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Ljetna požarna sezona završila izvrsno
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Stjepan Brljak
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Damir Linić
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Vanda Radetić-Tomić
Suradnici
Nenad Brusić
Klaudijo Filčić
Boris Kauzlarić
Nikola Kereković
Željko Malnar
Hinko Mance
Edvard Primožić
Velibor Topolovec
Nikola Tramontana
Lektorica
Hajdi Matijević
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PRdesign
arhiva VZ PGŽ
Naslovnica
Požar u Senju
Tisak
IDA knjigovežnica&tiskara
prosinac 2009.
Naklada
1000 komada
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USAVRŠAVANJE

Piše:
Vanda Radetić-Tomić
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Francuski časnici u PGŽ
Predsjednik CTIF-a i slovenski vatrogasni vrh na Rabu
Rijeka: tečaj spašavanja iz dubina i visina
Riječki instruktori obučavali osiječke vatrogasce
Klana: Shan Raffel održao seminar za CFBT instruktore
U PGŽ novih 11 vatrogasnih sudaca

T

I
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zgurali smo još jednu godinu. Kako
god da je bilo – dobro je. Jer najave za
2010. nisu baš bogzna kakve. Mnogi
misle da još nismo dotaknuli dno. Da
najgore tek slijedi.

Što se ove godine tiče, VZ PGŽ-a
zaključuje je s dobrim rezultatima: ljetna
ULAGANJA
10
požarna sezona prošla je izvrsno, diljem
Županije nastavljena su ulaganja u vozila,
VATROGASCI U ZAJEDNICI							 opremu i vatrogasne domove. Puno se
radilo i na usavršavanju: ovoga ljeta VZ
Od vrtića i škole do kongresa i konvencija
14
PGŽ-a posjetili su predsjednik CTIF-a,
najviše slovensko vatrogasno izaslanstvo,
australski vatrogasni stručnjaci, francuski
INTERVJU
									
časnici…Naše su pak snage obučavale
TOMISLAV KLARIĆ: Vatrogasci su naši prijatelji
16
kolege u Osijeku, a u Rijeci je održan
drugi u nizu tečaj 2. stupnja spašavanja iz
dubina i visina. Sa svrhom usavršavanja,
održavane su i vatrogasne vježbe
– u Šapjanama, Prezidu, Krku, Rijeci,
VJEŽBE
							
Opatiji…
Šapjane
Prezid
Krk
Opatija

U ovome broju donosimo i bogat pregled
s vatrogasnih natjecanja, memorijala i
19
turnira. Zabilježili smo i proslave visokih
obljetnica DVD-a Čabar, Kupjak i
Škalnica. Rubrika Predstavljamo ovoga
PREDSTAVLJAMO									 je puta rezervirana za PVZ Liburnije, dok
PVZ LIBURNIJE: Više od 120 godina vatrogasne tradicije
22
smo u rubrici Intervju ugostili bakarskoga
gradonačelnika Tomislava Klarića.

NATJECANJA

								 Zadovoljni postignutim u ovoj godini,
Županijsko natjecanje, memorijali, turniri, utrke
čelni ljudi VZ PGŽ-a najavljuju kako
Nenad Pleše – jedini međunarodni sudac iz VZ PGŽ-a
će učiniti sve da i sljedeća godina bude
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OBLJETNICE

						
100. obljetnica DVD-a Čabar
80. obljetnica DVD-a Kupjak
30. obljetnica DVD-a Škalnica

podjednako uspješna, bez obzira na
nastavak nepovoljnih gospodarskih
kretanja.

Ako se predviđanja ipak ostvare pa 2010.
uistinu bude godina u kojoj će kriza u
Hrvatskoj dosegnuti svoj vrhunac, evo
kriznoga plana: počnimo već sada štedjeti.
32
Pa za ove blagdane darujmo svoje bližnje,
prijatelje i kolege razumijevanjem,
IN MEMORIAM									 tolerancijom, pažnjom, strpljenjem.
Mirko Božidar Wolf
Prekrasnih li darova. A ništa ne koštaju!
Niko Kauzlarić

38

ijekom ljetnih mjeseci, u Primorskogoranskoj županiji ukupno je bilo
oko 800 vatrogasnih intervencija,
od čega ih je dvjesto bilo na otvorenom
prostoru.
Ljetna požarna sezona prošla je
izvanredno dobro, nije bilo velikih požara
u kojima su trebale biti angažirane veće
vatrogasne snage na duže vrijeme.
Također nije tražena pomoć zračnih
snaga. Ljeto je bilo meteorološki
relativno povoljno, bez dugih sušnih
razdoblja. Međutim, treba napomenuti
da su i pripremne aktivnosti odrađene
dobro, kako među redovitim snagama,
tako i kod sezonskih vatrogasaca. I
motriteljsko-dojavna služba na vrijeme
je reagirala pa su požari zaustavljani u
samome začetku.
Zanimljivo je napomenuti da su najveći
požari bili potkraj kolovoza i početkom
rujna, kada se obično očekuje smanjenje

požarne opasnosti i manji broj požara.
Od većih požara treba izdvojiti požar u
Senju, u čijemu su gašenju sudjelovale i
vatrogasne postrojbe PGŽ-a.
Požar u zaleđu Senja

Inače, na području PGŽ-a najveći je
problem predstavljala željeznička pruga
Rijeka-Zlobin, Bakar-Škrljevo i RijekaŠapjane. Upravu uz navedene dionice
bilo je i najviše intervencija na otvorenom
prostoru.
Od požara na građevinskim objektima
valja istaknuti požar krovišta u Rijeci
u Ulici dr. Franje Račkog i požar
gospodarske zgrade u Studeni.
Broj prometnih nezgoda bio je manji
nego prijašnjih godina, ponajviše zbog
otvaranja novih dionica autocesta.
					
			Hinko Mance

Senj: prijam za vatrogasce

S

enjski gradonačelnik Darko Nekić
sredinom listopada primio je
predstavnike vatrogasnih postrojbi
iz Ličko-senjske i Primorsko-goranske
županije, pripadnike Državne uprave za
zaštitu i spašavanje, Državne interventne
postrojbe te Ministarstva obrane koji su
bili uključeni u gašenje velikoga požara
koji je 30. kolovoza buknuo na predjelu
Ošlje Polje - Francikovac, oko četiri
kilometra sjeverno od Senja. U požaru
je, podsjetimo, izgorjelo oko 60 hektara
trave, makije i borove šume, a vatrena
je stihija zaprijetila i samome Senju.
Nakon cjelodnevne borbe s vatrom i
jakom burom, oko 150 vatrogasaca
uz pomoć četiriju kanadera i Državne
interventne postrojbe iz Zadra uspjelo
je požar staviti pod kontrolu, bez
ljudskih žrtava i materijalne štete na
stambenim objektima.

Obraćajući
se
okupljenima,
gradonačelnik Nekić još je jednom
zahvalio svima koji su se odazvali
pozivu u pomoć te se hrabro i bez
zadrške uključili u borbu s vatrenom
stihijom.
- Iako je požar bio velik, a vremenski
uvjeti izrazito nepovoljni, niti jedna kuća
nije izgorjela, niti je itko stradao. To je
velik uspjeh kojemu ste svi vi pridonijeli,
istaknuo je gradonačelnik od kojega
su zahvalnice i prigodne darove dobili
JVP Grada Senja, JVP Grada Gospića,
VZ Grada Senja, VZ Grada Otočca, VZ
Ličko-senjske županije te DVD-ovi Senj,
Sveti Juraj, Krasno, Otočac i Brinje.
Gradonačelnik je zahvalnice dodijelio
i predstavnicima DIP-a Zadar, DUZSa Gospić te Ministarstva obrane. Iz
Primorsko-goranske županije nagrade
su dodijeljene VZ-u Primorsko-goranske
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županije, javnim postrojbama gradova
Rijeke, Opatije, Crikvenice i Krka te
DVD-ima Novi Vinodolski i Jelenje.

LOBOR: SUSRET PLAVO-ZELENE KOORDINACIJE PRIJATELJSTVA

Kolegama vatrogascima zahvalio je i
zapovjednik JVP-a Grada Senja Željko
Prpić naglasivši kako je suradnja
vatrogasaca Ličko-senjske i Primorskogoranske
županije
godinama
izvanredna, što se potvrdilo i prilikom
ovoljetnoga požara. Prpić je zahvalio
i Hrvatskoj vojsci koja je poslala četiri
kanadera na gašenje požara.
General bojnik Mate Obradović,
zapovjednik protupožarnih namjenskih
snaga Oružanih snaga RH rekao je
pak kako su kanaderi letjeli u iznimno
teškim uvjetima jer se nad cijelim
područjem Senja nadvio gust dim, ali
su, unatoč tome, odradili svoj posao.
Istodobno, general bojnik Obradović
podsjetio je i na činjenicu da od četiri
dalekovoda jedan nije bio isključen
što je nakon bacanja vodene bombe
iz kanadera izazvalo eksploziju u kojoj,
na sreću, nitko nije stradao. - To je
propust, istaknuo je general bojnik, koji
se nije smio dogoditi.

Gradonačelnik s vatrogascima

Okupljeni su se vatrogasci složili
s mišljenjem zapovjednika VZ-a
Primorsko-goranske županije Slavka
Gauša koji je rekao kako bi nakon
svake intervencije, pogotovo tako
velike i zahtjevne, sve relevantne službe
trebale napraviti analizu intervencije te
detektirati probleme i propuste kako se

oni ne bi ponavljali.
Naposljetku istaknimo i to kako će
pročelnik Područnoga ureda DUZS-a
Gospić Joso Živković središnjici DUZSa uputiti prijedlog da se intervencija na
senjskome požaru proglasi pothvatom
godine.

Renata Topolovec
– predsjednica savjeta vatrogasne mladeži PGŽ-a

N

a konstituirajućoj sjednici Savjeta
vatrogasne mladeži VZ PGŽ-a
održanoj potkraj lipnja izabrano
je novo vodstvo Savjeta na čelu s
predsjednicom Renatom Topolovec
(DVD Novi Vinodolski) koju su za
predsjednicu
Savjeta
kandidirala
požarna područja Crikvenica - Vinodol,
Grobnišćina, Kastavština, Krk, Liburnija,
Rab i Cres – Lošinj. Za njezinog je
zamjenika izabran Saša Gorupić (DVD
Skrad), za tajnicu Savjeta Katarina
Turković - Gulin (DVD Opatija), dok su za
koordinatore izabrani Milivoj Ličina (DVD
Rab) – za otoke, Perica Matovina (DVD
Škrljevo) – za priobalje i Davor Vančina
(DVD Ravna Gora) – za Gorski kotar.
Renata Topolovec članica je DVD-a
Novi Vinodolski od 10. siječnja 1995.
godine kada se u Društvo uključila
kao podupirući član. Ubrzo je završila
tečaj za vatrogasca i postala pričuvni
član operativne postrojbe DVD-a Novi
Vinodolski. Godine 2007. završila je
i tečaj za vatrogasnoga dočasnika.
Od 2003. godine zaposlena je na
administrativnim poslovima u DVDu Novi Vinodolski. Od 2000. godine
voditeljica je vatrogasne mladeži, a od
2005. članica zapovjedništva DVD-a Novi
Vinodolski i Savjeta vatrogasne mladeži
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PGŽ-a u sklopu kojega je izabrana za
članicu kolegija kao koordinatorica za
primorski dio Županije.
Kao voditeljica mladeži DVD-a Novi
Vinodolski, podigla je izniman naraštaj
s kojim osvaja deset prvih, šest drugih
i dva treća mjesta na županijskim
natjecanjima, četiri uzastopna plasmana
na državno natjecanje (jednom s tri,

jednom s dvije i dvaput s jednom
ekipom) na kojima je do sada osvojila
četiri zlatne i dvije srebrne medalje. Na
državnom natjecanju u Jastrebarskom
osvaja prvo mjesto u vatrogasnim
igricama, a u Makarskoj treće mjesto
u istoj disciplini. Tri godine uzastopno
vodi mladež DVD-a Novi Vinodolski
do ukupne pobjede na Međunarodnoj
utrci vatrogasaca u Fužinama. Do
sada je osvojila više od 50 pehara na
raznim natjecanjima, a kruna njezina
uspjeha jest dodjela godišnje nagrade
Grada Novog Vinodolskog Vatrogasnoj
mladeži DVD-a Novi Vinodolski. Pored
toga, osam godina vodi mladež u
Vatrogasni kamp HVZ-a u Fažani te
redovito sudjeluje na seminarima za
osposobljavanje i usavršavanje voditelja
vatrogasne mladeži.
Postignuti rezultati jamstvo su da će
Renata Topolovec uspješno obavljati
sve zadatke i izazove koje nosi nova
funkcija, kako na razini PGŽ-a, tako i
zastupajući Savjet VZ PGŽ-a u Savjetu
vatrogasne mladeži HVZ-a.
Izborom za predsjednicu Savjeta
vatrogasne mladeži, Renata Topolovec
postala je prva žena - članica
Zapovjedništva VZ PGŽ-a od njezina
ustroja 1993. godine.

S

redinom studenoga u Loboru je
održan tradicionalni susret Plavozelene koordinacije o prijateljstvu
i suradnji dobrovoljnih vatrogasnih
društava, članova Koordinacije (Lobor,
Slatina, Velika, Kutjevo, Vodice, Novi
Vinodolski i VZ Bakar-Kostrena).

aktivnosti, osposobljavanje, natjecanja i
sl.). Održana su i tradicionalna sportska
natjecanja u četiri discipline: potezanju
konopa,
brentačama,
provlačenju
loptice kroz tlačnu cijev te bacanju
kamene kocke s ramena. Najuspješniji
je bio domaćin DVD Lobor.

Sudionici skupa podnijeli su izvještaje
o najvažnijim aktivnostima u proteklom
razdoblju (intervencije, preventivne

Na susretu je obavljena i primopredaja
domaćinstva
Koordinacije
pa
je
zastavu (simbol prijateljstva) preuzeo

predsjednik DVD-a Velika Franjo Zvekić.
Ovogodišnji gost Koordinacije bio je i
jedan od osnivača i inicijatora Povelje,
sada počasni predsjednik HVZ-a dr.
Franjo Gregurić.
Podsjetimo, Koordinacija uspješno
djeluje već 12 godina, a osnovni joj je cilj
boljitak vatrogastva i razmjena iskustava
kontinentalnih i priobalnih vatrogasnih
snaga.					
		
