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IZVJEŠĆE O RADU 
PODRUČNE VATROGASNE ZAJEDNICE OGULIN  

U PERIODU OD 2009. DO 2012. GODINE 
 
 

Područna vatrogasna zajednica Ogulin djeluje na području Grada Ogulina 
i općina Josipdol, Tounj, Plaški i Saborsko. Članice zajednice su DVD Ogulin, 
Jasenak, Zagorje, Turkovići, Ribarići, Oštarije, Josipdol, Tounj, Plaški, 
Saborsko, JVP Ogulin i GDVD Opća bolnica Ogulin. 

Unapreñenje protupožarne zaštite, pružanje pomoći u elementarnim 
nepogodama, ekocidima i ostalim nesrećama osnovna je zadaće članica 
Područne vatrogasne zajednice. Planom zaštite od požara za Grad Ogulin i 
općine Josipdol, Tounj, Plaški i Saborsko djelovanje vatrogasnih jedinica 
podijeljeno je u tri požarne zone na području grada Ogulina i na zone navedenih 
općina sukladno njihovim Planovima zaštite od požara i Procjenama 
ugroženosti. Javna vatrogasna postrojba i DVD Ogulin pokrivaju prvu zonu tj. 
područje Grada, DVD Jasenak drugu zonu, a za treću zonu je u planu osnivanje 
DVD-a Drežnica. Područje te zone za sada pokriva Javna vatrogasna postrojba 
Ogulin i DVD Jasenak. 

U 12 društava okupljeno je oko 1500 vatrogasaca u raznim zvanjima, a od 
toga oko 400 članova vatrogasne mladeži i djece. PVZ Ogulin raspolaže sa oko 
150 operativnih vatrogasaca u dobrovoljnim društvima koji imaju liječničke 
preglede i potrebne ispite koji su spremni djelovati na poziv Zapovjednika 
zajednice. U Javnoj vatrogasnoj postrojbi zaposlen je 21 profesionalni 
vatrogasac koji pored svoje redovite djelatnosti vještine i znanja putem vježbi i 
školovanja prenose na dobrovoljne vatrogasce te pomažu u popravcima opreme i 
u drugim operativnim aktivnostima. 

Članice PVZ Ogulin prošle su godine imale veći broj vatrogasnih 
intervencija pa su tako društva po općinama imali 367 intervencija i to: na 
području grada Ogulina 147 intervencija, na području općine Josipdol 46 
intervencija, na području općine Tounj 53 intervencije, na području općine 
Plaški 43 intervencije i na području općine Saborsko 38 intervencija. Ovdje 
moramo napomenuti da je bilo, pogotovo u prošloj godini, nekoliko teških i 
visokorizičnih intervencija od kojih izdvajamo proljetne požare u Tounju, požar 
na Kleku i šumski podzemni požar u Ličkoj Jesenici. 
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Od ostalih aktivnosti sve članice PVZ svečano su obilježile Dan 

vatrogasaca i Dan Sv. Florijana na centralnoj proslavi u Ogulinu, a dio proslave 
za pridružene članice organiziran je u DVD-u Zagorje, Oštarije, Tounj i Plaški. 
U mjesecu zaštite od požara redovito se održava primanje predškolske i školske 
djece u prostoru Vatrogasne postrojbe Ogulin i pokaznom vježbom djelatnika 
Javne vatrogasne postrojbe. DVD Zagorje, DVD Oštarije i DVD Josipdol 
takoñer na svojem području tradicionalno imaju pokazne vježbe za 
osnovnoškolce u njihovim školama. 

 
 

I. Vatrogasne vježbe i natjecanja 
 

Članice PVZ Ogulin radile su na usavršavanju, školovanju i obuci pa su 
tako u zadnje četiri godine po društvima zajednice održani ispiti za vatrogasce, 
vatrogasce I. klase, dočasnike, dočasnike I. klase i vatrogasne časnike, a naši su 
vatrogasci u organizaciji VZKŽ polagali ispite za vatrogasne časnike I. klase. 

Od specijalnosti jedan dio operativnih vatrogasaca završio je uspješno 
obuke za strojara, za dišne  aparate, desantni ispit za šumske požare, a jedan dio 
zapovjednika i dozapovjednika je uspješno položio vrlo teški ispit pri 
ministarstvu za voditelja vatrogasnih intervencija. 

DVD-i održavaju redovite vatrogasne obuke i vježbe za operativne 
članove prema Pravilniku što je zahtijevano i od strane inspekcije DUZS. 

Jedna od važnih zadaća u našim društvima su natjecanja gdje se osim 
druženja i održavanja prijateljstava potvrñuje uspješnost dugotrajnog vježbanja i 
angažiranosti članova i vodstva DVD-a u svrhu održavanja budućnosti 
cjelokupnog vatrogastva i vatrogasne kulture. 

