikaciju
te danas rade kao profesionalni vatrogasci. Od samih početaka, Topolovec aktivno sudjeluje i u radu
Kampa vatrogasne mladeži HVZ-a. Uključena je i u sve ostale
oblike rada s mladima koje organiziraju VZPGŽ i HVZ, poput
utrke vatrogasaca, seminara i sl. Potiče i rad s djecom i mladeži diljem Županije, u sredinama koje dosad nisu imale razvijenu tu vrstu aktivnosti.
Godine 2009. prvi je put izabrana za predsjednicu Savjeta za
vatrogasnu mladež VZPGŽ-a.

Kazališna je zgrada izgrađena u najužem
gradskom središtu. Sa sjevera i istoka
nalaze se široke gradske prometnice, a s
juga i zapada šetnica, odnosno park. Prilaz zgradi u slučaju vatrogasne intervencije vrlo je lak, a tek kilometar-dva dalje
sjedište je i Javne vatrogasne postrojbe
Grada Rijeke. Riječki HNK spada u II.
B skupinu prema kategorizaciji javnih
objekata, što znači da može primiti od
500 do 1000 ljudi. HNK ima 300-tinjak
zaposlenika, a kapacitet gledališta je nešto manje od 700 ljudi.

Nikica Mišljenović, dipl. inž. strojarstva:
Mnogo je uloženo u vatrozaštitu

Tehnički preduvjeti ispunjeni

Kako doznajemo od Nikice Mišljenovića, upravitelja tehnike i odgovorne osobe za protupožarnu zaštitu u riječkome
Kazalištu, posljednjih su godina znatna
sredstva uložena u vatrozaštitu. Kazališ-

Riječko kazalište smješteno je u središtu grada

Kazališne predstave u prosjeku prati oko 550 gledatelja
na je zgrada tako danas u potpunosti, 24
sata na dan, pokrivena protupožarnim
i protuprovalnim sustavom dojave. –
Zgrada je podijeljena na dva dijela: radni
dio (uredi, garderobe, dvorane za probe,
pozornica) i gledalište. U slučaju požara, ta se dva dijela mogu u potpunosti

odvojiti metalnim negorivim vratima i
čeličnom zavjesom na pozornici. Uz to,
zgrada je podijeljena i na manje sektore,
a svaki od njih ima određeni broj javljača
požara. Po zgradi su postavljeni i aparati za gašenje požara, postoji i unutrašnja
hidrantska mreža, kao i stabilni sustav
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za gašenje požara raspršenom vodom
(sprinkler) koji je od 2003. godine automatiziran, baš kao i drenchler sustav za
rashlađivanje čelične zavjese na pozornici, u slučaju njezinoga pregrijavanja tijekom požara. Zgrada ima automatske i
ručne javljače požara, a u slučaju njegove
pojave, oglašava se sirena za uzbunjivanje, navodi Mišljenović te dodaje: - Mi
smo otišli i korak dalje pa smo u radnom
dijelu sve ormare i prostore u kojima
postoji veća mogućnost incidenata, kao
i razvodne ormare za struju, opremili
generatorima gašenja požara, tj. aktivatorima aerosola gašenja. Sve te sustave
vatrozaštite jednom na godinu pregledavamo, a svake godine u veljači, kontrolu
obave i inspektori protupožarne zaštite
iz Policijske uprave primorsko-goranske.
Dosad, kaže Mišljenović, njihovi nalazi
nisu upozoravali na propuste.
Kazališna zgrada ima ukupno šest evakuacijskih putova, četiri iz gledališta i
dva iz radnoga dijela, a svakodnevno ih
kontroliraju djelatnici održavanja. Naravno, sve je pokriveno i panic rasvjetom.
Protupožarna preventiva primjenjuje se i
prilikom nabave materijala (npr. zastora)
koji u pravilu imaju atest negorivosti. Što
se tiče scenografije, i tu se pazi na izbor
materijala, a koriste se i posebna sredstva
kojima se pojedini dijelovi scenografije premazuju ili prskaju kako bi postali
negorivi. Na tragu vatrogasne preventive
jest i pravilo da se u kazališnoj zgradi tj.
na predstavama ne smije koristiti otvorena vatra. Dopušteno je tek paljenje cigareta, iznimno i svijeća, i to pod strogim
nadzorom vatrogasca.
Što se stručnoga kadra tiče, Kazalište
ima jednog zaposlenog vatrogasca, još
petero zaposlenika prošlo je obuku za
dobrovoljnog vatrogasca u JVP-u Rijeka,
a već više od pet godina HNK surađuje
i s gradskim DVD-om Drenova koji im
pruža usluge dodatnog osiguranja za vrijeme kazališnih predstava.

Na edukaciji zaposlenika
treba poraditi

Sustav vatrozaštite u riječkome HNK,
čini se, „najtanji“ je u segmentu edukacije ljudi. Sukladno zakonu, svi zaposlenici prošli su jednokratnu obuku o zaštiti
na radu i protupožarnoj zaštiti, bilo pod
okriljem HNK ili ranijih poslodavaca.
No, tu njihova protupožarna edukacija
završava jer Kazalište nema dodatnih
edukativnih programa za zaposlene. Pro-
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Nasreću, dosad je u HNK Ivana pl.
Zajca zabilježeno tek nekoliko manjih
požarnih incidenata i svi su na vrijeme
sanirani. No, uvijek ostaje pitanje što bi

Planovi evakuacije izvješeni
su po cijeloj zgradi
tupožarne se vježbe ne održavaju, iako je
to zakonska obveza. Također, nije uspostavljena nikakva suradnja s JVP-om
Grada Rijeke u smislu zajedničkoga promišljanja o unapređenju vatrozaštite u
Kazalištu, iako i sam Mišljenović smatra
da takav oblik suradnje ne bi bio loš, bez
obzira što to nije zakonska obveza.

Aktivator gašenja u razvodnom ormariću
(bijeli „smotuljak“ na desnoj strani)

se dogodilo u slučaju „pravog“ požara i
kako bi se u takvim okolnostima snašli
kazalištarci koji nikada nisu sudjelovali
ni u jednoj vježbi evakuacije. Možda ta

nepoznanica mjerodavne u riječkome
HNK potakne na neke nove inicijative
koje će pozornost primarno usmjeriti na
praktičnu obuku i vježbe.
				