Velibor Topolovec

SIGURNI UZ NAS
VATROGASNA ODJEĆA, OBUĆA, OPREMA, UREĐAJI, SREDSTVA ZA GAŠENJE
I OSTALA OPREMA ZA SANACIJU EKO AKCIDENATA

www.luveti.hr

Lavoslava Ružičke 48, 10000 ZAGREB Tel: +385 1 618 34 16; +385 1 618 34 17 Fax: +385 1 618 34 18

VATRU GASI, UZ LUVETI SE SPASI !
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Na usavršavanju u PGŽ francuski vatrogasci hvalili
hrvatski vatrogasni sustav

F

rancuski vatrogasni časnici Yves
Corre i Christophe Dy iz Marseillea
desetak su dana tijekom srpnja
boravili u Hrvatskoj, dok su u kolovozu
Hrvatsku posjetili Pierre Borgogno (AixEn-Provence) i Didier Mora (Port-SaintLouis). Istodobno, po dvojica hrvatskih
vatrogasaca tijekom ljeta boravila su u
Francuskoj. Razmjena vatrogasaca dio
je sporazuma o vatrogasnoj suradnji
dviju država koji se primjenjuje od
početka ove godine, a potpisali su ga
ministri unutarnjih poslova Hrvatske i
Francuske.
Organizator
dolaska
francuskih
vatrogasaca u Hrvatsku bila je Državna
uprava za zaštitu i spašavanje koja
je domaćinstvo povjerila VZ PGŽ-u.
Tijekom boravka u PGŽ-u, francuski su
vatrogasci upoznali hrvatski vatrogasni
ustroj, posjetili mnoge vatrogasne
zajednice u županiji i izvan nje (Rijeka,
Opatija, Krk, Rab, Učka, Zadar, Gorski
kotar, Viškovo…) te se upoznali s
hrvatskim modelom gašenja šumskih
požara.

ste pokazali u tunelima (tunel Učka), u
tom segmentu mi smo na nižoj razini. I
vaš zapovjedni sustav čini nam se bolji jer
je manje krut od francuskoga što ga čini
bržim i učinkovitijim. Puni smo pozitivnih
dojmova. Gdje god smo bili, osjetili smo
srdačnu dobrodošlicu i zato svima hvala,
a posebno našem domaćinu – DVD-u
Jelenje i našim vodičima Marku Kovačiću
(DVD Jelenje) i Sanjinu Blaževiću ( JVP
Grada Rijeke), istaknuli su časnici Yves
Corre i Christophe Dy.
Prema njihovom mišljenju, hrvatsko je
vatrogastvo vrlo dobro organizirano,
a u nekim je segmentima, ističu,
otišlo i dalje od francuskoga. Tako su,
primjerice, nakon posjeta MG-u, riječkoj
tvrtki za proizvodnju vatrogasnih vozila
i opreme, francuski gosti primijetili kako
je tehnologija koju ta tvrtka primjenjuje
znatno ispred francuske. - Mi u
Francuskoj imamo strogo propisane
standarde koji zapravo koče uvođenje
novih tehnologija i dostignuća, što kod
vas očito nije slučaj. Nadalje, za razliku
od nas, pri intervencijama vi koristite

Prijam u PGŽ
njihovom susretljivošću i brigom za
francuske vatrogasce. Zbog toga je

Prijam u Francuskom veleposlanstvu
postoje, nisu na vidljivome mjestu, a
trebali bi biti jer je u krizama obično malo
vremena za reagiranje, ističu Francuzi.
I druga dvojica francuskih časnika Pierre Borgogno i Didier Mora također
su istaknuli kako je hrvatski vatrogasni
ustroj dobro „pokriven“ ljudstvom i
opremom. - Posebno nas je oduševio
entuzijazam, susretljivost i želja da nam
se predstavite i da nam pomognete.
Kod nas je sve profesionalizirano do
te mjere da se ta nesebičnost počela
gubiti, istaknuli su francuski časnici.
I oni su zapazili kako to što hrvatski
vatrogasci sami mogu kreirati opremanje
vatrogasnih vozila predstavlja velik plus
u odnosu na francusko vatrogastvo gdje
je sve standardizirano.
- Ono što nam se čini da biste mogli
poboljšati jesu intervencije pri brodskim
požarima o kojima još puno morate
naučiti. Primjerice, nemate izolacijske
aparate (kisikaše) sa zatvorenim
sustavom, a to bi bilo jako važno,
istaknuli su Francuzi.

Zemunik
Francuski
su
vatrogasci
bili
impresionirani viđenim pa nisu štedjeli
riječi hvale. - Vrlo smo zadovoljni što
smo imali priliku upoznati ovako dobru
vatrogasnu organizaciju, kakva je u
Primorsko-goranskoj županiji. Vidjeli
smo riječku profesionalnu postrojbu koja
je jako dobro opremljena i ustrojena. I
vaši su DVD-ovi na visokoj razini, čak
bolje organizirani nego u Francuskoj.
Iznenadila nas je velika učinkovitost koju
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kombinirana vatrogasna vozila s visokim
pritiskom. Kad se vratimo u Marseille,
spomenut ćemo to mjerodavnima jer
se uporaba visokoga tlaka kod vas
pokazala dobra, ističu Francuzi.
Ono što bi se u hrvatskome vatrogastvu
moglo poboljšati, prema mišljenju
francuskih vatrogasaca, jest krizni
menadžment i planovi postupanja u
kriznim situacijama. - Ako ti planovi i

Tijekom boravka u PGŽ-u, za francuske
je vatrogasce priređen i prijam u
Primorsko-goranskoj
županiji
te
oproštajne večere na kojima je bila i
Catherine Bonnet, ataše za unutarnje
poslove Republike Francuske pri
Francuskome veleposlanstvu u Zagrebu
te Mladen Vinković, zamjenik glavnoga
vatrogasnoga zapovjednika Republike
Hrvatske. Tom se prilikom Vinković
zahvalio
VZ-u
Primorsko-goranske
županije na prihvatu francuskih kolega,
dok je ataše Bonnet istaknula kako
je zadivljena gostoprimstvom Hrvata,

Ataše Bonnet na oproštaju s vatrogascima

njezin ured dodijelio VZ PGŽ-u, DVDu Jelenje i Općini Jelenje posebna

priznanja, tj. Medalje za međunarodnu
suradnju.

Rapske vatrogasce posjetili predsjednik CTIF-a, slovenski
vatrogasni čelnici te francuski časnici

P

redsjednik CTIF-a (Međunarodne
organizacije
vatrogasnih
i
spasilačkih službi) i najviši vatrogasni
dužnosnik Europe Walter Egger, počasni
predsjednik HVZ-a Teodor Fricki i tajnik
Nacionalnoga odbora za preventivnu
zaštitu i gašenje požara Mario Starčević,
u rujnu su posjetili rapske vatrogasce.
To je drugi posjet prvoga vatrogasca

su posebno prepoznatljivi, a odnose se
na podizanje svijesti građana o važnosti
sprečavanja šumskih požara. Nije
propustio spomenuti ni opremljenost i
obučenost dobrovoljnih vatrogasaca na
Rabu te im je darovao monografiju CTIFa, izdanu u povodu 100-te obljetnice te
organizacije. Istodobno, DVD Rab uručio
je Eggeru Zlatnu plaketu Društva.

Egger s rapskim domaćinima
Europe Rabu (prvi je bio 2006.
godine). Uglednoga su vatrogasnoga
dužnosnika s kolegama iz Hrvatske u
DVD-u Rab dočekali predstavnici VZa otoka Raba: predsjednik VZ-a Mirko
Škarić, zapovjednik VZ-a Josip Jaška i
predsjednik DVD-a Rab Joško Vidas.
Tom je prigodom Egger izrazio pohvale
rapskim vatrogascima zbog njihovih
iznimnih napora u razvoju preventivnoga
sustava zaštite od požara koji se
pokazao iznimno učinkovitim u ranom
otkrivanju požara i dojavama o požarnim
opasnostima. Egger je također pohvalio i
aktivnosti rapskih vatrogasaca po kojima

U svibnju su u dvodnevnome posjetu
Rabu bili i najviši predstavnici
slovenskoga vatrogastva – glavni
vatrogasni zapovjednik Matjaž Klarič
te inspektor i direktor slovenskoga
Zavoda za šumarstvo Jošt Jakša sa
suradnicima. Slovensko se izaslanstvo
došlo upoznati s rapskim modelom
protupožarne zaštite, osobito obranom
od požara na otvorenom prostoru. Uz
domaćine, dočekao ih je i županijski
vatrogasni zapovjednik Slavko Gauš,
a predavanje o protupožarnoj zaštiti i
povijesti DVD-a Rab održao im je Josip
Jaška, zapovjednik VZ-a otoka Raba, s
posebnim naglaskom na taktiku koju

rapski vatrogasci primjenjuju u obrani
od požara. Boravak na Rabu gosti su
iskoristili i za obilazak šumskih putova
u Kalifrontu i nastavnoga poligona
zagrebačkoga Šumarskog fakulteta na
Svetoj Mari. Također su posjetili i DVD
Lopar, spomen-groblje žrtvama fašizma
u Kamporu (na kojemu su pokopani i
mnogi Slovenci), a razgledali su i sam

Francuski vatrogasci na brodu Eko Rab
grad Rab.
Visoko slovensko vatrogasno izaslanstvo
bilo je puno pozitivnih dojmova jer su
na rapskome primjeru upoznali mnoga
dobra rješenja, kako u gašenju požara,
tako i u preventivnome djelovanju.
Naposljetku istaknimo kako su ovoga
ljeta rapski vatrogasci ugostili i francuske
kolege koji su ih posjetili u sklopu svoje
dvotjedne ture po Primorsko-goranskoj
županiji.
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Usavršavanje

Usavršavanje

Dvanaest vatrogasaca u Rijeci završilo
2. stupanj tečaja spašavanja iz dubina i visina

V

atrogasci iz Rijeke, Opatije, Krka,
Splita, Osijeka, Požege i Ogulina,
njih dvanaestero, ove je jeseni
u Rijeci završilo 2. stupanj tečaja
spašavanja iz dubina i visina. Dvotjedno
su usavršavanje vodili instruktori JVPa Grada Rijeke Sanjin Blažević, Dario
Gauš, Igor Hrelja i Danijel Veljković koji
su polaznicima obuke pokazali nove
metode spašavanja iz nepristupačnih
objekata ili terena u prirodi.
Prema riječima zapovjednika JVP-a
Grada Rijeke Hinka Mancea, spomenuti
tečaj dio je programa usavršavanja

Dodjela priznanja

vrlo poticajan, a sudionici seminara su
nova znanja imali priliku iskušati u praksi,
pretvorivši vatrogasni dom DVD-a Klana
u tzv. ”požarnu kuću”. Putem praktične
vježbe polaznici seminara učili su kako
planiranim promjenama u ventilaciji
upravljati razvojem požara, čime se
povećava sigurnost vatrogasaca, ali i
osoba u zgradi zahvaćenoj požarom.

Detalj s obuke

koji VZ PGŽ redovito provodi. Sve
je počelo još 2003. godine kada je
desetak vatrogasaca iz Rijeke, Opatije,
Krka i
Istarske županije završilo
obuku u talijanskoj Vatrogasnoj školi
te potom počelo organizirati tečajeve
u svojim sredinama, za pripadnike
svojih postrojbi, ali i kolege iz drugih
vatrogasnih zajednica. Do sada je 1.
stupanj tog tečaja završilo stotinjak
polaznika, a tridesetak ih je završilo i 2.
stupanj.
Na
svečanoj
polaznicima su

Klana: Shan Raffel održao seminar za CFBT instruktore

dodjeli
čestitali

priznanja,
županijski

vatrogasni zapovjednik Slavko Gauš
i njegov zamjenik Mladen Šćulac te
instruktor Igor Hrelja. – Gotovo 90 posto
svoga posla vatrogasci odrade upravo
u segmentu zaštite i spašavanja. Zato
je usavršavanje na tom planu iznimno
važno, ali i na svim ostalim područjima
vatrogasne struke. VZ PGŽ to je odavno
shvatio pa već godinama sustavno
ulažemo u obrazovanje naših kadrova.
Nadamo se da ste puno naučili i da to
nije kraj vašega usavršavanja, rekao je
Gauš čestitajući svim polaznicima.

Instruktori VZ PGŽ-a obučavali osiječke vatrogasce
Kako bi ostvarila uvjete za održavanje
tog tečaja, Vatrogasna zajednica
Osiječko-baranjske županije obratila
se Vatrogasnoj zajednici PGŽ-a radi
pomoći u nabavi kontejnera i izgradnji
simulatora. Nakon što je kontejner
nabavljen, osiječkim su kolegama
ustupljeni i svi potrebni nacrti kako bi
napravili odgovarajući CFBT simulator.
Dario Gauš dodatno ih je savjetovao
kako izbjeći probleme na koje je on, kao
voditelj izgradnje primorsko-goranskoga
simulatora, nailazio.

N

a poziv VZ-a Osiječko-baranjske
županije, Dario Gauš (JVP Rijeka)
i Nikola Tramontana (VZ PGŽ),
CFBT instruktori, pridružili su se, uz
kolegu Tihomira Vargu (JVP Velika
Gorica),
tročlanom timu instruktora
renomiranoga vatrogasnog trenažnog
centra
Erha-Tec
iz
njemačkoga
Böblingena i početkom lipnja održali
tečaj osposobljavanja trinaestorice
kandidata za CFBT instruktore.
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Osiječki vatrogasci svoj su simulator
postavili u krugu gradske vatrogasne
postrojbe. Instruktorima i polaznicima
osigurali su optimalne uvjete za
održavanje zahtjevnog petodnevnog
tečaja. Zadovoljan viđenim i suradnjom s
hrvatskim kolegama, voditelj njemačkih
instruktora Jürgen Ernst istaknuo je
kako hrvatskim vatrogascima nimalo
ne nedostaje znanja, već odgovarajućih
poligona na kojima bi vježbali i
unapređivali svoje vještine. Na kraju
tečaja naglasio je kako je bio počašćen

K

ada u opožarenom prostoru
dođe do promjene u ventiliranosti
prostora, to se odmah odražava
na razvoj i tijek požara te može rezultirati
negativnim posljedicama. Svjesni te
činjenice, primorsko-goranski CFBT
instruktori iskoristili su ovoljetni boravak
renomiranog australskog stručnjaka
Shana Raffela u Europi, jednog od
autora vatrogasnog bestsellera “3D
Firefighting” i pozvali ga da im održi
dvodnevni seminar na temu “primjena
taktičke ventilacije u gašenju požara”.

Riječ je o naprednom programu
ovladavanja požarom i korištenjem
taktičke ventilacije u strategiji gašenja
požara.
U prostorima DVD-a Klana održana je
teorijska i prvi dio praktične nastave, dok
je drugi i završni dio održan u simulatoru.
Promišljenom kombinacijom teorijske
nastave i analize stvarnih požarnih
događaja, polaznici tečaja aktivno su
sudjelovali u nastavi, učeći iz tuđih
iskustava. Takav pristup učenju bio je

Seminar je ujedno bio potvrda činjenice
da je vatrogascima neophodno potreban
prostor za učenje i vježbanje u uvjetima
što sličnijim stvarnim požarima. Na to
je ukazao i Shan Raffel, rekavši kako
je primjena taktičke ventilacije vrlo
kompleksna, a vatrogasna strategija i
taktika mora se temeljiti na specifičnom
problemu. Kako bi vatrogasci mogli
stjecati iskustvo i razvijati vještine
prepoznavanja
problema,
od
neprocjenjive je važnosti postojanje
raznih simulatora ili požarnih kuća.
Zadovoljan viđenim i suradnjom
s
primorsko-goranskim
CFBT
instruktorima, Shan Raffel je na odlasku
rekao kako oni svojim znanjem i
profesionalnošću nimalo ne zaostaju za
vatrogascima s kojima je radio širom
svijeta. Štoviše…
					
Nikola Tramontana

U PGŽ-u novih 11 vatrogasnih sudaca

U

vatrogasnom domu DVD-a Vrata u
listopadu je održana provjera znanja
„starih“ vatrogasnih sudaca, ali i
22 kandidata za nove vatrogasne suce
VZ PGŽ-a. Provjeru su pratili zamjenik
predsjednika HVZ-a i predsjednika
povjerenstva za natjecanja HVZ-a Mijo
Brlečić te član povjerenstva Nenad
Pleše, oboje dugogodišnji vatrogasni
suci s međunarodnim iskustvom.

pozivom da održi taj tečaj, zahvalivši se
hrvatskim instruktorima Dariu Gaušu,
Nikoli Tramontani i Tihomiru Vargi na vrlo
profesionalnoj suradnji.
Nikola Tramontana

Svih 14 „starih“ vatrogasnih sudaca
prošlo je provjeru i tako produžilo
licencu za sljedeće četiri godine, a to su
Boško Budaj, Rafael Cuculić, Klaudijo
Filčić, Rene Gulin, Mileta Jeremić, Hinko
Mance, Ante Milković, Arsen Petelin,
Robert Petrović, Nenad Pleše, Josip
Podnar, Vinko Rački, Zoran Rački i
Velibor Topolovec. Novi kandidati imali
su 50-postotni učinak te ih je 11 steklo
status vatrogasnoga suca. Novi suci
postali su Dragan Abramović, Marino
Benić, Robert Čop, Tomislav Frković,

Mihael Hat, Bojan Lučić, Davor Macanić,
Matija Raspor, Krunoslav Sertić, Boriana
Štagljar i Renata Topolovec.

Nakon ove provjere, VZ PGŽ ima ukupno
25 vatrogasnih sudaca koji mogu suditi
na svim vatrogasnim natjecanjima, od
najniže do državne razine.
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Nova Mazda

NOVA VOZILA ZA DVD-e KRAS-ŠAPJANE I LOVRAN

D

va nova vatrogasna vozila marke
BREMACH predana su vatrogasnim
postrojbama DVD-a Kras – Šapjane
i Lovran. Vozila su proizvedena u Italiji,
a idejno rješenje, izvedbu i opremanje
nadogradnje izvela je riječka tvrtka MG.
Riječ je o vozilima manjih gabarita
(širina: 1,8 m, visina: 2,5 m, dužina: 6
m) namijenjenih za gašenje požara u
naseljima u kojima je otežan pristup
većim vatrogasnim vozilima. Terenske
vozne karakteristike vozila i pogon na
sva četiri kotača omogućavaju pristup
i zahtjevnim terenima na otvorenom
prostoru pa će se nova vozila jednako

uspješno moći koristiti i za gašenje
požara niskoga raslinja i šuma na
području masiva Učke.
Ključeve novih vozila vatrogascima
Šapjana i Lovrana predali su Mario
Ćiković i Emil Gržin, načelnici općina
Matulji i Lovran. Svečanosti su nazočili
i županijski vatrogasni zapovjednik
Slavko Gauš, zapovjednik PVZ-a
Liburnije Mladen Šćulac i dozapovjednik
Gordan Filinić te predsjednici DVD-a
Kras – Šapjane i Lovran – Gordan Juričić
i Edvard Primožić.
Primopredajom

navedenih

vozila

zatvorio se ciklus planirane nabave
ukupno četiri istovjetna vatrogasna
vozila za potrebe članica PVZ-a Liburnije
(dva su već ranije, u povodu blagdana
sv. Florijana, uručena JVP-u Opatija).
Projekt su financirali PVZ Liburnija, VZ
PGŽ te Grad Opatija i općine Matulji,
Lovran i Mošćenička Draga. Prema
srednjoročnome planu, po istom će se
modelu financiranja kapitalnih projekata
još nabaviti cisterna, terensko vozilo i
nekoliko kombi vozila.
					
Edvard Primožić

I DVD HALUBJAN NABAVIO NOVO VOZILO

O

d rujna ove godine vozni park DVDa Halubjan obogaćen je novim
šumskim vozilom marke Mazda.
Vozilo je stajalo 290 tisuća kuna koje su
osigurali Općina Viškovo i VZ PGŽ.
Ključeve vozila predsjedniku DVD-a
Halubjan Zlatku Žauharu predala je
zamjenica načelnika Općine Viškovo
Sanja Udović koja je tom prilikom
izrazila nadu da će se vozilo više koristiti
u preventivnim akcijama, a manje za
same intervencije. Čestitke na novom
vozilu članovima DVD-a Halubjan uputio
je i županijski vatrogasni zapovjednik
Slavko Gauš.
Nakon primopredaje vozila, ispred
vatrogasnoga
doma
u
Srokima
održano je tradicionalno 10. vatrogasno
natjecanje djece Matejna 2009. U
natjecanju s brentačama sudjelovalo je
deset ekipa iz DVD-ova Klana, Sušak,
Škrljevo, Kras-Šapjane, Opatija, Kastav,
Jablan i Halubjan te dvije ekipe iz vrtića
Maza, Viškovo i Malik. Prvo je mjesto
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osvojila ekipa domaćina – DVD-a
Halubjan, drugo Kras-Šapjane, dok su
treće mjesto podijelile ekipe Kastva i
Klane.

Natjecanje Matejna 2009.

MG-RIJEKA ISPORUČIO NOVO VOZILO ZA JANAF

V

ozilo za Jadranski naftovod treće
je u nizu koje je MG isporučio toj
tvrtki kao tehnički najsofisticiranije
i kruna je MG-ovih postignuća te
dokaz visokih kriterija koje ta tvrtka
primjenjuje u proizvodnji. Vozilo je
opremljeno spremnikom vode od 2000
litara, spremnicima pjenila B od 2500 i
pjenila A od 300 litara te spremnikom
praha od 500 kg. Na vozilu je ugrađen
i CAFS sustav te srednjetlačna pumpa
kapaciteta 3000 litara na 10 bara.

tako tržištu predstavljeni novi modeli
profesionalnih mlaznica kakve MGRijeka već godinama izvozi na tržište EU-

a, kao i hidrantski ormarići koji također
udovoljavaju novoj europskoj normi.

U nazočnosti predstavnika Janafa,
Grada Rijeke, Hrvatske gospodarske
komore, Grada Bakra, Općine Jelenje,
HVZ-a VZ-a PGŽ, poslovnih banaka
te predstavnika vatrogasaca iz Rijeke,
Opatije, Senja, Delnica i Skrada, član
Uprave MG-a Ante Milković napomenuo
je kako, unatoč teškim gospodarskim
okolnostima, MG-Rijeka uspješno privodi
kraju poslovnu 2009. godinu, proizvodeći
punim kapacitetom i bez smanjivanja
broja zaposlenika, što može zahvaliti
visokokvalificiranom osoblju i njihovom
iznimnom angažmanu na svim poljima.
Smanjena ulaganja i pad potražnje
opreme za protupožarnu zaštitu na
hrvatskom tržištu, MG je nadomjestio
pojačanim angažmanom na inozemnom
tržištu pa su tako ove godine, pored
Hrvatske, isporučena četiri vatrogasna
vozila za BiH, Rumunjsku i Crnu Goru.
Zamjenica načelnika Sanja Udović pozdravlja vatrogasce

Pored vatrogasnih vozila, tvrtka MG ove
godine nije zanemarila ni razvoj pa su
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RIJEČKA PODRUŽNICA VATROPROMETA PRESELILA U
NOVI PROSTOR

N

akon osam godina uspješnoga
djelovanja, riječka podružnica
zagrebačke tvrtke Vatropromet
10. lipnja preselila je u novi prostor u
Marinićima u općini Viškovo. Riječ je o
poslovnom prostoru dvostruko većem
od dosadašnjega, površine 70 četvornih
metara, s odgovarajućim parkirališnim
prostorom.
Kako je na prigodnoj svečanosti naglasio
počasni predsjednik HVZ-a Teodor Fricki,
HVZ iznimno cijeni tvrtku Vatropromet
koja i u ovim kriznim vremenima
uspješno posluje, što dokazuje i
preseljenje u novi prostor. Tako će sada
riječka podružnica Vatroprometa pružati
još bolje i cjelovitije usluge Primorskogoranskoj, Ličko-senjskoj i Istarskoj
županiji, rekao je Fricki.
Goran Petrc, načelnik Općine Viškovo
izrazio je svoje zadovoljstvo činjenicom da
je Vatropromet prepoznao poduzetničke
mogućnosti općine Viškovo te se i on
smjestio u tom okruženju u kojemu se,
istaknuo je Petrc, očigledno može dobro
poslovati.
U ime profesionalnih vatrogasaca, na
svečanosti je govorio i Goran Franković,
predsjednik Udruge profesionalnih
vatrogasaca Hrvatske, naglasivši pritom
kako tvrtka Vatropromet podupire mnoge
vatrogasne projekte. Tako je, primjerice,
sufinancirala projekt simulatora plamenih

udara, pokrenut prije godinu i pol. – Do
danas smo, zahvaljujući i Vatroprometu,
uspjeli osposobiti 30-ak instruktora,
a uskoro ćemo u Hrvatskoj imati čak
šest kontejnera za simuliranje plamenih
udara, rekao je Franković.
Čestitke na novom prostoru djelatnicima
Vatroprometa i direktoru Nenadu
Radojčiću uputio je i županijski
vatrogasni zapovjednik Slavko Gauš, a
novi je prostor blagoslovio vikar Župe
sv. Mateja Miroslav Pergl.
Inače, tvrtka Vatropromet osnovana je
1994. godine u Zagrebu, a danas ima
podružnice u Rijeci, Osijeku i Splitu te
22 zaposlenika. Osnovna djelatnost
Vatroprometa je prodaja, zastupanje

te razvoj vatrogasne i zaštitne opreme
domaćih i stranih proizvođača, a
ekskluzivni je zastupnik nekoliko
renomiranih
svjetskih
proizvođača
vatrogasne opreme, među kojima i
tvrtke Holmatro (hidraulička spasilačka
oprema).

OBNOVLJENE PROSTORIJE DVD-a ZLOBIN
se uređivao gotovo dvije godine, a
investiciju vrijednu 70 tisuća kuna
poduprli su Grad Bakar i VZ PGŽ.

P

očetkom studenoga svečano su
otvorene preuređene prostorije
vatrogasnoga doma DVD-a Zlobin.
Riječ je o prizemlju doma u kojemu je,
u pedesetak četvornih metara, uređena

12

soba za dnevni boravak, kuhinja i
sanitarni čvor. Prilikom uređenja prostora,
postavljena je izolacija i vanjske obloge,
nova keramika, uređeni i oličeni zidovi
te nabavljen novi namještaj. Prostor

Kako je naglasio predsjednik DVDa Zlobin Boris Kauzlarić, nove će
prostorije, osim za vatrogasce, biti
namijenjene i svim mještanima Zlobina,
osobito najmlađima za koje će se
u vatrogasnome domu organizirati
projekcije crtanih filmova i drugi slični
sadržaji.
Preuređene prostorije DVD-a Zlobin
blagoslovio je župnik vlč. Zlatko Čibarić.
Inače, DVD Zlobin osnovan je 1965.
godine, danas ima pedesetak članova,
od toga 20 operativaca i jedan je od
četiri DVD-a koji djeluju na području
Grada Bakra (uz DVD-e Škrljevo, Bakar
i Hreljin).
					
			

Vatrogasci u zajednici

Vatrogasci u zajednici

VZ PGŽ – PREDSTAVNIK VATROGASNE STRUKE NA
1. HRVATSKOJ KONVENCIJI O SMANJENJU RIZIKA OD
KATASTROFA

VZ PGŽ I NA 13. KONGRESU HRVATSKE UDRUGE DJELATNIKA
HITNE MEDICINSKE POMOĆI

N

a 13. kongresu Hrvatske udruge
djelatnika HMP-a koji je pod
pokroviteljstvom
Ministarstva
zdravstva u listopadu održan u Novom
Vinodolskom, Nikola Tramontana održao
je predavanje o potrebi suradnje hitnih
službi u kriznim situacijama. Doprinos
je to nastojanju da se hrvatska praksa u
tom segmentu približi praksi razvijenih
europskih i svjetskih sredina.

N

a temelju odluke Vlade RH, u studenome je u Zagrebu u
organizaciji Državne uprave za zaštitu i spašavanje i pod
predsjedanjem potpredsjednice Vlade Đurđe Adlešić
održana Prva hrvatska konferencija o smanjenju rizika od
katastrofa.
Među predavačima na kongresu je, kao jedini predstavnik
vatrogasne struke iz Hrvatske, izlagao i Nikola Tramontana,
stručni suradnik u VZ PGŽ-u, a tema njegova predavanja bila
je Mjesto i uloga vatrogastva u kriznim uvjetima. Tramontana
je upozorio kako nije dovoljno samo predvidjeti neki događaj,
već je potrebno poduzeti korake kako bi se rizik njegova
nastanka smanjio. – Bez obzira gdje i kakav se nesretan
događaj može dogoditi, negativne posljedice bit će manje
ako je sredina pripremljena za kvalitetnu i pravovremenu
reakciju. Preduvjet je razrada sveobuhvatnih kriznih planova.
Što se vatrogasne struke tiče, osobito je važno da vatrogasna
organizacija konvencionalnu obuku vatrogasnih kadrova
proširi na sveobuhvatnije područje pripravnosti za djelovanje
u kriznim situacijama, naglasio je Tramontana.
Konferencija je jedan od prvih koraka prema izradi Hrvatske
platforme za smanjenje rizika od katastrofa čija je predsjednica
Đurđa Adlešić. Hrvatska platforma ima zadaću razmjenjivati i
usuglašavati znanja, iskustva i stavove o potrebama djelovanja

u smanjenju rizika od katastrofa, ali i procjenjivati opasnosti te
osmisliti učinkovit odgovor na prijetnje i rizike od katastrofa na
nacionalnoj razini.
Odlukom Vlade RH osnovan je i Odbor Hrvatske platforme za
smanjenje rizika od katastrofa čiji je predsjednik predstavnik
Vlade, a članovi predstavnici središnjih tijela državne uprave,
HAZU-a, velikih gospodarskih subjekata i javnih poduzeća u
RH te nevladine udruge koje se bave zaštitom od katastrofa i
zaštitom okoliša.

VZ PGŽ – PARTNER U PROMOCIJI ZAŠTITE ZDRAVLJA I
SIGURNOSTI U STAMBENIM ZGRADAMA

P

od
pokroviteljstvom
Primorsko-goranske
županije, u rujnu je
u Rijeci predstavljen pilot
projekt Promocija zaštite
zdravlja i sigurnosti u
stambenim zgradama na
području PGŽ-a. Nositelj
projekta je Nastavni zavod
za javno zdravstvo PGŽa, a partneri u projektu su
Udruga stanara – suvlasnika
stambenih zgrada, MUP,
Policijska uprava primorskogoranska i VZ PGŽ.