Gašenje DVD-ova Bukov Vrh, Divjake
i Hribac upozorilo na nedostatke
hrvatskoga vatrogasnog ustroja

P
Javljači požara i sprinkler sustav u jednoj od garderoba

JVP Rijeka: Spremni smo pomoći
- Kao javni objekt i kulturno dobro, kazalište zaslužuje posebnu brigu, osobito
na području zaštite od požara. Nažalost,
vatrogasne postrojbe danas su slabo
uključene u kontrolu provedbe preventivnih mjera zaštite od požara. U svakom slučaju, interes JVP-a Grada Rijeke
je suradnja s Kazalištem na višoj razini.
Cilj nam je poznavati stvarno stanje i
eventualne probleme vezane uz zaštitu
od požara svih javnih objekata, pa tako i
riječkoga kazališta. Što se nas tiče, voljni
smo sudjelovati u pripremi i provođenju
vježbi evakuacije, neformalnom ospoH. Mance,
sobljavanju kazališnih zaposlenika, a u
zapovjednik JVP-a Rijeka
mogućnosti smo i primati signal s vatrodojavnog sustava čime bi informacija o
eventualnome požaru bila odmah po njegovom nastanku proslijeđena u našu
vatrogasnu postrojbu – rekao je Hinko Mance, zapovjednik JVP-a Rijeke, komentirajući situaciju vezanu uz vatrozaštitu u riječkome HNK.

očetkom 2013. godine na području općine Skrad ugašena su tri
od ukupno četiri DVD-a, DVDovi Bukov Vrh, Divjake i Hribac.
Društva su ugašena jer je nalazom Odjela inspekcije za vatrogastvo utvrđeno da
ne udovoljavaju zakonskim kriterijima
za obavljanje vatrogasne djelatnosti.
Tako su nakon 50 godina, a DVD Bukov Vrh nakon čak 79 godina neprekinutog djelovanja, ti DVD-ovi prestali s
radom. Gašenjem spomenutih društava,
osnovu za svoje postojanje izgubila je i
Vatrogasna zajednica Općine Skrad pa je
zadaću organizacije vatrogasne službe na
području Općine preuzeo DVD Skrad,
jedino preostalo društvo. DVD-u Skrad
priključili su se članovi ugašenih DVDova, njih 50-ak, koji se nastavljaju brinuti o vatrogasnim spremištima, domovima
i cjelokupnoj opremi svojih ugašenih
DVD-ova.
Takav razvoj događaja izazvao je veliko
negodovanje i nezadovoljstvo dobrovoljnih vatrogasaca, članova ugašenih DVDova Bukov Vrh, Divjake i Hribac. Anton
Šporčić, dosadašnji zapovjednik DVD-a
Bukov Vrh ističe da je gašenje njihovih
DVD-ova posljedica lošeg Zakona o vatrogastvu te se pita zašto ljudi koji su 50
godina mogli biti vatrogasci, sada to više
ne mogu. Ivan Crnković, predsjednik
ugašene Vatrogasne zajednice Općine
Skrad, također ističe da spomenuti zakon nije dobar jer ne predviđa mogućnost postojanja počasnih vatrogasnih
društava koja ne bi morala biti opera-

A. Šporčić i I. Crnković: Do gašenja DVD-ova nije smjelo doći
tivna. Članovi takvih društava mogli bi
i dalje voditi brigu o opremi i domovima
te obavljati ostale vatrogasne aktivnosti
poput natjecanja, obilježavanja vatrogasnih obljetnica, održavanja godišnjih
skupština i slično te s ponosom nositi
uniformu svojeg matičnog DVD-a.
O toj se temi govorilo i na skupštini
VZPGŽ-a, održanoj upravo u Skradu.
Tom je prilikom zamjenik predsjednika
VZPGŽ-a Velibor Topolovec, inače i
tajnik DVD-a San Marino - Novi Vinodolski, izrazio duboko žaljenje zbog
gašenja spomenutih DVD-ova, rekavši
da ni VZPGŽ, ni HVZ nisu učinili dovoljno da se to spriječi. Također je rekao

da bi zbog toga, ali i drugih propusta,
neki ljudi trebali otići s čelnih funkcija u
hrvatskome vatrogastvu.
Do donošenja novoga Zakona o vatrogastvu kojim bi se trebale ispraviti nelogičnosti poput ove, ali i mnoge druge
nepravilnosti koje hrvatski vatrogasni
sustav trenutačno ima, Željko Popović,
načelnik HVZ-a, kao kompromisno
rješenje predlaže preregistraciju spomenutih DVD-ova u udruge kojima vatrogastvo neće biti temeljna djelatnost, ali
će to svakako i dalje biti udruge koje će
svojim djelovanjem promicati dobrovoljno vatrogastvo i humanost na kojoj se
ono temelji.
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Skupština GVZ-a Rijeke

Skupština PVZ-a otoka Krka

Riječka Zajednica – rasadnik
najkvalitetnijih kadrova

Romeo Jurina
počasni doživotni predsjednik

gasna natjecanja na kojima su ostvareni
zapaženi rezultati. Rad s mladeži bio je
također važan segment djelatnosti, kao i
promidžba vatrogastva, u sklopu koje je
proveden i tradicionalni natječaj za najbolje učeničke likovne i literarne radove
na temu vatrogastva, podsjetio je Mance.
Program rada za ovu godinu podjednako je bogat i dinamičan. Pored redovitih
aktivnosti, posebno je naglašena obveza
da se DVD-u Drenova osigura prostor
za normalno funkcioniranje.

Skupštinari jednoglasno o svim točkama dnevnoga reda

Naposljetku napomenimo da je na
uspješno završenoj 2012. godini članovima Skupštine čestitao županijski vatro-

G

radska vatrogasna zajednica
(GVZ) Rijeke i prošle je godine
svoj rad usmjerila na aktivnosti
vezane uz povećanje operativnosti i podizanje razine zaštite od požara
na području grada Rijeke, o čemu se govorilo i na godišnjoj Skupštini, održanoj
sredinom ožujka na Vežici.
Podnoseći godišnje izvješće, zapovjednik
GVZ-a Hinko Mance posebno se osvrnuo na intervencije JVP-a Grada Rijeke
u 2012. godini. Čak 1801 intervenciju
imao je JVP na području grada Rijeke te
gradova/općina: Bakar, Kastav, Kraljevica, Čavle, Jelenje, Klana, Kostrena i Viškovo, s kojima JVP ima sklopljene ugovore o obavljanju vatrogasne djelatnosti.
Najviše je intervencija bilo u gradu Rijeci – 601 gašenje požara, 779 tehničkih
intervencija.
Uoči sezone, ažuriran je Plan zaštite od
požara i tehnoloških eksplozija, redovite su bile ophodnje šumskih predjela
i motrenje, kao i vatrogasna dežurstva,
a u suradnji s Pilotskim klubom Krila
Kvarnera obavljana su i avio-izviđanja.
Mance je podsjetio i na kontinuirano
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S. Brljak: Zadovoljni smo odrađenim poslom
provođenje osposobljavanja i usavršavanja vatrogasaca ( JVP Grada Rijeke je s
VZPGŽ-om organizirao tradicionalni
stručni skup u Opatiji), kao i na suradnju sa školama sa svrhom popularizacije
vatrogastva. Spomenuto je i sudjelovanje
na nekoliko velikih vježbi, a prvi su put
hrvatski vatrogasci (pripadnici JVP-a
Grada Rijeke) sudjelovali i na velikoj
međunarodnoj vježbi u Francuskoj. Od
provedenih obuka izdvojio je onu za spašavanje iz ruševina nakon potresa koju su
završila 22 vatrogasca. Išlo se i na vatro-

gasni zapovjednik Slavko Gauš, kazavši
pritom da je JVP Rijeka velike napore
uložio u edukaciju. – Bez lažne skromnosti, mi imamo najkvalitetnije kadrove, najbolje u Hrvatskoj, a naši programi
školovanja na europskoj su razini, rekao
je Gauš.
Pohvale članovima Skupštine uputio je i
Stjepan Brljak, predsjednik GVZ-a, zahvalivši također i Gradu Rijeci na velikoj
potpori i suradnji.

Skupština PVZ-a otoka Krka

J

ednoglasnom odlukom članova
Skupštine, za novoga predsjednika Područne vatrogasne zajednice
otoka Krka izabran je Josip Crnčić
(DVD Dobrinj), a njegovim je zamjenikom imenovan Ivan Šamanić (DVD
Njivice). Dinko Petrov ( JVP Grada
Krka) ostao je zapovjednik PVZ-a, njegov je zamjenik Ivan Petrović (DVD
Dobrinj), dok je tajnik Zajednice Nenad Brusić. U znak zahvale za izniman
doprinos u krčkome vatrogastvu, u kojem je aktivan već 53 godine, dosadašnji
predsjednik PVZ-a otoka Krka, Romeo
Jurina, jednoglasnom odlukom skupštinara imenovan je počasnim doživotnim
predsjednikom Zajednice.
Na redovnoj izbornoj Skupštini, održanoj u Krku početkom travnja, usvojen je,
među ostalim, i programa rada i financijski plan za 2013. godinu. Sukladno
mjerama Vlade RH, PVZ otoka Krka
nastavlja provedbu posebnih mjera zaštite od požara i potrebnih aktivnosti, s
težištem na preventivi. – Na primjeru iz
2012. godine, a zbog izrazitoga povećanja
vatrogasnih intervencija, posebna pažnja
posvetit će se pripremi vatrogasnih postrojbi za gašenje požara, nabavi opreme
te povećanju razine osposobljenosti članova DVD-a kroz retreninge, naglasio je
područni vatrogasni zapovjednik, Petrov.
Pored redovnih aktivnosti (obuka vatrogasnih kadrova, redovite vatrogasne vjež-

D. Petrov,
prvi vatrogasni operativac otoka Krka
be i sudjelovanje na natjecanjima, nabava
opreme i vozila, preventivne ophodnje u
ljetnim mjesecima, informativno-edukativna obuka lokalnog stanovništva),
Zajednica će se aktivno uključiti u rad
Stožera zaštite i spašavanja svih jedinica
lokalne samouprave, a posebno u općini
Omišalj zbog aktualne situacije i mogućih opasnosti u DINA-i Petrokemiji.
Zapovjednik Petrov podnio je i izvješće
o radu PVZ-a u 2012. godini: – Iza nas
je jedna izrazito teška i naporna godina.
Prioritet je stavljen na maksimalan angažman u obrani otoka od požara, poglavito u razdoblju povećane opasnosti,
pomoći poljoprivrednicima, stočarima i
lovcima u dopremi vode u sušnome razdoblju, zaštiti, obuci i osposobljavanju
vatrogasnih kadrova, kao i naporima da

R. Jurina i J. Crnčić
se zbog pomanjkanja financijskih sredstava vatrogasna organizacija otoka Krka
zadrži na standardima koji su bili i dosad, što je rezultiralo potpisom novoga
Sporazuma o financiranju vatrogastva
na otoku Krku, potkraj studenoga 2012.
godine.
– Iako je krčko vatrogastvo na određenoj prekretnici, samo zajedničkim radom
moći ćemo odgovoriti na sve izazove.
Zalog tomu je i naš model vatrogastva
koji definira otok Krk kao jednu nedjeljivu cjelinu, odnosno potpisani Sporazum
o vatrogastvu otočnih samouprava koje i
u ovim zahtjevnim vremenima osiguravaju dostatna sredstva za krčko vatrogastvo, zaključio je Petrov.
Na velikoj pomoći i potpori u teškim
situacijama prošloga ljeta, krčkim vatrogascima u ime VZPGŽ-a zahvalio je
Mladen Šćulac. Gost Skupštine bio je i
krčki gradonačelnik, Darijo Vasilić. – U
ime cijeloga otoka zahvaljujem i čestitam
predsjednicima Zajednice; jednoga smo
danas otpratili, drugoga pozdravili. Siguran sam da će svojim mirnim i tolerantnim pristupom novi predsjednik uspješno voditi krčko vatrogastvo, baš kao što
je to činio i stari predsjednik, rekao je
Vasilić, izrazivši zadovoljstvo izvrsnom
suradnjom koju Zajednica ostvaruje sa
svim krčkim samoupravama.
			
Ema Čišić
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Skupština PVZ-a Liburnije

Uspjeh temeljen na zajedništvu
i timskom radu

Skupštinari zadovoljni ostvarenim

T

ijekom protekloga četverogodišnjega razdoblja vatrogasne postrojbe PVZ-a Liburnije intervenirale
su 1612 puta, od čega se 467 intervencija odnosi na 2012. godinu kada je
250 intervencija bilo na gašenju požara,
a 217 tehničkih intervencija. Nažalost,
prošla će godina ostati zapamćena i po
gubitku opatijskoga vatrogasca Branimira Alfonzija koji je smrtno stradao prilikom vatrogasne intervencije.
Prošle je godine velika pozornost posvećena i ulaganjima u tehniku i opremu.
Tako su nabavljena dva terenska vozila
(Lada Niva) za JVP Opatija i DVD Sisol, kao i zaštitna oprema HRN EN 469
za JVP Opatija te DVD-e Sisol i Kras.
U proteklome četverogodišnjem mandatu još su nabavljena četiri Bremacha,
autocisterna, dva kombija marke Boxer,
plovilo (gumenjak), Dacia te zaštitna
odijela, kombinezoni i druga oprema.
Naravno, radilo se i na provedbi mjera
zaštite od požara, sukladno programu
Vlade RH. Spomenimo i sudjelovanje
članica PVZ-a na raznim vatrogasnim i
drugim sportskim natjecanjima, kao i u
ekološkim i sličnim akcijama.
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Čelni dvojac: M. Šćulac i B. Laginja
Sve se to čulo na godišnjoj Skupštini
Zajednice, održanoj potkraj ožujka u
Permanima, a prema najavama, podjednaka razina aktivnosti planirana je i za
ovu godinu. Pored redovitih aktivnosti,
izdvojimo pripremne radnje za izgradnju
vatrogasnih domova u Opatiji i Lovranu
te obilježavanje 30. obljetnice DVD-a
Kras.
Zbog svega navedenog, čelni ljudi Zajednice – predsjednik Boris Laginja i
zapovjednik Mladen Šćulac, dobili su
jednoglasnu potporu članova skupštine
da Zajednicu vode i u sljedećem četverogodišnjem mandatu.