Nikola Tramontana

Cilj je projekta informiranje stanara o različitim čimbenicima
koji utječu na zdravstvenu zaštitu i sigurnost u stambenim
zgradama te podizanje svijesti o važnosti aktivnog sudjelovanja
u prevenciji mogućih opasnosti za zdravlje i sigurnost.
U sklopu predstavljanja projekta, Nikola Tramontana, stručni
suradnik u VZ PGŽ-u održao je predavanje o sigurnosti i
zaštiti od požara u stambenim zgradama. Naglasio je kako se
protupožarnom zaštitom štite životi i imovina te je potrebno
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Tramontana je istaknuo potrebu
razumijevanja, uvažavanja i komunikacije
među službama, pri čemu svaka služba
(HMP, policija, vatrogasci, cestari…) ima
svoje zadatke. - Za uspjeh intervencije
potrebno je planiranje, a planski
se dokumenti moraju uvježbavati i
preispitivati, naglasio je Tramontana te
dodao kako sve službe moraju imati
jedinstveno zapovjedništvo, pri čemu je
posebno važna uloga osoblja za vezu
(npr. s obiteljima žrtava, medijima…).

reducirati mogućnost nastanka požara. Da bi se to postiglo,
potrebno je razviti kulturu stanovanja (red u zgradi, prohodni
hodnici i pristupni putovi, izbjegavanje nagomilavanja
lakozapaljivih stvari…). Tramontana je također istaknuo
važnost protupožarnih sektora u zgradama jer se na taj način
povećava sigurnost i mogućnost evakuacije stanara u slučaju
požara. Najvažnije je da zgrada ima plan evakuacije s kojim
moraju biti upoznati svi stanari, zaključio je Tramontana.

Sudionici kongresa složili su se s tezama
Nikole Tramontane, ali su također
konstatirali da je Hrvatska daleko od
takve prakse.

VATROGASCI U ŠKOLI I VRTIĆU

S

a svrhom podizanja svijesti o
preventivnoj zaštiti od požara, a u
sklopu Nacionalnoga programa
edukacije djece iz područja zaštite od
požara, vatrogasci DVD-a Halubjan
započeli su 2005. godine suradnju s
Dječjim vrtićem Viškovo. Ta je suradnja
obuhvatila brojne aktivnosti i rezultirala
izradom edukativne slikovnice Ja znam
i pazim. Od školske godine 2009./2010.
vatrogasci proširuju suradnju na osnovnu
školu i sve predškolske ustanove na
području Općine Viškovo.
Projekt radnoga naziva Vatrogasci u školi/
vrtiću osmišljen je kao predstavljanje
vatrogasne djelatnosti (svrha djelovanja,
oprema kojom se vatrogasci koriste i sl.)
te kao preventivno djelovanje u smislu
ukazivanja na opasnost od požara u
kući, vrtiću, školi i prirodi.
Tijekom ove školske godine planirane su
zajedničke aktivnosti kao što su posjet
vatrogasca vrtiću (pokazivanje osnovne
opreme, razgovor i odgovaranje na
pitanja), posjet djece vatrogasnom
domu,
organizacija
vatrogasnoga
natjecanja za djecu te provedba vježbi
evakuacije iz objekta.

Odgovorne su osobe u vrtićima projekt
prihvatile sa zadovoljstvom, a ostvareni
kontakti vatrogasaca i djece rezultirali
su ustrojavanjem dva natjecateljska

odjeljenja koja su se natjecala na
lokalnom vatrogasnom natjecanju djece
Matejna 2009.
Klaudijo Filčić
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TOMISLAV KLARIĆ, gradonačelnik Grada Bakra

Vatrogasci su naši prijatelji
Kako
procjenjujete
stanje
u
vatrogastvu PGŽ, osobito na području
Grada Bakra?
- Stanje u vatrogastvu vrlo je dobro. Iz
godine u godinu vidljiv je napredak u
organiziranosti i, što je najvažnije, u
opremljenosti. To se odnosi i na DVDove i na javne vatrogasne postrojbe.
Kakva je suradnja Grada Bakra s
vatrogasnim postrojbama (društvima)
na području Grada?
- Suradnja Grada Bakra s vatrogasnim
postrojbama, odnosno DVD-ima je
izvrsna. Vatrogasce, odnosno članove
svih četiriju DVD-a na području našega
Grada osobno doživljavam kao prijatelje.
Oni to doista i jesu. Koristim svaku priliku
za druženje s njima. Svoje vatrogasce
mogu opisati kao jednu veliku obitelj.
Smeta me kada ih netko proziva u

- Grad Bakar na godinu za vatrogastvo,
odnosno protupožarnu zaštitu, izdvoji
oko 1.300.000 tisuća kuna. U taj
iznos uključene su i donacije Javnoj
vatrogasnoj postrojbi te financiranje
redovite
djelatnosti
VZ-a
BakarKostrena. Za potrebe izrade projekta
novih vatrogasnih domova u Hreljinu
i Škrljevu, Grad Bakar osigurao je
dodatnih 200.000 kuna (za pristupne
ceste do gradilišta).
VZ PGŽ pokrenuo je projekt uređenja
vatrogasnoga poligona u Šapjanama.
Hoće li se Grad Bakar uključiti
financijski u taj projekt, kada i na koji
način?
- Zbog planirane izgradnje novih
vatrogasnih domova na području Grada
Bakra, trenutačno ne razmišljamo
o financiranju projekta poligona u
Šapjanama. Naši projekti tražit će

Koje probleme u vatrogastvu uočavate
vi kao čelnik lokalne samouprave?

Tomislav Klarić
takve vrste? Imate li razrađene krizne
planove?
- Mogu reći da se upravo na tom primjeru
pokazala učinkovitost vatrogasaca.
Odmah po dojavi, došao sam na mjesto
nesreće i u tom trenutku vatrogasci su
već bili u akciji. Sa zadovoljstvom mogu
reći da sam tamo zatekao i članove
vatrogasnih društava s područja Grada
Bakra sa svojim interventnim vozilima.
Krizni planovi se razrađuju, a u izradi je
i nova procjena opasnosti, s obzirom na
to da je Grad Bakar u ovome trenutku
u pojačanom rastu i razvoju, osobito na
području Industrijske zone Kukuljanovo.
U veljači ove godine osnovan je DVD
Kukuljanovo. Hoće li Grad Bakar
poduprijeti njegovo aktiviranje i je
li, prema vašem mišljenju, pored
postojećih DVD-a Bakar, Škrljevo,
Hreljin i Zlobin, Gradu Bakru potreban
i peti?

Grad Bakar sufinancirao je vozilo za DVD Bakar
negativnom kontekstu. Mnogi građani
nisu ni svjesni koliko truda i napora
ulažu naši vatrogasci da bi njihov DVD
mogao postojati i dobro funkcionirati. U
današnje je vrijeme teško naći ljude koji
će se tako nesebično davati, potpuno
besplatno, volonterski raditi za svoje
društvo i zajednicu. Vatrogasci u tome
prednjače i to ističem uvijek kad mi se
pruži prilika pa tako i sada.
Koliko Grad Bakar izdvaja na
godinu za vatrogastvo i hoće li opća
gospodarska kriza dogodine utjecati
na iznos tih sredstava?
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golema financijska sredstva, a trenutačna
situacija vezana uz gospodarsku krizu već
je usporila ostvarenje ostalih projekata.
No, u svakom slučaju, ne odričem se
mogućnosti našega uključivanja u taj
projekt u Šapjanama.

Nedavno se na području Grada Bakra
dogodila teška prometna nesreća kada
je cisterna s etilenom pala u provaliju.
Ekološki incident je izbjegnut, no,
što se tada pokazalo, u kojoj je mjeri
Grad Bakar spreman za incidente

kuna potrebnih za opremu i vozila,
jednostavno nije moguće. Pored toga,
naglašavam da DVD Škrljevo trenutačno
ima najbolji vozni park i opremu, a kako
je većina članova-osnivača novoga
DVD-a upravo iz Škrljeva, Krasice i
Kukuljanova, mislim da bi u tom smjeru
trebala krenuti priča.

- Što se tiče osnivanja DVD-a Kukuljanovo,
pozdravljam volju i želju članovaosnivača tog društva da se aktiviraju
u dobrovoljnom vatrogastvu. Samu
odluku prepustio sam našoj Vatrogasnoj
zajednici. Na pitanje je li Gradu Bakru,
pored četiri postojeća društva, potrebno
još jedno, može se odgovoriti na više
načina. Ako u obzir uzmemo raspodjelu
financijskih sredstava i ulaganja u to
novo društvo, svakako da nije. Međutim,
ako se pitamo je li postojećim DVD-ima
potrebno još članova, tada je odgovor
da. Dakle, ako imamo na umu činjenicu
da smo obnovili vozni park postojećih
društava koji će, usput rečeno, trebati
otplaćivati godinama, čini mi se da, uz
trenutačnu gospodarsku krizu, ulaganje
u novo društvo, a radi se o više milijuna

- Problemi u vatrogastvu financijske su
naravi. Iako mi redovito iz Proračuna
Grada Bakra izdvajamo sredstva za
vatrogastvo, svakako bi trebalo razraditi
strategiju kojom bi se kontinuirano
nabavljala nova, suvremena oprema.
Za to bi se i u Državnom i Županijskom
proračunu trebalo naći malo više
sredstava, možda prema modelu po
kojemu su se, primjerice, gradile športske
školske dvorane (60% financirala ih
je Država, 20 % županija, 20 % grad
ili općina). Na taj bi se način vrlo brzo
popravila opremljenost vatrogasnih
postrojbi, a ostvarenje potrebnih
projekata krenulo bi zadovoljavajućim
tijekom.
Kraj godine vrijeme je za sumiranje
rezultata i najava za sljedeću godinu.

Cisterna s etilenom – ekološki incident izbjegnut
Što u tom smislu možete reći, vezano
uz vatrogasnu struku?
- Upravo potkraj godine svjedočili smo
otvaranju novih prostorija DVD-a Zlobin i
primopredaji novoga vozila DVD-u Bakar.
Još ranije, novo je vozilo dobio i DVD
Škrljevo. Izrađuje se, kao što sam rekao,
dokumentacija za nove vatrogasne
domove, čekaju se lokacijske dozvole.

Ljeto je proteklo mirno, zahvaljujući
velikim dijelom dobroj preventivi i
neumornome radu naših vatrogasaca.
Među članovima naših društava i u
Vatrogasnoj zajednici Bakar-Kostrena
vidi se sloga. Ponavljam, i suradnja
s gradskim vlastima je za pohvalu.
Zato, na kraju, mogu samo dodati:
vatrogasci, hvala vam i samo tako
naprijed!

Poduzeæe Vatropromet,
distributer hidraulièke
spasilaèke opreme
HOLMATRO, nudi u
svojem programu opremu
namijenjenu
vatrogascima i civilnoj
zaštiti.
Radi se o programu
PowerShore kosnika, za
spašavanje iz ruševina,
koji je svojom
upotrebljivošæu i
raznolikošæu, a posebno
jednostavnošæu upotrebe,
naišao na veliko
odobravanje spasilaca
koji sudjeluju u tim
poslovima.
Za dodatne informacije
slobodno nam se obratite.
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Vježbe

TAKTIČKO-POKAZNA VJEŽBA ŠAPJANE 2009.

U

organizaciji VZ PGŽ-a u lipnju je
na poligonu u Šapjanama održana
taktičko-pokazna vježba gašenja
kombiniranoga požara. Svrha je vježbe
bila provjera djelovanja vatrogasnih
postrojbi
pri
složenome
požaru
otvorenoga prostora te industrijskih i
drugih objekata na području PGŽ-a.
Spomenuta vježba bila je prigoda i za
provjeru funkcioniranja zapovjednoga
sustava te sposobnosti prilagodbe
složenim uvjetima intervencije.
Vježba je počela gašenjem požara
otvorenoga prostora koji je izbio na
nekoliko lokacija pa su se lokalnim
snagama u intervenciji priključile dodatne

vatrogasne postrojbe iz Opatije. Naglim
povećanjem snage vjetra, požar je
zaprijetio objektima uz željezničku prugu.
Angažiraju se nove vatrogasne jedinice,
uključujući i Interventnu postrojbu VZ
PGŽ-a koja
uz pomoć helikoptera
desantira na požarište. U drugome
naletu helikopter donosi „krušku“ kao
pomoć za zaustavljanje širenja požara.
U međuvremenu požar se opasno
približio autocisterni s lakozapaljivim
gorivom za čije su gašenje angažirane
dodatne snage.
Vjetar širi požar i na skladišta. Stižu
nove vatrogasne snage koje pomoću
autoljestava spašavaju zarobljene osobe
s viših katova zgrade.
U vježbi je sudjelovalo sedamdesetak
profesionalnih
i
dobrovoljnih
vatrogasaca iz PGŽ-a (JVP Opatija, JVP
Rijeka, DVD Kras-Šapjane, DVD Opatija,
DVD Lovran, DVD Klana, DVD Škalnica,
DVD Kastav, DVD Sušak, DVD Drenova,
VZ Bakar-Kostrena, DVD Jelenje), šest
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iz Istarske županije (JVP Buzet, JVP
Labin) te 5 vatrogasaca iz Slovenije (GZ
Ilirska Bistrica). Pored njih, u vježbi su
sudjelovala i tri pripadnika MORH-a te 15
vatrogasaca iz DVD-a Halubjan, Lovran i
Učka koji su pružali logističku potporu.
Po završetku vježbe, primorsko-goranski
dožupan Vidoje Vujić pohvalio je sve
sudionike za dobro obavljen posao.
Komentirajući planove vezane uz
poligon u Šapjanama, Vujić je pozvao
predstavnike Ličko-senjske županije da
se uključe u izgradnju poligona koji će,
kako je rekao, pored vatrogasaca, moći
koristiti i snage MUP-a, GSV-a te svi oni
kojima treba takvo vježbalište. Vujić je

također rekao kako će se za ulaganje u
poligon tražiti i sredstva iz EU-fondova
jer je riječ o iznimno skupom projektu.
Istarski vatrogasni zapovjednik Dino
Kozlevac također je izrazio zadovoljstvo
viđenim na vježbi te je istaknuo kako se
na poligon u Šapjanama dugo čekalo. –
Zajedničkim snagama možemo napraviti
puno i zato je važno da se u taj posao
uključe sve tri županije (PGŽ, IŽ, LSŽ),
ali i vatrogasne organizacije iz susjedne
Slovenije kojima je ovo područje također
vrlo interesantno. Vatrogasci zaslužuju
kvalitetno vježbalište, rekao je Kozlevac.
Vatrogasce je pozdravio i načelnik
Općine Matulji Mario Ćiković koji je
potvrdio da je i u Prostornome planu
općine Matulji prostor bivše vojarne
zacrtan kao poligon. – Lijepo je bilo
vidjeti kako ste uigrani pa se nadam
da će, kada ovaj prostor u potpunosti
profunkcionira, ovakvih vježbi biti puno
više.