Inače, pod okriljem PVZ-a Liburnije, pored JVP-a Opatija, kao središnje
postrojbe, nalaze se i DVD-ovi Opatija, Učka, Lovran, Kras Šapjane i Sisol
Mošćenička Draga, a područje njihovoga djelovanja su grad Opatija te općine
Lovran, Matulji i Mošćenička Draga. O
njihovom radu i spremnosti da odgovore
na sve izazove kojima su izloženi brine
PVZ Liburnije koji svojim djelovanjem
usmjerava njihov rad, sukladno Srednjoročnom planu razvoja na području vatrogasne zajednice Liburnija.
Na postignutim uspjesima članovima
Skupštine čestitao je Tadej Slavec, predsjednik Gasilske zveze Ilirske Bistrice,
ujedno zahvalivši na potpori koju hrvatski vatrogasci pružaju slovenskima
prilikom gašenja požara u pograničnim
područjima. I Slavko Gauš, županijski
vatrogasni zapovjednik, izrazio je zadovoljstvo radom PVZ-a Liburnije, a posebno je izdvojio doprinos Zajednice pri
realizaciji velikoga projekta – poligona u
Šapjanama. Kako je naglasio, svi postignuti rezultati posljedica su pokazanoga
zajedništva i timskoga rada te je poželio
da te odlike i dalje krase PVZ Liburnije.

Darko Pavletić i Marko Kružić
na čelu VZ-a Grada Bakra

D

arko Pavletić i u sljedećem će
mandatu predsjedavati Vatrogasnom zajednicom Grada Bakra,
dok će zapovjednik biti Marko
Kružić. Zamjenik predsjednika je Mladen Babić, a zamjenik zapovjednika
Boris Kauzlarić. Tako je odlučeno na godišnjoj izbornoj Skupštini VZ-a Grada
Bakra, održanoj u ožujku. Istodobno, iz
dotadašnjeg VZ-a Bakar-Kostrena istupio je DVD Kostrena (zbog poteškoća
vezanih uz model financiranja prema
kojemu su sredstva jedne lokalne samouprave - Općine Kostrena, uplaćivana
drugoj – Gradu Bakru), pa zajednica
sada nosi ime VZ Grada Bakra, a u njezinom su sastavu ostala četiri DVD-a:
Bakar, Škrljevo, Zlobin i Hreljin.
Na Skupštini je usvojeno i izvješće o radu
u protekloj godini iz kojega je vidljivo da
se radilo o iznimno teškoj godini, s velikim brojem intervencija (čak 178) u kojima je sudjelovao 791 vatrogasac, a utrošeno je više od 5000 radnih sati. Posebno
zahtjevna bila je sezona. Ekstremna suša
i visoke temperature pogodovale su brojnim šumskim požarima, a najviše ih je
bilo uz željezničku prugu pa je na skupštini još jednom upozoreno da Hrvatske
željeznice nisu u cijelosti izvršile svoje
obveze vezane uz prevenciju požara.
Što se ostalih aktivnosti tiče, mnogo se
radilo i na osposobljavanju i usavršavanju vatrogasnih kadrova, redoviti su bili
i nastupi na raznim vatrogasnim natjecanjima, a dosta je pozornosti posvećeno i
suradnji s drugim DVD-ovima. Posebno
se to odnosi na članice tzv. Plavo-zelene
koordinacije koja već 15 godina uspješno
promovira interese dobrovoljnoga vatrogastva. Predsjednik Pavletić istaknuo je i
izvrsnu suradnju s lokalnom samoupravom što potvrđuje i priznanje Grada Bakra koje je Zajednica dobila za svoj rad.
Skupštinari su se osvrnuli i na situaciju u DVD-u Hreljin čiji je predsjednik
Ratimir Blažić osumnjičen za financijsku pronevjeru i nenamjensko trošenje
sredstava DVD-a Hreljin u privatne

Skupština održana u prostorijama DVD-a Bakar

B. Kauzlarić, D. Pavletić i A. Milković

Vatrogastvo u Gradu Bakru vrlo visoko kotira

V

T. Klarić

eliku potporu vatrogascima dao je bakarski
gradonačelnik Tomislav Klarić, zahvalivši ponajprije predsjedniku Darku Pavletiću na izvrsnoj suradnji. – Unatoč krizi, Grad Bakar ove godine
nije smanjio sredstva za vatrogastvo, niti će naša
pomoć stati na tome. Pomoći ćemo u sanaciji vatrogasnih domova na Zlobinu i u Bakru, a svjesni smo
i činjenice da DVD-i Škrljevo i Hreljin još nisu „udomljeni“. Za izgradnju vatrogasnih domova u tim sredinama priprema se dokumentacija, a na nama je da
definiramo model po kojem će se ti projekti najbrže
realizirati, naglasio je Klarić te još jednom čestitao
Zajednici na dobrom radu.

svrhe. – Nikada nam se nije smjela dogoditi ovakva blamaža, a u DVD-u Hreljin dogodila se već drugi put. To sve nas
upozorava da se sustav kontrole mora
striktno provoditi. Zbog cijeloga je slu-

čaja Blažić nečasno otpušten iz DVD-a
Hreljin, a slučaj je sada predmet istrage
Županijskoga državnoga odvjetništva,
zaključio je Pavletić.
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Skupština VZ-a Grada Čabra

PVZ otoka Raba

Prošle godine rekordnih Novo čelništvo za nove izazove
I
397 intervencija
za VZ-a Grada Čabra još je jedna
uspješna godina tijekom koje je
ostvarena većina planiranih zadataka. Posebna je pozornost posvećena
osposobljavanju i edukaciji pa je tako
31 polaznik uspješno završio program
osposobljavanja za ispitanog vatrogasca, a njih petorica obuku za vatrogasca
I. klase. Što se intervencija tiče, prošle
ih je godine bilo 58, uz sudjelovanje
240 vatrogasaca i 72 vozila, a ukupno
su utrošena 1203 radna sata. Najviše je
bilo požara otvorenoga prostora (12)
te prijevoza vode u sušnom periodu
(26). No, prošlu će godinu čabarski
vatrogasci pamtiti i po intervenciji na
velikom požaru u zaleđu Crikvenice
na kojemu je sudjelovalo 20 vatrogasaca s četiri vozila i 520 utrošenih sati
te po požaru u Belici (Slovenija) gdje
je na intervenciji bilo 15 vatrogasaca s
tri vozila, a utrošeno je 208 radnih sati.

M.Škarić i H. Čipčić i dalje na čelu PVZ-a otoka Raba

T

ijekom protekle godine na području otoka Raba vatrogasne postrojbe
DVD-ova Rab i Lopar intervenirale su čak 397 puta. Intervencija na
požarima bilo je 77, od toga 41 na otvorenom prostoru. Tehničke intervencije
(na građevinama, otvorenom prostoru,
u prometu i sl.) su prevladavale, bilo ih
je ukupno 197, dok je ostalih aktivnosti
(osiguranja, prijevoz vode i sl.) bilo 123.
U intervencijama je sudjelovalo ukupno
1746 vatrogasaca s 523 vozila pri čemu je
utrošeno 3209 sati. U usporedbi s 2011.
godinom, broj intervencija povećan je za
čak 73 posto.
Uz izvješće o radu za prošlu godinu, na
redovitoj godišnjoj Skupštini PVZ-a
otoka Raba, održanoj potkraj ožujka,
najavljen je i plan rada za ovu godinu, u
kojemu su najvažnije aktivnosti pokazna
vatrogasna vježba gašenja požara otvorenoga prostora i izrada Plana obrane otoka Raba za ovogodišnju požarnu sezonu.
Zajednica će također sudjelovati pri izradi dokumenata iz područja vatrozaštite
Grada Raba i Općine Lopar, a nastavit
će se i s usavršavanjem vatrogasnih ka-
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drova te sudjelovanjem na stručnim seminarima. Također, u suradnji s Gradom
Rabom, Zajednica će se uključiti u projekt vatrozaštite budućega aerodroma,
najavljeno je na skupštini.
Ovogodišnja je Skupština bila izborna
pa je tako odlučeno da će Zajednicu i
sljedeće četiri godine voditi predsjednik
Mirko Škarić te zapovjednik Hari Čipčić. Za zamjenika zapovjednika imenovan je Milivoj Ličina, dok su u Upravni
odbor ušli: Mirko Škarić, Hari Čipčić,
Darko Habazin, Stanislav Franelić, Stanko Franelić, Sanjin Fafanđel i Nedjeljko
Krišković. Predsjednik Nadzornoga odbora je Stanko Jakuc, a članovi Mirko
Umljenović i Josip Peranić.
Članove Skupštine pozdravili su, među
ostalima, predsjednik Gradskoga vijeća
Grada Raba Berislav Dumić te Mladen
Šćulac u ime VZPGŽ-a. Rapskim su vatrogascima poželjeli nastavak uspješnoga
rada, još jednom pohvalivši rapski model
vatrozaštite koji se često, i izvan granica
Hrvatske, navodi kao primjer.

Nije zanemaren ni rad s djecom i mladeži, a posebna pohvalu upućena je natjecateljskim ekipama DVD-a Prezid i
Plešce koje su s 10 ekipa nastupile na
ukupno šest natjecanja s vrlo dobrim
plasmanima. Ženska mladež DVD-a
Prezid sudjelovala je i na državnom
natjecanju u Zadru (36. mjesto) te na
međunarodnom susretu mladeži Slovenije (2. mjesto). Podjednako aktivne
u natjecanjima bile su i muške i ženske ekipe odraslih. Prošle je godine,
u organizaciji DVD-a Plešce, održan
jubilarni 15. međunarodni memorijal
Marijan Majetić, a svečano je obilježena i 80. obljetnica tog društva.
Potkraj prošle godine započet program nabave prijeko potrebne vatrogasne opreme (interventna odijela,
čizme, rukavice, dišni aparati i druga
oprema), dovršen je do ožujka ove
godine, za što je izdvojeno 80-ak tisuća kuna. Nastavljeni su i radovi na
izgradnji vatrogasnoga doma u Prezidu čija je izgradnja dosad stajala 650
tisuća kuna. Unatoč recesiji, prošle je
godine osigurano 140 tisuća kuna pa je
dom danas pod krovom, postavljena je
nova stolarija, izgrađeni potrebni pot-

potkraj ožujka, a svoje je izvješće o radu
predsjednik Zajednice Zvonimir Lipovac završio zahvalom svim DVD-ovima
na dobroj suradnji, Gradu Čabru i Vatrogasnoj zajednici PGŽ-a na razumijevanju i potpori te Liviu Andlaru, dosadašnjem zapovjedniku.
Pred Zajednicom su novi izazovi. Ove
godine nastavit će se s aktivnostima čiji
je cilj omasovljavanje članstva, edukacija
vatrogasaca te popularizacija vatrogasne
djelatnosti među građanstvom. U planu
je i daljnja nabava opreme, nastavak radova na vatrogasnom domu u Prezidu te
druga ulaganja koja će pridonijeti razvoju i poboljšanju vatrogasne djelatnosti na
području grada Čabra.

Z. Ožbolt i T. Mihelić, novi čelnici VZ-a Grada Čabra

Na Skupštini je izabrano i novo vodstvo
Zajednice. Umjesto Zvonimira Lipovca i
Livia Andlara koji se nisu kandidirali, za

Skupština VZ Grada Čabra
porni zidovi, a sredstva su osigurali Grad
Čabar, VZPGŽ i sam DVD Prezid. S
gradnjom će se nastaviti i ove godine.
Grad Čabar u svojem je proračunu već
osigurao 170 tisuća kuna za tu namjenu,
a projekt je kandidiran i za EU-sredstva.
Spomenimo i sudjelovanje čabarskih
vatrogasaca na vatrogasnim vježbama, a
tradicionalna je bila i njihova uključenost
u život lokalne zajednice (sudjelovanje
u uređenju mjesta, logističke aktivnosti
pri izgradnji mjesnih vodovodnih mreža
i sl.). Prošle godine nije se uspjela realizirati planirana nabava vozila za DVD

Gerovo pa će se to pokušati ostvariti ove
godine. Naime, unatoč recesiji, planirana sredstva za vatrogastvo u proračunu
Grada Čabra nisu smanjena te će ove
godine iznositi 440 tisuća kuna. Prošle
je godine bilo i određenih poteškoća u
radu i funkcioniranju pojedinih društava.
Osobito se to odnosi na DVD Gerovo
koji kronično oskudijeva operativnim, ali
i stručnim administrativnim kadrovima
što posljedično dovodi i do nesređene
dokumentacije, na što je upozorio i nalaz
mjerodavne inspekcije. Sve se to čulo na
Skupštini VZ-a Grada Čabra, održanoj

novog predsjednika odnosno zapovjednika izabrani su Zoran Ožbolt i Tomislav
Mihelić. Ivica Troha imenovan je zamjenikom predsjednika, a Božidar Štimac
zamjenikom zapovjednika.
Naposljetku kažimo da su rad Skupštine među ostalima pratili i Slavko Gauš,
županijski vatrogasni zapovjednik, Željko Erent, gradonačelnik Grada Čabra te
predstavnici mnogih vatrogasnih društava iz okruženja. Gauš i Erent pohvalili su
rad Zajednice kazavši pritom da je riječ o
sredini koja ima dugu tradiciju vatrogastva i pouzdan vatrogasni kadar.
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Skupština VZ-a Općine Fužine