U ime domaćina i organizatora združene
vježbe, okupljene je pozdravio i
vatrogasni zapovjednik PGŽ-a Slavko
Gauš naglasivši kako se i u toj vježbi
dokazala uigranost profesionalnih i
dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi.
– Što se poligona tiče, to je naš strateški
projekt i učinit ćemo sve kako bismo ga
što prije dovršili, rekao je Gauš.
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PREZID: HRVATSKI I SLOVENSKI VATROGASCI NA ZAJEDNIČKOJ VJEŽBI

P

očetkom listopada u Prezidu je
održana
združena
vatrogasna
vježba hrvatskih i slovenskih
vatrogasnih snaga. U vježbi je
sudjelovalo četrdesetak pripadnika
DVD-a Prezid, PGD-a Babino Polje, IGDa Kovinoplastika Loš, PGD-a Podpreska
te vatrogasci Delnica.
Vježba je započela intervencijom na
prometnoj nesreći u kojoj je sudjelovala
cisterna s lakozapaljivim teretom
te osobno vozilo koja se pri sudaru
zapalilo, a vozač je ozlijeđen. Vatrogasci
Kovinoplastike, Babinoga Polja i Delnica
izvukli su unesrećenu osobu, ugasili

požar te spriječili ekološki incident koji
je mogla izazvati cisterna. U pomoć su
im priskočili vatrogasci DVD-a Prezid s
pelikan-mlaznicom i pjenom za gašenje
požara. Istodobno, članovi PGD-a
Podpreska gasili su požar na otvorenom
pri čemu su vodu dobavljali iz mjesne
cisterne kojom se nekada služilo
lokalno stanovništvo. Potom je simuliran

DVD Prezid trenutačno
ima devedesetak članova, a
posebno su ponosni na mladež.
Nakon 30 godina, ponovno
imaju seniorsku žensku ekipu
koja se počela pripremati za
vatrogasna natjecanja. Riječ
je o djevojkama koje su do
sada dva puta bile županijske
juniorske prvakinje pa se u
DVD-u nadaju kako će i u
seniorskoj ekipi nastaviti nizati
dobre rezultate

Prema riječima Ivice Vrtara, predsjednika
DVD-a Prezid, ideju o organiziranju
ove vježbe pokrenuli su članovi PGD-a
Podpreska, potaknuti šumskim požarom
u Novom Kotu.
– Vježba je, eto, održana, zadovoljni
smo učincima, želimo da ona postane
tradicionalna te da se održava jednom
kod nas, a jednom kod naših kolega u
Sloveniji, ističe Vrtar.

JVP Grada Krka održao je sredinom
studenoga vatrogasnu vježbu evakuacije
i uporabe sredstava za gašenje požara
u krčkome Domu za starije i nemoćne
osobe. Svrha je vježbe bila provjeriti
uvježbanost i postupanje zaposlenika
Doma u slučaju izbijanja požara, kao i
spremnost i uvježbanost djelatnika JVPa.
Pretpostavljeni se požar dogodio u
jutarnjim satima u sobi na drugome katu
Doma, a izazvalo ga je samozapaljenje
spiralne grijalice. Požar je prva primijetila
dežurna sestra koja je odmah alarmirala
recepciju Doma i počela gasiti požar
aparatom za početno gašenje.
U
Domu je oglašena sirena za vatrogasnu
opasnost, a korisnicima Doma putem
razglasa rečeno je da mirno napuste
zgradu. Uslijedio je poziv interventnim

Ženska ekipa DVD-a
Prezid

i ugašen požar na gospodarskoj zgradi
pri čemu je korištena voda iz hidranta.
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Kako je od Prezida do slovenske granice
tek kilometar, vatrogasci dviju država
često surađuju i pomažu jedni drugima
pri intervencijama.- Posljednjih godina
nismo imali većih požara, ali kad do
njih dođe, granica nije nikakav problem,
istaknuo je Vrtar koji je i zapovijedao
vježbom.

KRK: VJEŽBA EVAKUACIJE IZ DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE

službama do čijega su dolaska kućni
majstori otvorili protupožarna stubišta,
prekinuli napajanje zgrade električnom
energijom i UNP plinom, a isključen
je i dovod loživa ulja.U međuvremenu
osoblje Doma pokušava pogasiti požar.
U Dom stiže Hitna pomoć koja pruža
medicinsku pomoć unesrećenima.
Istodobno, vatrogasci JVP-a Grada
Krka preuzimaju vođenje gašenja
požara. Koristeći požarno stubište,
vatrogasci razvlače dva mlaza vode,
uz uporabu izolacijskih aparata te
počinju gasiti požar. U pomoć pristižu
i vatrogasci DVD-a Krk koji sudjeluju u
gašenju požara i evakuaciji.Istodobno,
autoljestvom s vanjske se strane zgrade
izvlači unesrećena osoba.
U
združenoj
vatrogasnoj
vježbi
sudjelovalo je petero vatrogasaca JVP-

a Grada Krka s četiri vatrogasna vozila,
osam članova DVD-a Krk s jednim
vatrogasnim vozilom, Hitna medicinska
pomoć Doma zdravlja Krk s jednim
vozilom i tri člana tima te 35 zaposlenika
i pedesetak korisnika Doma.
Vježbu je vodio zamjenik zapovjednika
JVP-a Grada Krka Nenad Brusić, a
nadgledali su je inspektor zaštite od
požara PU-a Rijeka Nikica Magaš i
zamjenik županijskoga vatrogasnog
zapovjednika Mladen Šćulac. -Vježba
je uspjela jer je pokazala uigranost
i koordinaciju interventnih službi,
snalažljivost i brzinu vatrogasaca, a i
korisnici Doma i njihovo osoblje dobro
su se snašli u nastaloj situaciji, istaknuo
je Šćulac.
Nenad Brusić

OPATIJA: SVJETSKI DAN PRVE POMOĆI
OBILJEŽEN POKAZNOM VJEŽBOM

I Livio Andlar, zapovjednik VZ-a Grada
Čabra i koordinator vježbe istaknuo je
kako vatrogasci, kao humanitarci, ne
poznaju granice što se na čabarskome
području neprekidno dokazuje. - Ova
vježba prvi je korak ka uspostavi i
formalne suradnje i to na području
usavršavanja. Naime, u ovakvim se
vježbama najbolje razmjenjuju iskustva
i obogaćuje znanje što može biti
presudno za spašavanje ljudskih života
i zaštitu imovine, rekao je Andlar.

U

povodu Svjetskoga dana Prve
pomoći, sredinom rujna u središtu
Opatije održana je pokazna vježba
u kojoj su sudjelovale sve interventne
službe (Hitna pomoć, policija, vatrogasci,
Crveni križ). Prema zamišljenome
scenariju,
vozačica
osobnoga
automobila, koja je skrivila prometnu
nesreću, udarila je u skuter i tom prilikom
teže ozlijedila vozača, a lakše suvozača,
dok je sama zadobila ozljedu kralježnice
i ostala zarobljena u Golfu.
Djelatnici Hitne službe, uz pomoć aktivista
Crvenoga križa, na mjestu nesreće pružili
su prvu pomoć motoristima (jedan je

imao prijelom potkoljenice, drugi lakšu
ozljedu podlaktice). Dok je policija
osiguravala mjesto nesreće, vatrogasci
su pristupili oslobađanju vozačice. Za to
je bilo potrebno izrezati krov automobila
uz uporabu hidrauličkog alata, nakon
čega je vozačica izvučena, imobilizirana
i kolima Hitne pomoći prebačena u KBC
Sušak.
Vježba nedaleko od opatijske tržnice
privukla je velik broj znatiželjnika što
je i bio cilj. – Mi smo željeli provjeriti
spretnost naše postrojbe i uigranost
interventnih službi, ali smo isto tako
htjeli građanima pokazati kako izgleda

jedna tipična prometna nesreća i što pri
tome treba učiniti kako bi se na najbrži
mogući način pomoglo unesrećenima,
istaknuo je Mladen Šćulac, zapovjednik
JVP-a Opatija.
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Područna vatrogasna zajednica Liburnije

VIŠE OD 120 GODINA VATROGASNE TRADICIJE
PVZ Liburnije obuhvaća područje
površine 310 četvornih kilometara
(područje Grada Opatije te općina
Lovran, Matulji i Mošćenička Draga), a
pod njegovim okriljem djeluje oko 140
vatrogasaca iz JVP-a Opatije te DVD-a
Opatija, Lovran, Sisol-Mošćenička Draga,
Kras-Šapjane, a od 2007. godine i DVDa Učka. PVZ Liburnije prošle je godine
proslavio 30. obljetnicu postojanja. Tu
vatrogasnu zajednicu vode predsjednik
Boris Laginja, tajnik Eduard Primožić
i zapovjednik Mladen Šćulac. Upravo
sa zapovjednikom Šćulcem razgovarali
smo o ustroju, radu i planovima PVZ-a
Liburnije.

pri tom je društvu pokrenuta i Hitna
medicinska pomoć, druga takva služba
u Europi (nakon Beča)!

Povijest profesionalnoga vatrogastva
u Opatiji započinje poslije Drugoga
svjetskog rata, kada vatrogasci odlukom
Gradskoga narodnog odbora u Opatiji u
travnju 1945.godine uspostavljaju svoju
djelatnost. Profesionalna je postrojba
u početku bila u sastavu Vatrogasne
narodne milicije, a imala je sedam
djelatnika. Danas ih je 35, a desetorica
su visokoobrazovani. JVP Opatije danas
je drugi po jačini u PGŽ-u.
Specifičnosti
Budući da je izrazito turistički kraj, u
Liburniji se (osobito u Opatiji), tijekom
ljetnih mjeseci višestruko poveća broj
ljudi koji tu borave. To je vatrogasnoj
službi dodatni izazov jer se time
povećava i opasnost od raznih nezgoda
i nesreća.

Uloga dobrovoljnih društava iznimno
važna
Kao što je već rečeno, pod okriljem PVZa Liburnije pet je dobrovoljnih društava.
Kako ističe Šćulac, njihova je uloga u
PVZ-u Liburnije iznimno važna, osobito
tijekom ljetnih ophodnji. Svako društvo
„pokriva“ svoj dio terena. Kako je riječ
o velikom i zahtjevnom području, dobro
je, ističe Šćulac, što je uspostavljena
izvrsna suradnja s Parkom prirode Učka i
Hrvatskim šumama koji u prijepodnevnim
satima nadziru otvoreni prostor putem
promatračnica, dok vatrogasna služba
preuzima ophodnju automobilima u
poslijepodnevnim satima. - Opatijski
profesionalci sa sigurnošću se mogu
osloniti na naša dobrovoljna društva ne
samo u preventivi, već i prilikom samih
intervencija, naglašava Šćulac.
Intervencije
Vatrogasci PVZ-a Liburnije na godinu
imaju tristotinjak intervencija, a od

Mladen Šćulac, zapovjednik PVZ-a
Liburnije i JVP-a Opatije
Zavidna prošlost
Sve je počelo davne 1886. godine kada
je osnovan najstariji liburnijski DVD, onaj
opatijski. To je najstarija vatrogasna
postrojba na liburnijskome području čije
je osnivanje inicirao opatijski dimnjačar
Franz Drescher. Osam godina kasnije,

Franz Drescher
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posvećuju upravo tom segmentu
svojega djelovanja. Kako navodi Šćulac,
svake godine uoči sezone za građanstvo
tiskaju edukativne letke što se pokazalo
učinkovitim jer su ljudi stekli naviku
obavijestiti vatrogasce o uočenom
požaru što je utjecalo i na smanjenje
njihovoga broja. Pored toga, vatrogasci
redovito provode vatrogasne vježbe s
evakuacijama u hotelima i marinama.
– Nastojimo najmanje jednom u dvije
godine u svakome hotelu održati vježbu,
što je njihova zakonska obveza. To
je dobro i za nas jer tako upoznamo
raspored u hotelu što, prilikom stvarne
intervencije i evakuacije, može biti
itekako važno, kaže Šćulac.
Šćulac također ističe i rad s djecom i
mladeži u što se ulaže puno napora, ali
se tako osigurava budućnost vatrogasne
struke.

Kanjom Rječine idealan za vježbe
Liburnija se nalazi ispod planinskog
masiva Učka, turistima pruža mogućnosti
paraglidinga, alpinističkog penjanja,
planinarenja, speleologije …pa mora
postojati kvalitetan spasilački tim koji
može pomoći u svim situacijama. U tu
svrhu vatrogasci prolaze različite obuke
(ronjenje, spašavanja s visina i dubina,
pružanje prve pomoći), a posljednji je
takav primjer bio potkraj ove godine kada
su naši djelatnici Igor Ravnić i Zoran
Laslavić, inače diplomirani inženjeri
sigurnosti, u Rijeci položili 2. stupanj
tečaja spašavanja iz visina i dubina.

Stručno osposobljavanje

Vatrogasni
budućnost

dom

–

izazov

Velika se pozornost posvećuje i
osposobljavanju
kadrova,
kako
profesionalnih, tako i dobrovoljnih.
Liburnijski vatrogasci redoviti su
polaznici tečajeva usavršavanja, a neki
od njih i sami vode stručne seminare.
Tako su, primjerice, opatijski časnici
predavali zaposlenicima BINA-ISTRE,
djelatnicima i gostima opatijskih hotela,
učenicima osnovnih i srednjih škola,

Vatrogasni dom izgrađen prije stotinu
godina, u kojemu su danas smješteni
JVP Opatija i DVD Opatija, više uopće
ne zadovoljava potrebe vatrogasne
struke. Prostora je malo, garaže su
pretijesne za suvremena vozila i nema
ih dovoljno, okoliš skučen, pristupna
cesta uska i često blokirana parkiranim
vozilima. Pored svega toga, u istoj
je zgradi i nekoliko privatnih stanova

za

Izvlačenje automobila iz mora na Preluku (vozač automobila poginuo)
Druga je specifičnost (problem), osobito
u Opatiji, to što grad ima puno starih
zgrada s drvenim podovima, pretrpanim
tavanima i podrumima pa se požari u
takvim zgradama brzo šire i teže gase.
I putovi do tih zgrada vrlo su uski, često
zakrčeni parkiranim automobilima pa
vatrogasna vozila ponekad i ne mogu
prići zgradi. – Ceste se, nažalost, ne
mogu širiti pa smo tom problemu
pokušali doskočiti nabavom dvaju malih
navalnih vozila, idealnih za urbane
sredine. Takva su vozila stigla i u DVDe Kras-Šapjane i Lovran, pojašnjava
Šćulac.

zahtjevnijih intervencija u posljednjih
nekoliko godina, Šćulac se prisjetio
velikoga požara na Učki 2003. godine u
čijemu je gašenju sudjelovao velik broj
ljudi. Godine 2002. gorio je opatijski
Hotel Ambasador, a 2004. Hotel Kristal.
U oba slučaja gosti hotela morali su
biti evakuirani. U Ambasadoru su za
to korištene i autoljestve, dok je u
Kristalu otegotna okolnost bila ta što se
evakuacija obavljala usred noći, kada je
većina gostiju spavala. I požar u skladištu
građevinskoga materijala Jadranimpexa
nedaleko od Matulja 2007. godine Šćulac
izdvaja kao zahtjevniju intervenciju.

Liburnijsko je područje specifično i zbog
velikoga terena koji treba nadgledati,
osobito tijekom ljeta.

Edukacija  lokalnih zajednica
Svjesni vrijednosti prevencije i edukacije,
liburnijski vatrogasci veliku pozornost

dokumentaciji, novi bi dom trebao biti
izgrađen na Novoj cesti, u predjelu Kuk.
Zna se da je investicija procijenjena na
25 milijuna kuna, no, kada će gradnja
početi – to ni nakon 30 godina nitko ne
zna.

Vatrogasni dom
Ipak, nije sve tako crno pa napretka
ipak ima. Tako je, primjerice, u suradnji
s Gradom Opatijom, u tijeku uvođenje
GPS (global position sistem) sustava
u svakodnevni rad JVP-a Opatija.
Po izlasku na intervenciju, dispečer
pomoću računala šalje GPS uređaju
u vatrogasnome vozilu najkraću rutu
dolaska na odredište s podacima o
najbližim hidrantima s kojih je moguća
opskrba vodom.