Skupština VZ-a Grada Vrbovskog

Prošla godina iznimno teška

Mihelčić i Mareković na čelu Zajednice

Popularizacija vatrogastva – važan segment vatrogasne djelatnosti
Vježbe – dio redovitih aktivnosti VZ-a Općine Fužine

Hinko Mance, predsjednik

V

atrogasna zajednica Općine Fužine također je, potkraj ožujka, održala izbornu Skupštinu na kojoj
su prihvaćena izvješća za 2012. i
planovi za 2013. godinu te izabrano vodstvo Zajednice za novi četverogodišnji
mandat.
Kako se čulo na Skupštini, prošla je godina za vatrogastvo općine Fužine bila
izrazito teška, prvenstveno zbog velikog
broja intervencija i nezavidne financijske
situacije. Ukupno je na području općine
Fužine izvršeno 17 gašenja požara i 11
tehničkih intervencija što je dvostruko
više od prosjeka prethodnih godina. U
intervencijama je poginula jedna osoba,
a četiri su ozlijeđene, dok stradalih vatrogasaca nije bilo. Pored intervencija u
općini Fužine, DVD-ovi Vrata i Fužine
sudjelovali su početkom ožujka prošle
godine u gašenju požara šume kod Krasice, nedaleko od Rijeke, i to sa četiri vozila i 15 vatrogasaca. Ljetni požar u Selcu gasilo je pak 40 vatrogasaca DVD-ova
Vrata, Fužine i Lič, sa šest vozila.
Članovi Društava su tijekom godine uložili dosta truda u pripreme i održavanje
operativne spremnosti, prvenstveno u
održavanje vozila. Unatoč tome, ukupna
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Stari/novi predsjednik: Z. Mihelčić

Vježba u tunelu Sleme
operativna spremnost je smanjena jer je
DVD Fužine nesretnim slučajem ostao
bez vozila te trenutačno nije operativan.
Vatrogasci su pomogli u organizaciji i
sudjelovali na brojnim manifestacijama
u općini Fužine: Dan planeta Zemlje,
obilježavanje 80. obljetnice crkve u Vratima, ispraćaj stare 2012. godine i sl.
Što se planova za ovu godinu tiče, pored
gašenja požara i spašavanja ljudi i imovi-

ne, radit će se na osposobljavanju za specijalnosti strojara te za dišne aparate, kao
i za klase vatrogasca i dočasnika. U planu
je i obilježavanje 60. obljetnice DVD-a
Vrata te 80. obljetnice DVD-a Lič, dok
će se za DVD Fužine nabaviti vatrogasno vozilo (autocisterna).
Na Skupštini su izabrana nova tijela Zajednice, dok je predsjednička dužnost
povjerena Hinku Manceu, a zapovjednička Tomislavu Frkoviću.

Z

dravko Mihelčić ponovno je izabran za predsjednika VZ-a Grada
Vrbovskog, dok je Dalibor Mareković izabran za zapovjednika.
Tako su odlučili članovi Skupštine Zajednice u čijem sastavu djeluju DVDovi: Vrbovsko, Moravice, Lukovdol,
Severin na Kupi, Blaževci Plemenitaš,
Gomirje, Veliki Jadrč i Jablan.
U izvješću o proteklome četverogodišnjem razdoblju, predsjednik Mihelčić
podsjetio je da pod okriljem Zajednice
djeluje 95 operativaca s položenim vatrogasnim ispitom i uvjerenjima o zdravstvenoj sposobnosti, što je u suglasju s
Planom zaštite od požara, usvojenim

potkraj 2010. godine. U protekle četiri godine izvršeni su pregledi spremišta
i operativne sposobnosti vatrogasaca u
svim društvima, kao i inspekcijski nadzor DUZS-a, a uočene manjkavosti
otklanjaju se sukladno mogućnostima.
Mihelčić je također naveo da je, unatoč
teškim vremenima, dovršena izgradnja
vatrogasnoga doma DVD-a Gomirje,
a obilježene su i 60. obljetnice DVDova Jablan i Moravice te 40. obljetnica
DVD-a Gomirje. U kampu mladeži u
Fažani boravila je mladež DVD-a Gomirje a nastupom na raznim vatrogasnim natjecanjima posebno se istaknula
muška ekipa DVD-a Vrbovsko, mladež
DVD-a Gomirje te ženska ekipa DVDa Jablan.
Tijekom 2012. godine na području VZ-a
Grada Vrbovskog operativci su imali 54
intervencije u kojima su ukupno sudjelovala 303 vatrogasca i 87 vozila, a
utrošen je 871 radni sat. Najviše je bilo
gašenja požara otvorenoga prostora (25)
te tehničkih intervencija (14). Vatrogasci
Zajednice sudjelovali su u gašenju požara u zaleđu Selca i Crikvenice, njih 18
iz DVD-ova Vrbovsko, Moravice, Lukovdol i Blaževci Plemenitaš.
Istaknuta je i dobra suradnja koju Zajednica ostvaruje sa susjednim vatrogasnim
zajednicama te JVP-om Delnice, pogra-

Unatoč krizi, DVD Gomirje dobio novi dom
ničnim društvima Slovenije, većim tvrtkama iz okruženja, kao i čelnim ljudima
VZPGŽ-a te predstavnicima lokalne
vlasti.
Na Skupštini je usvojen i plan rada za
ovu godinu u kojem su predviđene sve
redovite aktivnosti koje su i dosad obavljane, uz naglasak na edukaciji operativaca te popularizaciji vatrogastva među
građanstvom.
Naposljetku kažimo da su potporu dosadašnjem radu VZ-a Grada Vrbovskog
na Skupštini izrazili i gradonačelnik Vrbovskog Željko Mirković, predstavnici
VZPGŽ-a te čelnici drugih vatrogasnih
sredina.
Juraj Šragalj
nazovi 193 | Lipanj 2013.
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Skupština Vatrogasne zajednice PGŽ-a

Gauš i Šćulac – novi čelni dvojac

Skrad – domaćin skupštine VZPGŽ-a

Novo vodstvo VZPGŽ-a: V. Topolovec, S. Gauš, M. Šćulac i H. Mance

R

azdoblje godišnjih skupština u
PGŽ-u završilo je izbornom
Skupštinom županijske Vatrogasne zajednice na kojoj su izabrani novi čelni ljudi. Slavko Gauš tako je
izabran za predsjednika VZPGŽ-a, a
Mladen Šćulac za županijskoga vatrogasnoga zapovjednika, dok su njihovim zamjenicima imenovani Velibor Topolovec
i Hinko Mance.
Skupština je otvorena godišnjim izvješćem o radu Zajednice koje je podnio
dotadašnji predsjednik Hinko Mance.
Posebno se osvrnuo na intervencije kojih je na području PGŽ-a prošle godine
bilo 4.329, 300-tinjak više nego godinu
dana ranije. Postrojbe DVD-ova samostalno su intervenirale u 867 događaja.
Na intervencijama je ukupno bilo angažirano gotovo 13.500 vatrogasca s više od
4.000 vozila, pri čemu je utrošeno gotovo
50.000 radnih sati. Već drugu godinu zaredom bilježi se porast požarnih događaja. Prošle godine bilo ih je 1.957, što
je za 425 više nego 2011. Porastao je i
broj požara na građevinskim objektima
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2012. – vrlo
zahtjevna godina
4.329 intervencija
(48% požarnih: 52% tehničkih)
13.431 vatrogasac
4.065 vozila
49.931 radni sat
(za 8,8%), no, najveći je rast zabilježen
u požarima otvorenoga prostora kojih
je bilo 1180 ili 66% više nego lani, čemu
je ponajviše „kumovala“ dugotrajna suša.
Posebno se izdvaja požar u zaleđu Crikvenice koji je gasilo gotovo 600 vatrogasca iz 43 vatrogasne postrojbe, državne
inetrvencijske postrojbe, HV-a i Hrvatskih šuma, uz logističku potporu postrojbe civilne zaštite. Zabilježen je i neuobičajeno velik broj požara uz željezničku
prugu Meja – Rijeka, uvjetovanih iskrenjem vlakova prilikom kočenja. Prošle je
godine zamjetno bilo i povećanje broja

tehničkih intervencija. Bilo ih je 2.113,
74% više nego 2011. Uzrok tolikog broja
tehničkih intervencija je olujno nevrjeme
koje je u veljači 2012. godine zahvatilo
obalni dio Primorsko-goranske županije.
Omjer požarnih i tehničkih intervencija
u 2012. godini bio je 48% : 52%.
Prošla godina dodatno je bila otežana
krizom u DINA-i Petrokemiji u Omišlju u čijim se pogonima nalazi oko 900
tona opasnih i eksplozivnih tvari. Kao
što je poznato, tvrtka ne radi, zaposlenici
mjesecima, bez plaća, dolaze na posao i
održavaju pogone, a prošle su godine u
nekoliko navrata najavljivali mogućnost
napuštanja pogona. Zbog toga su bili
pojačani kontakti VZPGŽ-a, JVP-a
Krk, Kriznoga stožera Općine Omišalj,
županijskoga DUZS-a i Uprave DINAe tijekom kojih su razrađeni planovi postupanja u slučaju akcidenata u postrojenjima DINA-e.
Mance je podsjetio i na veliku pozornost
koja se pridaje osposobljavanju vatrogasnoga kadra.

Redovito se organiziraju taktičke vježbe,
a prošle je godine velika združena vježba
gašenja požara otvorenog prostora uoči
sezone izvedena na otoku Krku. Važan
preduvjet za uspješno usavršavanje je i
dobivanje prostora bivše vojarne u Šapjanama. Na tom vatrogasnom vježbalištu
uređen je poligon za tzv. “vrući trening”
te vježbovna površina namijenjena treningu vatrogasaca za urbana spašavanja.
Izgrađena je tzv. ruševina za uvježbavanje vatrogasaca u spašavanju žrtava potresa, urušavanja objekata ili odrona. Uz
to, VZPGŽ prošle je godine postao partner Vatrogasnoj školi iz Zagreba koja je
u Rijeci otvorila Područnu jedinicu s dva
razredna odjeljenja u koja je bilo upisano
47 polaznika. Riječ je o programu prekvalifikacije za zvanje vatrogasni tehničar
i vatrogasac. Svi predavači u vatrogasnoj
školi pripadnici su vatrogasnih postrojbi
PGŽ-a. Spomenimo i višegodišnju obuku vatrogasaca za spašavanje iz ruševina
koja je organizirana u suradnji s DUZSom i Veleposlanstvom Republike Francuske. Osposobljavanje su dosad završila 22 vatrogasca, od kojih su četvorica
voditelji timova prema međunarodnim
standardima INSARAG. Riječ je o vatrogascima JVP-a Grada Rijeke i JVP-a
Opatije koji su osposobljeni za slučajeve
spašavanja iz ruševina, kao i za pružanje
međunarodne pomoći susjednim državama. Kruna suradnje s francuskim stručnjacima bila je zajednička vježba organizirana u Francuskoj na kojoj je, prvi put,

aktivno sudjelovao i tim iz Hrvatske. U
Opatiji je pak održan VIII. stručni skup
vatrogasaca na kojemu se okupilo oko
200 vatrogasca iz Hrvatske, Slovenije,
Srbije i BiH. Nastavljena je i suradnja
vatrogasne mledeži s kolegama iz Slovenije te uspostavljena suradnja s kolegama
iz vatrogasne zajednice pokrajne Fulda u
Njemačkoj.

vić, načelnik HVZ-a, koji je posebno
pohvalio zajedničke projekta VZPGŽ-a
i HVZ-a (stručni skup u Opatiji, osposobljavanje za spašavanje iz dubina i sa
visina, Vatrogasna škola).
Skupština je završena obraćanjem novog
čelnog dvojca, Slavka Gauša i Mladena

Vatrogastvu treba novi zakon

G

J. Perinić

ost Skupštine - Jadran Perinić, ravnatelj
DUZS-a, osvrnuo se na stanje u hrvatskome vatrogastvu, u kojemu, kako je
rekao, ima dosta „nejasnoća i magle“. – Mi smo
prošle godine na vatrogastvo potrošili gotovo
milijardu i pol kuna, očito neracionalno, jer se
ne zna tko pije, a tko plaća. Očito je da nam treba novi zakonski okvir kojim će se razriješiti sve
nejasnoće i dvojbe. Istodobno, osmišljavamo
i novi sustav civilne zaštite u kojemu su vatrogasci vrlo važan segment. Problem je i sustav
školovanja i usavršavanja u vatrogastvu koji u
Hrvatskoj nije razvijen pa se osposobljavanje
organizira čak i u auto-školama. To struci oduzima dostojanstvo i važnost, rekao je Perinić.