Prvo natjecanje fire-combat održano u Opatiji
djeci iz vrtića… Pored toga, prvi put u
Hrvatskoj organizirali su natjecanje u
fire-combatu.
- Stručno usavršavanje za liburnijske
je vatrogasce imperativ jer djeluju na
području koje to od njih zahtijeva.

pa su vatrogasci dodatno opterećeni
nastojanjem da što manje svojom
djelatnošću uznemiravaju stanare. Iako
priča o izgradnji novoga doma traje već
gotovo 30 godina, do sada se stiglo tek
do papirnate faze. Prema postojećoj

Zadovoljan brojnošću i osposobljenošću
kadrova, Šćulac ističe kako će se u
predstojećem razdoblju nastaviti ulagati
u njihovu dodatnu izobrazbu, a nastavit
će se i opremanje postrojbi vozilima i
opremom. No, kako zaključuje Šćulac,
najveći će problem i dalje biti vatrogasni
dom.
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ŽUPANIJSKO NATJECANJE: SLAVILI DVD-i SUŠAK,
DELNICE, KLANA I BRIBIR TE JVP RIJEKA

U

Crikvenici je sredinom rujna održano županijsko
vatrogasno natjecanje na kojemu su sudjelovale
43 natjecateljske ekipe ili gotovo 500 vatrogasaca i
vatrogasne mladeži iz cijele Primorsko-goranske županije.
Natjecalo se u dvije discipline – klasičnoj vatrogasnoj vježbi
s motornom vatrogasnom štrcaljkom bez upotrebe vode te u
štafetnoj utrci na 400 metara bez prepreka.
Ukupno najbolje vrijeme u obje discipline postigla je ekipa
DVD-a Sušak koja je vježbu s opremom odradila u vremenu
41,30 sekundi, a štafetnu utrku u vremenu 55,40 sekundi te je
u svojoj kategoriji (DVD – A) u konkurenciji 23 DVD-a osvojila
prvo mjesto. U kategoriji DVD – B pobijedila je ekipa DVD-a
Delnice, dok je u kategoriji JVP - A, najbolji rezultat postigla
ekipa JVP-a Rijeke.
Ženski dio natjecanja obilježila je ekipa DVD-a Klana (Klana I)
koja je pobijedila u kategoriji ŽENE – A te DVD Bribir, čije su
natjecateljice pobijedile u kategoriji ŽENE – B.

DVD Sušak

Kurioziteta radi, spomenimo kako je, već gotovo uobičajeno,
u kategoriji DVD – B, najstarija ekipa na natjecanju bila ekipa
DVD-a Ravna Gora (ukupna starost 480 godina) koja je u
konkurenciji 11 ekipa osvojila 7. mjesto.

2. MEMORIJAL RIJEČKE VATRE:
PRIJELAZNI PEHAR OSTAO U NOVOJ GORICI

P

otkraj rujna u Rijeci je održan 2.
memorijal Riječke vatre, natjecanje
u jednoj od najzahtjevnijih disciplina
- fire combatu. Natjecanju se odazvalo
46 ekipa, tj. stotinjak profesionalnih i
dobrovoljnih vatrogasaca iz Hrvatske i
Slovenije.
U kategoriji A natjecalo se 35 ekipa,
a prijelazni je pehar, drugu godinu
zaredom, osvojila ekipa GE Nova Gorica
(B. Mihelj, T. Širca) koja je postavljeni
poligon savladala za rekordnih 127,60
sekundi čime su svoj prošlogodišnji
rezultat poboljšali za 15,60 sekundi.
Drugo i treće mjesto također su osvojili
Slovenci – GRC Novo Mesto (D. Škrubej,
J. Miklič) i GB Ljubljana (M. Požaršek, G.
Petek).
U kategoriji B sudjelovalo je osam ekipa.
S vremenom 162,20 sekundi prvo mjesto
osvojio je JVP Opatija (R.R. Gulin, R.
Juretić), drugo JVP Grada Rijeke (D.
Gauš, D. Marot), a treće također JVP
Grada Rijeke (B. Kauzlarić, Z. Rački).
U kategoriji C natjecale su se dvije ekipe:
JVP Umag (B. Milić, E. Villanovich) i
diskvalificirani JVP Grada Zagreba (G.
Đurić, R. Košutić). Na poligon je izašla i
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jedna ekipa D i to iz redova domaćina –
JVP-a Grada Rijeke (D. Vagaja, S. Suzić)
koji su postavljeni poligon savladali
za 285,60 sekundi uz 20 negativnih
bodova.
Podsjetimo, fire combat je natjecanje u
kojemu dva člana natjecateljske ekipe,
pod punom vatrogasnom opremom,
moraju u što kraćem roku prijeći poligon
i savladati nekoliko operativno-taktičkih
radnji i postupaka (spajanje C tlačnih
cijevi, preskakanje zida, prolazak kroz
tunel, podizanje C tlačne pruge na
šestmetarski toranj, spuštanje natjecatelja
niz toranj pomoću alpinističkoga užeta,
spašavanje/prenošenje
povrijeđene
osobe, povlačenje B tlačne pruge pod
pritiskom od četiri bara do vatrene linije
na udaljenosti od 30 metara te otvaranje
mlaznice i rušenje mete).
Riječke vatre prošle je godine pokrenuo
JVP Grada Rijeke u čast Ede Surine,
vatrogasca koji je stradao pri intervenciji
2005. godine, ali i u spomen na ostale
riječke vatrogasce koji su tijekom
godina stradali obavljajući svoj posao
(Menis Avellino -1944., Mario Zele -

1944., Angelo Fusini - 1945., Aldo Zengo
- 1945. i Viktor Smerdel - 1982.)

JVP Rijeka

DVD Delnice

Pehar ostao u rukama Nove Gorice
U ime domaćina, okupljene su
natjecatelje pozdravili Hinko Mance,
zapovjednik JVP-a Grada Rijeke i
Slavko Gauš, županijski vatrogasni
zapovjednik. Inače, natjecanje je
održano po prekrasnome vremenu u
samome središtu Rijeke, na Korzu, pa
ga je pratio i velik broj Riječana kojima
je to bila prilika da se pobliže upoznaju
s izazovima kojima su vatrogasci
svakodnevno izloženi.

DVD Bribir
Po završetku natjecanja, pobjedničkim su ekipama pehare i
diplome podijelili županijski vatrogasni zapovjednik Slavko
Gauš, zapovjednik JVP-a Grada Rijeke Hinko Mance i
crikvenički gradonačelnik Damir Rukavina.
DVD Klana
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REKORDAN BROJ SUDIONIKA NA 5. MEMORIJALU JASMINA FILIPOVIĆA:

JVP RIJEKA I DVD NJIVICE – NAJBOLJE PLASIRANE EKIPE IZ PGŽ-a

Č

ak 45 natjecateljskih ekipa iz 10
županija okupilo se 1. kolovoza
u
Novom
Vinodolskom
na
jubilarnome 5. Memorijalu Jasmina
Filipovića, natjecanju koje u čast svojega
prerano preminuloga mladoga člana
vatrogasne mladeži posljednjih pet
godina organizira DVD Novi Vinodolski.
Natjecanje je održano u večernjim (i
noćnim) satima na sportskim terenima
ispred OŠ Ivana Mažuranića, u samome
središtu grada te je privuklo veliku
pozornost mještana i turista. Zbog
velikoga odaziva natjecatelja, svaka
je ekipa izvela samo jednu vatrogasnu
vježbu.

Škrljevo, a treće DVD Skrad, dok je u
kategoriji žene B prvo mjesto osvojio
DVD Bribir, a drugo DVD Škrljevo.
Među natjecateljima javnih vatrogasnih
postrojbi, u kategoriji B prvi je bio JVP
Opatije, drugi JVP Rijeke, a treći JVP
Delnica.
U revijalnom dijelu natjecalo se u
vatrogasnim igrama: bacanju torbice
u metu, gusjenici s ljestvama, igri s
lopticom i B-cijevi te gađanju u metu
vodom iz brentače. Pobjednik revijalnog
dijela bila je ekipa JVP-a Opatije, drugo
mjesto osvojile su članice iz Škrljeva, a
treće je mjesto pripalo vatrogascima iz
Šalke Vasi (Slovenija).
Klaudijo Filčić
					

3. HUMANITARNI MALONOGOMETNI TURNIR
HEROJI KORNATA: SLAVILI DOMAĆINI

Od 33 muške A ekipe, najbolji su bili
natjecatelji DVD-a Otok Samoborski.
Drugo mjesto osvojio je DVD Budrovci,
a treće JVP Rijeka. Ekipe domaćina (N.

U

Kraljevici je u organizaciji DVDa Kraljevica i MNK-a Gutman
& Zele održan 3.Humanitarni
malonogometni turnir Heroji Kornata.
Sudjelovalo je 16 ekipa, uglavnom
vatrogasaca, koji su u dva dana odmjerili
snage u malonogometnom znanju i
umijeću.

DVD Njivice
Vinodolski I i II) osvojile su 4. i 6. mjesto.
Među prvih deset ekipa uspjele su se
plasirati još dvije ekipe iz Primorskogoranske županije (Klana I – 7. mjesto i
Crikvenica – 9. mjesto).
Od 12 ženskih A ekipa, najbolje su bile
predstavnice DVD-a Donja Gračenica,
drugo mjesto osvojio je DVD Njivice, a
treće DVD Žažina.

Prema riječima Velibora Topolovca,
voditelja natjecanja, ovogodišnji je
memorijal bio najmasovniji do sada što
će DVD-u Novi Vinodolski biti još veći
poticaj za organizaciju memorijala i
sljedećih godina.
Na
kraju
natjecanja
priznanja
najuspješnijim ekipama uručili su Matko

JVP Rijeka
Škalamera, pročelnik Područnoga ureda
Državne uprave za zaštitu i spašavanje,
novljanski dogradonačelnik Velimir
Piškulić, direktor riječke tvrtke RAM
d.o.o. Rajko Vukelić te članovi obitelji
Jasmina Filipovića.

Iako su postignuti rezultati bili u drugom
planu, ipak valja napomenuti da je prvo
mjesto na turniru osvojila ekipa domaćina
- DVD Kraljevica ispred ekipe Vatrogasci
93 iz DVD-a Novi Vinodolski i ekipe HSP
iz Kraljevice. Najboljim golmanom turnira
proglašen je golman pobjedničke ekipe
Ljubo Lastrić, a najbolji strijelac bio je
Vedran Pečanić iz ekipe Vatrogasci 93.
Nagrade najuspješnijima te pozdrave
i riječi zahvale uputili su zamjenik
predsjednika DVD-a Kraljevica Lovro
Čurić, zamjenik gradonačelnika Grada
Kraljevice Rastko Davila i zamjenik
predsjednika VZ-a Primorsko-goranske
županije Velibor Topolovec. Prijelazni je

4. MEMORIJAL GORANA GAŠPARCA-PUPINA:
SLAVILI VATROGASCI DELNICA,
BRIBIRA I OPATIJE

U

rujnu je u organizaciji DVD-a
Delnice održano 4. međunarodno
memorijalno
natjecanje
u
spomen na preminuloga zapovjednika
delničkoga DVD-a i JVP-a, Gorana
Gašparca – Pupina. Natjecanje B-ekipa
održano je u gradskoj Ledenoj dvorani
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pod pokroviteljstvom Grada Delnica i
poduzeća MG iz Rijeke.
Na natjecanju je sudjelovalo gotovo
200 natjecatelja iz 17 ekipa. Među DVDovima, u kategoriji muški B prvo mjesto
osvojio je DVD Delnice, drugo DVD

Dodjela nagrada

Sudionici finala: DVD-i Kraljevica i Novi Vinodolski
pehar pobjednicima uručio član DVD-a
Kraljevica Mario Čurić koji je stjecajem
životne sudbine, još prošle godine
sudjelovao na humanitarnom turniru kao
igrač, a trenutačno je korisnik doniranoga
aparata u Dječjoj bolnici Kantrida u Rijeci.
Ček s prikupljenim sredstvima u iznosu
od 33 tisuće kuna
predstavnici odjela
Dječje
bolnice
Kantrida
uručio
je
Aleksandar
Saša
Kružić,
zapovjednik DVDa Kraljevica
Podsjetimo,
uz
pokroviteljstvo
Grada Kraljevice,
VZ-a Primorskogoranske županije
i
uz
potporu

velikoga broja sponzora, turnir Heroji
kornata pokrenut je neposredno nakon
Kornatske tragedije.
Prvu godinu prikupljena sredstva
uplaćena
su
u
fond
stradalih
vatrogasaca na Kornatima. Uspješnost
turnira potaknula je organizatore da
turnir postane tradicionalan pa su prošle
godine kupljene dvije volometrijske –
infuzijske pumpe za doziranje citostatika
za potrebe Onkološkoga odjela Dječje
bolnice Kantrida, a sredstva prikupljena
na ovogodišnjem turniru iskoristit će se
za kupnju aparata za praćenje vitalnih
funkcija.
Naposljetku istaknimo kako je do sada
na humanitarnome turniru u Kraljevici
prikupljeno više od 60 tisuća kuna.
					
		
Velibor Topolovec
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12. MEMORIJAL MARIJAN MAJETIĆ: DVD-u PREZID
PRIJELAZNI PEHAR

P

otkraj lipnja u Plešcima je u
organizaciji DVD-a Plešce održan
12. Memorijal Marijan Majetić,
tradicionalno međunarodno vatrogasno
natjecanje djece i mladeži. Nastupilo je
39 ekipa iz četiriju županija.
Iako je organizator uložio maksimum
kako bi pripremio natjecanje, iznimno
loši vremenski uvjeti koji su se mijenjali
iz sata u sat, doveli su natjecanje na rub
regularnosti. Međutim, sve su ekipe sa
svojim voditeljima pokazale odlučnost
i volju da, unatoč kiši i teškom terenu,
natjecanje privedu kraju. Na kraju
se i vrijeme smilovalo pa je nakon
dugotrajne kiše, proglašenje, kao i
početak natjecanja, bilo po sunčanome
vremenu.
U kategoriji djeca (Ž), najbolja je bila
ekipa DVD-a Prezid, a u kategoriji
djeca (M) ekipa DVD-a Brod Moravice.
U elitnoj kategoriji ovoga natjecanja
(ženska mladež), loši vremenski uvjeti
nisu omeli prošlogodišnje pobjednike
da ponove iste rezultate. Ekipa DVDa Novi Vinodolski tako je ponovno bila
najbolja u kategoriji mladež (Ž), dok je
u kategoriji mladež (M) pobijedila ekipa

DVD Prezid
DVD-a Oštarije. Prijelazni pehar za
ukupnoga pobjednika Memorijala prvi je
put pripao DVD-u Prezid.
Nagrade najboljima uz riječi pohvale
za iznimno naporan natjecateljski dan,
natjecateljima su uručili gradonačelnik

Grada Čabra Željko Erent, županijski
vatrogasni zapovjednik Slavko Gauš i
predsjednik VZ-a Grada Čabra Zvonimir
Lipovac.
					
		
Velibor Topolovec

7. ROKOVSKO NATJECANJE DJECE I MLADEŽI: SLAVILI
PREZID, HALUBJAN, NOVI VINODOLSKI I DELNICE

U

povodu Dana Općine Klana i
blagdana Rokove, u Klani je u
kolovozu održano 7. rokovsko
natjecanje djece i mladeži koje je,
tradicionalno, organizirao DVD Klana.
Sudjelovale su 23 ekipe iz 15 DVD-ova.
U kategoriji djeca (Ž) nastupile su četiri
ekipe, a najbolja je bila ekipa DVD-a
Prezid, drugo mjesto osvojila je ekipa
DVD-a Donja Dubrava, a treće DVD
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Bribir. Od sedam ekipa u kategoriji djeca
(M), pobijedio je DVD Halubjan, drugi je
bio DVD Delnice, a treći DVD Prezid.
Najbolji rezultat u kategoriji mladež (Ž),
u kojoj je nastupilo pet ekipa, ostvarila
je ekipa DVD-a Novi Vinodolski, drugi
je bio DVD Delnice, a treći DVD Plešce.
Naposljetku, u kategoriji mladež (M)
nastupilo je sedam ekipa, a pobijedio je
DVD Delnice. Drugi je bio DVD Skrad, a
treći DVD Bribir.

Nagrade najboljima uz riječi pohvale
za iznimno naporan natjecateljski dan
natjecateljima su uručili načelnik Općine
Klana Matija Laginja, predsjednik DVD-a
Klana i županijski vatrogasni zapovjednik
Slavko Gauš, predsjednik VZ-a Grada
Rijeke Stjepan Brljak te predsjednik VZa Liburnije Boris Laginja.			
					
Velibor Topolovec

7. UTRKA
VATROGASACA

R

ekordnih 250 vatrogasaca iz cijele
Hrvatske okupilo se sredinom
lipnja u Fužinama na tradicionalnoj
7. utrci vatrogasaca koju su i ove godine
pod pokroviteljstvom Općine Fužine i
TZO-a Fužine, organizirali VZ PGŽ i VZ
Fužine.
Najbrže pojedinačno vrijeme utrke istrčao
je Matjaž Štanfel iz Fužina (0:24:14), dok
je među ženama najbrža bila Adrijana
Radošević (0:33:35). Najbolja momčad
bila je iz DVD-a Bjelovar, drugi su bili
predstavnici Rijeke (D. Marot, D. Škamo i
M. Rubeša), a treći Fužinarci (M. Štanfel,
M. Diklić i J. Tihomirović). Najbolji u
svojim kategorijama bili su i Josip Sintić
(JVP Krk), Ildo Gržić (DVD Halubjan),
Ivan Stanić ( DVD Pićan), Nikola
Kereković (DVD Baška), Vedran Čutul
(JVP Krk), Matjaž Štanfel (DVD Fužine),
Filip Kovačić (DVD Vrata), Andrijana
Radošević ( DVD Lič) i Slađana Savić
(DVD Vrata).

9. EUROPSKO PRVENSTVO VATROGASACA U TRČANJU:
NIKOLA KEREKOVIĆ NAJBOLJI IZ PGŽ-a

V

atrogasci iz Primorsko-goranske
županije sudjelovali su potkraj
kolovoza na 9th European Road
Race Championship for firefighters, tj.
na Europskom prvenstvu vatrogasaca
u trčanju. Ulična je utrka održana u
talijanskom gradiću Feltreu na stazi
dugačkoj 10 kilometara. Boje županije

branili su vatrogasci iz postrojbi JVP-a
Krk, DVD-a Baška, JVP-a Opatija, DVDa Halubjan, DVD-a Opatija, JVP-a Rijeka
i DVD-a Lovran. Najuspješniji sudionici
iz PGŽ-a bili su Nikola Kereković (DVD
Baška) koji je u svojoj kategoriji dotrčao
do 5. mjesta i time osvojio medalju s
Europskog prvenstva (4. u njegovoj

I. Gržić, N. Kereković i D. Marot
kolekciji). Odmah iza njega u cilj je
utrčao David Marot (JVP Rijeka) koji je u
svojoj kategoriji osvojio 16. mjesto, dok
je Ildo Gržić (DVD Halubjan) dotrčao do
18. mjesta.
Nikola Kereković
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Natjecanja
NENAD PLEŠE (JVP Grada Rijeka, DVD Delnice)

JEDINI MEĐUNARODNI SUDAC IZ VZ PGŽ-a I JEDAN OD
PETORICE U HRVATSKOJ

Projektiranje i proizvodnja vatrogasnih vozila i opreme

Projektiranje i proizvodnja vatrogasnih vozila

38 godina u vatrogastvu. 25 godina u profesionalcima. 14 godina sudačkoga staža, od toga
gotovo 10 na međunarodnoj sceni.

U

rubrici Natjecanja osvrnut ćemo se
malo i na one koji iza tih natjecanja
stoje, organiziraju ih i brinu o
njihovoj regularnosti – na suce. Točnije,
jednoga od njih – Nenada Plešea.
Nenad Pleše već je 38 godina
u vatrogastvu, od toga 25 kao
profesionalac. Iako taj podatak sam po
sebi zaslužuje pozornost, naš je interes,
kao što smo rekli, ovoga puta usmjeren
ka Plešeovj sudačkoj karijeri, osobito
međunarodnoj, koja se bliži vrijednom
jubileju – 10. obljetnici.
Ispit za vatrogasnoga suca Pleše je prvi
put položio 1995. godine. Član je Odbora
za natjecanja HVZ-a, a u kolovozu ove
godine potvrđen mu je i četvrti mandat
predsjednika Odbora za natjecanja VZ

ZAGREB

Projektiranje i proizvodnja cisterni za prijevoz goriva
Vatrogasne cijevi i oprema

nedavnoga ispita za vatrogasne suce, u
VZ PGŽ-u broj sudaca povećan s 21 na
25, što je, navodi Pleše, zadovoljavajuće.
S tim brojem uspijevaju se „pokriti“
sve sudačke obveze, a njih nije malo
jer suci iz VZ PGŽ-a, pored suđenja
na „domaćem“ terenu, često sude i u
Istri, povremeno u Lici te na državnim
natjecanjima.

TLF 10/12

Međunarodna licenca
Hrvatska ima samo tri suca s
međunarodnom licencom za mladež i
petero za odrasle, a jedan od njih, jedini
iz VZ PGŽ-a, je Nenad Pleše.Da bi to
postao, najprije se morao dokazati na
domaćim natjecanjima, potom završiti
međunarodni tečaj za suce u vatrogasnoj
školi u Austriji, nakon čega je dobio

Uskoèni zraèni jastuci atestirani za hrvatsko tržište
dostupni u dvije velièine.
SP 16 za skakanje s maksimalno 16 m
Nenad Pleše

SP 23 za skakanje s maksimalno 23 m
Vatrogasna vježba JVP Zagreb

Termo kamere Active Photonics sa integriranim
snimaèem, otporne na visoke temperature i udarce
Prikaz slike u boji, više modova za pregled terena
Moguãnost prijenosa slike s kamere na raèunalo
Hornet 320, Hornet 160
Otvaranje Olimpijade u Češkoj
PGŽ-a (koje vodi od 1997. godine).
Na njegovu je inicijativu, na kolovoškoj
konstituirajućoj sjednici Odbora, to
tijelo prošireno s pet na sedam članova.
Pored Nenada Plešea kao predsjednika,
novi sastav Povjerenstva sada čine i
Klaudijo Filčić, Boško Budaj, Marko
Deranja, Zoran Rački, Hinko Mance te
Ivan Crnković.
Kao predsjednik Odbora VZ PGŽ-a,
Pleše vodi brigu o sucima, njihovoj
edukaciji, seminarima, pripremi i
provedbi natjecanja, a kao član Odbora
HVZ-a često je i kontrolor natjecanja
diljem Hrvatske. Pleše navodi kako
taj posao, poput ostalih kolega, radi s
ponosom i ljubavlju.
Ocjenjujući stanje vatrogasnih sudaca
u PGŽ-u, Pleše ističe kako je nakon
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certifikat za međunarodnoga suca i
licencu za rad. Međunarodnu je sudačku
karijeru, na prijedlog HVZ-a,
Pleše
počeo 2001. godine na Vatrogasnoj
olimpijadi u Finskoj. Potom je sudio i
na Vatrogasnoj olimpijadi u Varaždinu
2005. godine te ove godine u Ostravi.
Nakon Olimpijade u Varaždinu, upravo
je na Olimpijadi u Ostravi Hrvatska imala
najviše predstavnika (14 ekipa odraslih
i 17 ekipa mladeži) što je, navodi Pleše,
rezultat sustavnoga rada na domaćim
natjecanjima i memorijalima. Najbolji
rezultat postigli su JVP Grada Čakovca
(1. mjesto u konkurenciji B-ekipa),
DVD Breški Jalševec (2. mjesto u Akategoriji za žene) te DVD Mladost iz
Kaštel Sućurca (3. mjesto u A-kategoriji
za žene). Hrvatska je ukupno osvojila 8
zlatnih, 4 srebrne i 1 brončanu medalju.

Češka: suci iz Hrvatske
Ove godine, nažalost, jedini službeni
predstavnik VZ PGŽ-a na Olimpijadi u
Ostravi bio je Nenad Pleše (kao sudac),
jer VZ PGŽ nije imao natjecateljskih
ekipa. No, Pleše podsjeća na 1992.
godinu kada je ekipa JVP-a Grada
Rijeke (čiji je član bio i on) pobijedila na
Državnome natjecanju čime je izborila
nastup na Olimpijadi u Berlinu 1993.
godine.
Inače, što se tiče statusa hrvatskih
sudaca na međunarodnoj sceni, Pleše
navodi kako su oni vrlo cijenjeni i
uvažavani. – To je isto jedan od načina
kako mi suci pridonosimo ugledu naše
vatrogasne struke i promociji Hrvatske u
cjelini. To nas čini ponosnim i zato ovaj
posao radimo s ljubavlju i puni elana,
zaključio je Pleše.

Vatrogasni aparati GLORIA atestirani za
hrvatsko tržište

Cooline odjeãa izraðena je od posebnih „pametnih“
tkanina koje prepoznaju tjelesnu temperaturu i u
sluèaju da je previsoka stabilizira ju i kontrolira u
trajanju do èak 48 sati

Zagreb, Rakitnica 2 Telefon: prodaja vozila: 01 24 98 319, servis i prodaja opreme: 01 24 55 928,
fax.: 01 24 98 320
e-mail: ziegler-doo@ziegler.hr

www.ziegler.hr
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100. OBLJETNICA DVD-a ČABAR

kilometara ili gotovo 60 minuta vožnje i
zato je vaša opstojnost iznimno važna.
Nastavite tako dalje pa će Čabar i dalje
biti miran i siguran, poručio je Popović.

od pokroviteljstvom Grada Čabra
i VZ-a Grada Čabra, početkom
rujna DVD Čabar, koji danas ima
47 članova, obilježio je 100. obljetnicu
postojanja i rada. DVD-a Čabar jedno
je od triju najstarijih DVD-a na području
Grada Čabra, a prema riječima Zvonimira
Lipovca, i jedno od cjenjenijih na tom
području.

U ime VZ PGŽ-a čestitke je uputio
županijski
vatrogasni
zapovjednik
Slavko Gauš, a predsjednik VZ PGŽ-a
Hinko Mance slavljenicima je uručio i

P

Nakon pozdravne riječi predsjednika
Društva Franje Volfa, o povijesti DVDa Čabar govorio je Krešimir Ožbolt koji
je istaknuo da su za osnivanje Društva
1909. godine posebno važnu ulogu
odigrali članovi Osnivačkoga odbora
– Fran Vidović, Slavko Brovet, Fran
Plivelić, Fran Knafel, Josip Repinc i Vilim
Turk. Tijekom Prvoga svjetskog rata
aktivnost Društva je privremeno zamrla,
a problemi (uništena dokumentacija i
arhiva) nisu izostali ni tijekom Drugoga
svjetskog rata. Ožbolt se prisjetio i
dvaju velikih požara koji su se u Čabru
dogodili 1936. (izgorjela je gospodarska
zgrada, štala i sjenik Franje Antončića) i
1937. (izgorjela kovačnica Filipa Trope).
Zanimljivo, u oba slučaja požar je izazvao
beskućnik Slavko Brovet (inače član
DVD-a!) koji je spavao u tim sjenicima i
nepažnjom, pušeći lulu, izazvao požare.
Tijekom svoje stogodišnje povijesti,
čabarski su vatrogasci sudjelovali i na

supruge i to na pusni utorak, u gostionici
Frane Repinca. Godine 1956. Društvo
je dobilo svoju prvu svečanu zastavu,
a za 60. obljetnicu otvoren je i novi
vatrogasni dom. Godine 1978. osnovan
je ogranak DVD-a Čabar - Parg-Gorači.
80. obljetnica Društva nije obilježena
zbog Domovinskoga rata u kojemu su
sudjelovali mnogi pripadnici DVD-a. Na

Grada Čabra, najveće gradsko priznanje,
rekao je Ernet.
Čestitkama se pridružio i načelnik HVZa Željko Popović koji je rekao kako
čabarski vatrogasci sudjeluju u svim
segmentima društvenoga života, a ne
samo u gašenju požara. – Do najbliže
javne postrojbe u Delnicama je 50

1961. - Zlatna medalja Saveza dobrovoljnih vatrogasnih društava
1969. - Zlatna medalja Vatrogasnoga saveza Hrvatske
1773. - Orden zasluga za narod sa Srebrnom zvijezdom
2009. - Plaketa Grada Čabra
- Plaketa Mirka Kolarića (HVZ)

komemoraciji u povodu smrti Stjepana
Radića 1928. godine. Prvi vatrogasni
dom izgrađen je 1936. godine, a izgradio
ga je vlastitim sredstvima tadašnji
predsjednik Društva Miroslav Križ. Od
1934. godine, kada je sagrađen Dom
kulture, vatrogasci su organizirali dočeke
Nove godine i vatrogasne zabave. U
to doba organizirana su i posebna
primanja, pusne čajanke s maskama i
plesom, samo za članove DVD-a i njihove
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Pored zlatnih, srebrnih i brončanih
Plamenica, na svečanoj su sjednici
dodijeljene nagrade članovima Društva
za 10, 20, 30, 40 i 50 godina članstva.
Među ostalima, nagradu je primio i
Franjo Ožbolt koji je već 63 godine član

DVD-a Čabar. Sam DVD Čabar dobio
je Plaketu Mirka Kolarića koju je u ime
HVZ-a uručio načelnik Željko Popović.
U sklopu proslave,
vatrogasna
vježba
vatrogasnih postrojbi.

održana je i
te
mimohod

Vježba (detalj)

NAJVAŽNIJA PRIZNANJA

Plaketu HVZ-a uručio Ž. Popović

prigodan poklon – 25.000 kn za nabavu
vatrogasne opreme.