Čestitke novim čelnicima Zajednice i
pohvale za dosadašnji rad uputili su Dino
Kozlevac, vatrogasni zapovjednik Istarske županije, Zlatko Mihelec, savjetnik
za pravne poslove zaštite i spašavanja u
Uredu župana PGŽ-a te Željko Popo-

Šćulca. Oni su izrazili uvjerenje da će
VZPGŽ nastaviti s ostvarivanjem dobrih rezultata te da će Vatrogasna zajednica PGŽ-a i dalje biti jedna od vodećih
u Hrvatskoj.
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Županijsko natjecanje djece i mladeži:
Novljani opet najbolji

U kategoriji djeca Ž, prva je bila Lucija Horvat (DVD Mali
Mihaljevec), druga Hana Tomich (DVD Lošinj), a treća Hana
Kren (DVD Senj).
Najmlađi sudionik utrke bio je Luka Petak (DVD Bedenec),
s nepunih sedam godina, a najstariji Ivan Novak (DVD Mali
Mihaljevec) sa 76 godina. On je stazu dugačku osam kilometara istrčao u vremenu 1:06.:01.
Medalje najuspješnijima podijelili su Đurđica Šimičić, direktorica Turističke zajednica Grada Maloga Lošinja, Mladen
Šćulac, županijski vatrogasni zapovjednik, Velibor Topolovec,
zamjenik predsjednika VZPGŽ-a, Nikica Tramontana, tajnikstručni suradnik VZ PGŽ-a i Mirko Kajkara, tajnik GVZ-a
Grada Maloga Lošinja.
				
Pripremio: Miroslav Čavlek

Mladež DVD-a Sušak na 8. memorijalu Mario Rusak

DVD Halubjan

Dvostruki pobjednici : DVD San Marino

N

a županijskom natjecanju vatrogasne djece i mladeži,
održanom u lipnju u Prezidu, nije bilo iznenađenja. I
ove su godine, u kategoriji mladež M i mladež Ž, najbolje bile ekipe DVD-a San Marino iz Novog Vinodolskog. U kategoriji mladež M natjecalo se sedam ekipa, 2.
mjesto osvojio je DVD Sušak, a treće DVD Delnice. U kategoriji mladež Ž bilo je šest ekipa, a uz već spomenuti DVD San
Marino, slavili su i DVD Prezid (2. mjesto) te DVD Klana (3.
mjesto). U kategoriji djeca M bilo je najviše ekipa, njih 16, a
najbolji je bio DVD Halubjan, 2. mjesto osvojio je DVD Lokve, a treće DVD Sušak. U kategoriji djeca Ž bilo je pet ekipa.
Najbolja je bila ekipa DVD-a Mrkopalj, ispred DVD-a Njivice
i DVD-a Škrljevo.
Natjecatelje su u ime organizatora, VZPGŽ i VZ Grada Čabra, pozdravili Mladen Šćulac, županijski vatrogasni zapovjednik i Zoran Ožbolt, predsjednik VZ-a Grada Čabra, a nagrade
najboljima, uz Šćulca i Ožbolta, podijelili su još i Renata Topolovec, predsjednica županijskoga Savjeta vatrogasne mladeži
i Slavko Gauš, predsjednik VZPGŽ-a.

Posebnost Memorijala jest što se pobjednički pehar u kategoriji mladež muški svake godine vraća, a Društvo koje se pet
puta popne na najviše postolje pehar dobiva u trajno vlasništvo.

T
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DVD Sušak na dobrom je putu da taj pehar zauvijek zadrži u
Rijeci.
L. Božović i Z. Trope

Održan 4. susret Alenovih prijatelja
DVD Mrkopalj
Naposljetku napomenimo da je posebne pohvale zaslužio i domaćin, za dobru organizaciju, te suci koji su se pobrinuli da
natjecanje protekne u korektnom i fer nadmetanju.

3. međunarodna utrka vatrogasaca
u Malome Lošinju
omaž Dolar i Karla Glavočić pobjednici su 3. međunarodne utrke vatrogasaca održane početkom travnja u
Malome Lošinju. Na utrci je sudjelovalo ukupno 130
natjecatelja iz 28 profesionalnih vatrogasnih postrojbi i
DVD-ova iz Italije, Slovenije, BiH-a i Hrvatske. Natjecatelji
su bili podijeljeni u tri starosne skupine: djeca do 12 godina,
vatrogasna mladež do 16 godina i vatrogasci.
Glavna utrka trčala se na 8000 metara, a okupila je 92 natjecatelja. Najbrži je bio Tomaž Dolar iz GARS Jesenice s vremenom 29:29 i novim rekordom staze u muškoj kategoriji. U

P

otkraj svibnja ekipe mladeži DVD-a Sušak sudjelovale su na 8. memorijalu Mario Rusak u Donjoj Dubravi.
Tradicionalni Memorijal koji se svake godine održava u
čast prerano preminulog člana mladeži DVD-a Donja
Dubrava i ove je godine spojio dva pobratimska društva: Sušak
i Donju Dubravu. Sušačani su i ove godine bili vrlo uspješni.
Ekipa muške mladeži u svojoj je kategoriji osvojila 1. mjesto,
dok je ekipa ženske mladeži zauzela 2. mjesto. Unatoč lošem
vremenu i kiši, obje ekipe su i više nego dobro odradile svoj
zadatak te su ponovile uspjeh s prijašnjih natjecanja i ponovno
donijele pehar u Rijeku.

ženskoj kategoriji pobijedila je Karla Glavočić, članica DVD-a
Cres s vremenom 39:25.
U kategoriji mladež M, prvo mjesto osvojio je Davor Piškulić
(DVD San Marino Novi Vinodolski), drugi je bio Dominik
Karčić (DVD Lošinj), a treći Marino Godinić (DVD San Marino). U kategoriji mladež Ž prva je bila Tea Banić (DVD Lošinj), druga Petra Filipović (DVD San Marino), a treća Nikolina Marić (DVD Lošinj). U kategoriji djeca M, najbrži je bio
Mate Nekić (DVD Senj), drugo mjesto osvojio je Rene Horvat
(DVD Mali Mihaljevec), a treće Edi Petak (DVD Bebenec).

Sudionici susreta

D

VD Hrašće ovogodišnji je domaćin 4. susreta Alenovih
prijatelja, održanog u ožujku. Susretom je i ove godine
obilježena obljetnica iznenadne smrti Alena Blaževića,
istaknutoga člana DVD-a San Marino - Novi Vinodolski. Na susretu se okupilo devedesetak članova iz DVD-ova
iz Jasenka, Ogulina, Brinja, Otočca, Hrašća, Lopara i Novog
Vinodolskog, a došli su i članovi obitelji pokojnoga Alena supruga Sonja te sinovi Sandro i Danko.
Susret je, tradicionalno, obogaćen malonogometnim turnirom

DVD Hrašće – najbolji u malom nogometu
na kojemu je pobijedila ekipa domaćina koja je u finalnom susretu pobijedila nogometaše Ogulina. Nakon izvođenja penala,
3. mjesto osvojila je ekipa DVD-a Otočac. Plaketa za fair play
pripala je ekipi DVD-a San Marino – Novi Vinodolski.
Po završetku natjecanja, domaćini su sve ekipe i obitelj Blažević prigodno darivali, a pehare najboljima uručili su članovi
Alenove obitelji.
Susret Alenovih prijatelja dogodine će se održati u Brinju.
							
Velibor Topolovec
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