proslavi 90. obljetnice društvo dobiva
novu zastavu s hrvatskim obilježjima
i novo vozilo jumper, a obnovljen je i
vatrogasni dom. Naposljetku, i za 100.
obljetnicu dom je posebno uređen – na
sjevernom pročelju napravljena je nova
fasada, a Andrija Zbašnik oslikao ju je
likom sv. Florijana, izvijestio je Ožbolt.
Na svečanoj je sjednici gradonačelnik
Željko Ernet čestitao vatrogascima te
naglasio kako se malo koja udruga u
široj okolici može pohvaliti tako visokim
jubilejem. – Vaš rad je vrijedan, zaslužuje
svaku pohvalu, posebno stoga što je
dobrovoljan. Zato je i Gradsko vijeće s
radošću dodijelilo DVD-u Čabar Plaketu

Franjo Ožbolt

OBILJEŽENA 80. OBLJETNICA DVD-a KUPJAK

P

od pokroviteljstvom Općine Ravna
Gora i VZ PGŽ-a, u Kupjaku je
svečano obilježena 80. obljetnica
istoimenoga DVD-a. Bila je to prigoda da
se mnogobrojni vatrogasci iz Gorskoga
kotara, ali i ostalih dijelova Primorskogoranske županije te gosti iz Slovenije
prisjete povijesti DVD-a Kupjak.
Nakon pozdravnih riječi predsjednika
Društva Nikole Jakovca i zapovjednika
Gorana Kružića, tajnica Društva Iva
Pizent istaknula je kako su uvjeti u
kojima je nastao DVD Kupjak bili teški.
Bilo je to vrijeme siromaštva i teškoga
rada, kada je u selu djelovalo tek
tamburaško društvo čiji su članovi i
činili jezgru budućih osnivača Društva.
U svojim su nastupima često dolazili u
dodir s Ravnogorcima koji su već imali
vatrogasnu tradiciju. Na njihov nagovor,
1929. godine osnovan je DVD Kupjak, a
njegovi prvi članovi bili su Josip Kruljac,
Jeronim Žagar, Josip Malvić, Antun
Jakovac, Josip Bujan, Jure Ferderber,
Josip Pleše, Anton Grgurić, Nikola Delač,
Ivan Pleše, Matija Pleše, Pavao Pleše,
Franjo Pleše, Dragutin Pleše, Izidor
Pleše, Vinko Jakovac i Edo Grgurić.
Početak rada bio je težak, oprema
oskudna (ručna štrcaljka i nekoliko
metara cijevi, nekoliko pojaseva i užeta,
4 sjekirice, 4 m usisnih cijevi, 20 kapa i 20
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povijesti Društva.
Na natjecateljskome planu, najveće je
uspjehe Društvo postiglo 1978. godine
na natjecanju u Vratima kada su dva
muška odjeljenja osvojila 2. i 5. mjesto.
Ženska ekipa više je puta osvajala prva
mjesta na županijskim natjecanjima,
a 2004. nastupile su i na Državnome
prvenstvu u Osijeku.

30. OBLJETNICA DVD-a ŠKALNICA

DVD Kupjak danas ima 85 članova, od
čega je 59 punoljetnih. Izvrsno surađuje
s ostalim društvima iz okruženja,
istaknula je Pizent.

mjedenih kaciga). U početku je Društvo
pripadalo Vatrogasnoj župi Sušak koja
je vodila brigu o školovanju kadrova.
Na obuku su poslana dva člana (budući
zapovjednik Karlo Delač i Josip Kruljac,
odgovoran za sanitet).
Godine 1934. donosi se odluka o
izgradnji vatrogasnoga doma koji je
imao površinu 12 x 9 metara.
Tijekom Drugoga svjetskog rata
aktivnost Društva je zamrla, a Društvo

koristi. Godine 1976. u Društvo stiže i
novo kombi vozilo IMV 1600. Sadašnji
vatrogasni dom izgrađen je 1987.
godine.

Kako i dolikuje, na svečanoj su sjednici
dodijeljene nagrade i priznanja. Među
ostalim, za 30 godina rada u Društvu,
diplome i srebrne medalje dobili su
Nikola Jakopec i Božidar Špoljarić.
Posebne zahvale i darovi uručeni su
dvojici bivših zapovjednika DVD-a
Kupjak, Vjenceslavu Malviću i Jurici
Plešeu.

Tijekom Domovinskoga rata najveći dio
operativnih članova Društva bio je na
prvoj crti bojišnice.
Godine 2002., uz financijsko potporu
Općine Ravna Gora i VZ PGŽ-a, u
Društvo stiže i novo navalno kombi
vozilo Citroen Jumper.

Vjenceslav Malvić

Jurica Pleše
se ponovno aktiviralo 1947. godine,
na inicijativu Josipa Malvića i Jeronima
Žagara. Prima se novih 29 članova,
formira Upravni odbor, a nabavljena je
i motorna štrcaljka Savica, kapaciteta
300 l/min.Godine 1974. u Društvo dolazi
još jedna štrcaljka marke Rosenbauer,
kapaciteta 600 l /min., koja je se i danas
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Dom se kontinuirano uređuje. Pored
odbojkaškoga igrališta, u planu je i
uređenje teretane. Ulaže se i u kadrove
pa se tako nastoji da svaki punoljetni
član bude ispitani vatrogasac. Ulaže se i
u doškolovanje za vatrogasne dočasnike
i časnike, a u Društvu se nadaju da će
ubrzo imati i prve vatrogasne suce u

Važan jubilej DVD-u Kupjak čestitali
su Hinko Mance, predsjednik VZ PGŽa, županijski vatrogasni zapovjednik
Slavko Gauš, zamjenik načelnika Ravne
Gore Franjo Ružić te mnogi drugi.
Svečanost je uveličana pokaznom
vatrogasnom vježbom te tradicionalnim
mimohodom vatrogasnih postrojbi.

U

nazočnosti
mnogobrojnih
predstavnika
dobrovoljnih
vatrogasnih
društava
i
profesionalnih postrojbi iz Primorskogoranske županije, Zagreba te susjedne
Slovenije, u Škalnici je početkom rujna
svečano obilježena 30. obljetnica
istoimenoga DVD-a.
Povoda za slavlje bilo je više: pored
spomenute obljetnice, svečano su
otvorene i nove prostorije u vatrogasnome
domu koji je temeljito obnovljen.
Uređenje je trajalo gotovo godinu dana.
Najprije je izgrađena betonska ploča
iznad garaže čime se dobilo stotinjak
četvornih metara novoga prostora u
kojemu su sada smještene kancelarije,
soba za sastanke i arhiva. Uređena
je i garderoba, promijenjena stolarija,
obnovljena fasada. Škalnički vatrogasci
danas imaju oko 360 četvornih metara
uređenoga prostora. Ukupna investicija
iznosila je 370 tisuća kuna, a najveći
dio tih sredstava (200.000 kn) osiguran
je iz proračuna Općine Klana, 30.000
kn investirao je VZ PGŽ, a ostatak DVD
Škalnica.

Na svečanoj sjednici DVD-a Škalnica
tajnik Društva Anton Simčić podsjetio
je na njihovu bogatu povijest, naglasivši
kako najveću zaslugu za osnivanje DVDa imaju Emil Simčić, Vasil Petrovski,
Anton Silić, Anton Simčić, Boris

Tončinić, Milodar Komen, Vinko Simčić
i Josip Starčević koji su, kao članovi
Inicijativnoga odbora, 1979. godine
potaknuli osnivanje DVD-a. Veliku
pomoć pružili su im Stjepan Brljak,
Marko Polović i Anton Rutar. Zahvaljujući
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Obljetnice

Nove prostorije
njihovim naporima, 27. listopada 1979.
godine održana je osnivačka Skupština
DVD-a Škalnica na kojoj je za prvoga
predsjednika izabran Vasil Petrovski.
Kako navodi Simčić, Društvo je u početku
imalo tek minimalnu vatrogasnu opremu
koja je, zbog nedostatka prostora, bila
pohranjena u privatnoj garaži prvoga
zapovjednika – Emila Simčića. Usprkos
problemima, Društvo je naglo raslo pa
je niti deset godina kasnije imalo gotovo
stotinu članova.
Godine 1990. izgrađen je vatrogasni
dom, a tri godine kasnije i poligon
za uvježbavanje vatrogasaca. Nakon
krize izazvane Domovinskim ratom i
međugeneracijskim
raslojavanjem,
Društvo se ponovno uspješno oporavlja,
osobito od 2000. godine kada je
izabrano novo vodstvo. Danas DVD
Škalnica ima 55 članova (23 operativna
člana, 11 pripadnika mladeži, 21
podupirući član), suradnja s lokalnom
samoupravom znatno je poboljšana,
a i oprema je zadovoljavajuća, osobito
od 2004. godine kada je nabavljeno
novo vozilo. Riječ je o Mazdi 2500,
vrijednoj 380 tisuća kuna čiju su kupnju
sufinancirali VZ PGŽ (100.000 kn),
Općina Klana (95.000 kn), Primorskogoranska županija (23.000 kn), MG
Rijeka (3.900 kn), Općina Matulji (10.000
kn) i DVD Škalnica (148.000 kn).
Na svečanoj su sjednici podijeljene
spomenice članovima Društva za deset,
dvadeset i trideset godina vatrogasnoga
rada, kao i veteranima DVD-a Škalnica.
Među ostalima, nagrade i priznanja
dobili su i Vatrogasna zajednica PGŽa, Općina Klana, DVD Klana te osobito
zaslužni pojedinci: Stjepan Brljak iz
riječke Gradske vatrogasne zajednice,
županijski
vatrogasni
zapovjednik
Slavko Gauš, bivši načelnik Općine
Klana Ivan Šnajdar, župan Ilirske Bistrice
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DVD Škalnica
dobitnik je
ovogodišnje
nagrade Općine
Klana. Godišnja
mu je nagrada
dodijeljena za
iznimne rezultate
u vatrogastvu,
odgoju
vatrogasne
mladeži i
promociji općine
Klana.

Vatrogasna vježba
Anton Šenkinc, zapovjednik DVD-a
Klana Dario Gauš, instruktor vatrogasne
mladeži Dalibor Bratović te Josip Pilčić.
Pri kraju svečane sjednice predsjednik
Društva Dušan Korić zahvalio je gostima
na darovima i lijepim riječima potpore,

kao i mjesnome pjevačkome zboru Matko
Laginja koji je uveličao svečanost.
Nakon svečane sjednice, članovi DVDa Škalnica i DVD-a Klana izveli su
zajedničku vatrogasnu vježbu u kojoj su
sudjelovali i najmlađi „vatrogasci“.
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Iz MG-Rijeke u svijet...

In memoriam

Prezid. Za svoj rad u lovačkoj udruzi
i pisanje za lovačka glasila dobio je
priznanje Hrvatskoga lovačkog saveza
2. stupnja. Za svoj je rad nagrađen i
Nagradom Grada Čabra za 2007. godinu,
a dobio je i Medalju zasluge za narod.

IN MEMORIAM
Mirko Božidar Wolf

N

akon teške bolesti, 9. kolovoza
ove godine u 67. godini života
preminuo je Mirko Božidar Wolf,
novinar i suradnik brojnih medija.
Mirko Wolf rođen je 26. veljače 1942.
godine u Ravnicama, u obitelji Petra
i Antonije Wolf. Osnovnu je školu
počeo pohađati u Tršću, a završio u
Čabru. Školovanje je nastavio u Rijeci
gdje je završio srednju školu, potom
i Pedagošku akademiju. Nakon toga
izvanredno je studirao pri Pedagoškom
fakultetu, također u Rijeci. Kao mladi
prosvjetni djelatnik zaposlio se u Čabru
gdje se 1963. godine i oženio s Marijom
rođ. Čop iz Šelniki. Dobili su dva sina
- Zdenka i Zorana. Nakon odsluženja
vojnoga roka, vratio se u čabarski kraj i 1.
rujna 1967. godine zaposlio u osnovnoj
školi u Prezidu gdje je 15 godina radio
kao učitelj, a potom kao ravnatelj škole
sve do 1. rujna 2007. godine.

Uz posao u školi, mnogo je radio i
za svoj kraj, osobito u vatrogastvu.
Osnivač je Vatrogasnih pionira 1968.
godine u Prezidu s kojima je postigao
mnoge vrijedne rezultate. Za svoj rad
dobio je Spomenicu za 40 godina rada
u vatrogastvu te Zlatno odličje HVZ-a.
Napisao je i knjigu 120 godina DVDa Prezid. Godine 1994. učlanio se u
Lovačko društvo Tetrijeb Čabar, sekcija

Od umirovljenja 1. rujna 2007.
godine, nastavio je honorarno raditi
u brojnim medijima. Do zadnjega je
dana pisao u Jutarnjem listu, Dobroj
kobi, Vatrogasnom vjesniku, Sportskim
novostima, Lovačkom vjesniku, Radio
Rijeci, Radiju Gorski kotar, a prije
toga i za Novi list (30 godina), Glasilo
Kovinoplastike, Drvosječu i druge
tiskovine. Za potrebe Hrvatske televizije
snimio je i emisiju o uskrsnim običajima
u Prezidu. Objavio je više od 1200
članaka s tematikom iz života čabarskoga
kraja, ali i cijeloga Gorskoga kotara.
Lik i djelo Mirka Božidara Wolfa
ostat će u sjećanjima svima koji su ga
poznavali, a posebice onima koji su s
njim neposredno surađivali i poštivali
ga kao vrsnog novinara.
Željko Malnar

100% hrvatski - 100% europski
R

MG RIJEKA D.O.O. ,
PODUZEÆE ZA PROIZVODNJU, PRODAJU
I SERVISIRANJE VATROGASNE OPREME
Kaèjak bb, 51000 Rijeka,
Tel.: +(385) 51/216-316; Fax: +(385) 51/216-232

IN MEMORIAM Niko Kauzlarić

P

rošlo je 10 godina otkad nas
je napustio Niko Kauzlarić,
dugogodišnji član DVD–a Zlobin
i neumorni promotor svih događanja
u Zlobinu i oko njega. Od samog
osnutka DVD-a Niko je bio aktivni član
operative i jedan od glavnih promotora
vatrogastva u Zlobinu. S 25 godina
postao je predsjednik Društva, a tu je
dužnost obavljao u više mandata. Na
kraju svojega životnog puta, napustio
nas je obavljajući predsjedničku
dužnost. Kao mladi vatrogasni dočasnik
obavljao je i dužnosti zapovjednika te je
bio zadužen za rad s djecom i mladeži,
što je vrlo rado činio. Ljubav prema
glazbi i glazbena pismenost potaknuli
su ga da sa svojim istomišljenicima, pod
okriljem Društva, 1983. godine osnuje
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tamburašku sekciju. Nakon nekoliko
godina, sekcija se izdvojila iz DVD-a
i izrasla u Kulturno-umjetničku udrugu
Žažara koju je Niko Kauzlarić nastavio
voditi. Pored toga, Niko Kauzlarić
bio je i vijećnik u Gradskome vijeću
Grada Bakra, predsjednik sindikalne
organizacije u poduzeću u kojemu
je radio, a bavio se i kuglanjem i
nogometom.
Danas, na 10. obljetnicu njegova
preranog odlaska, članovi KUUe Žažara i DVD-a Zlobin te mnogi
mještani s radošću i zahvalnošću
prisjećaju se Nike Kauzlarića, čovjeka
koji ih je vodio i poučavao vatrogastvu,
ali i životu općenito.
Boris Kauzlarić
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93 – drugo ime za pomoć
Sretan Božić i uspješnu 2010. godinu
želi vam
Vatrogasna zajednica Primorsko-goranske županije