Od natjecanja na nivou naše Zajednice već se tradicionalno održavaju 
Kup za djecu od 6-12 godina u organizaciji DVD-a Ribarići, Kup vatrogasne 
mladeži od 12-16 godina u organizaciji DVD-a Jasenak i Kup za seniore u 
organizaciji DVD-a Oštarije u sklopu kojih je pred godinu dana održano i 
gradsko natjecanje PVZ Ogulin, te se prošle godine kod nas održalo i županijsko 
natjecanje u svim kategorijama u organizaciji DVD-a Oštarije koje je bilo 
izlučno za državno natjecanje u kategoriji mladeži i seniora. 

Najviše ekipa se plasiralo na državno natjecanje u Zadru upravo iz naše 
Zajednice koji su predstavljali Vatrogasnu zajednicu karlovačke županije, našu 
Vatrogasnu zajednicu i mjesta iz kojih su DVD-i. 

Već dugo nije postignut uspjeh kao što ga je postigla ženska mladež 
DVD-a Josipdol plasiravši se 2010. godine na državno natjecanje koje se 
održavalo u Sloveniji otkuda su se, tada djevojčice, a sada djevojke, vratile sa 
osvojenim 3. mjestom sa vatrogasne olimpijade. 

Osim toga ekipe naših članica, u svim kategorijama, uspješno nastupaju 
na memorijalima i kupovima diljem Hrvatske. 
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Na natjecanjima su DVD-i PVZ Ogulin bili vrlo aktivni pa je tako po 

ekipama u zadnje 4 godine: DVD Oštarije nastupilo na oko 120 natjecanja, 
DVD Josipdol na oko 100 natjecanja, DVD Jasenak na oko 50 natjecanja, DVD 
Ribarići, DVD Ogulin i DVD Zagorje na oko 40 natjecanja, DVD Turkovići na 
oko 20 natjecanja i GDVD Bolnica godišnje na 1 do 2 natjecanja u kategorijama 
u kojima se natječu bolnički GDVD-i s područja RH. Malo koja zajednica se 
može pohvaliti s ovakvim rezultatima i s ovoliko uspješnih ekipa u svim 
kategorijama iza čega stoji nemjerljivi rad njihovih voditelja koji je nažalost 
često marginaliziran, a tko se bavi s uvježbavanjem ekipa da postigne ovakve 
rezultate za svaku je pohvalu. 
 Nastupi Puhačkog orkestra DVD-a Ogulin vezani su za odreñene datume 
proslava i dogañanja što je već tradicija tako puhači redovito nastupaju: Prvog 
svibnja kada se ulicama Grada tradicionalno svira budnica, na raznim smotrama 
folklora karlovačke županije i državnim smotrama puhačkih orkestara Republike 
Hrvatske, proslavi dana grada Ogulina, proslavi sv. Florijana, na dječjim 
maškarama i večerima mažoret plesa itd. 
 
 
II. Vatrogasni domovi i vatrogasna oprema 
 

Završeni su radovi prve faze i otpočela je druga faza radova na 
vatrogasnom doma u Ogulinu te se očekuje da bi se objekt ove godine stavio u 
potpunu funkciju. Prostor doma zajednički će koristiti DVD Ogulin, Javna 
vatrogasna postrojba, Vatrogasna zajednica grada i Gorska služba spašavanja. 

Ove godine HVZ nudi pomoć pri legalizaciji objekata u vlasništvu 
vatrogasnih društava čemu ćemo se morati posvetiti i pri čemu nas očekuje vrlo 
veliki posao koji se nadamo uspješno odraditi. 

Većina članica PVZ Ogulina izvršila je kupnju osobne opreme i odjeće za 
potrebe vatrogasnih intervencija, radilo se na ureñenju garaža i domova tako da 
je uz oskudno financiranje dobrovoljni rad vatrogasaca bio najvažniji segment u 
povećanju operativnosti društava. 

Zadnje dvije godine ulažemo velike napore za dobivanje sredstava 
premije osiguranja prema Mjerilima za korištenje sredstava osiguranja HVZ-a 
za DVD-e na području posebne državne skrbi, što odrañuje tajnik s načelnikom 
Operativno-tehničkog stožera HVZ-a i Županijskom zajednicom, a prošle 
godine smo uspješno aplicirali na sredstva Karlovačke županije za intervencije 
van područja djelovanja. 

Za sva sredstva iz ova dva fonda kupljena je i podijeljena intervencijska 
vatrogasna oprema od strane PVZ za većinu društava naše Zajednice za što su 
ista Zakonom i namijenjena, a utrošak sredstava je uredno opravdan prema 
davateljima financijske pomoći ove vrste. 
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III. Vatrogasne intervencije i dislokacija 
 
 U razdoblju od 01.01. do 31.12.2012. godine članice intervenirale su, 
kako smo naveli, 367 puta i to po vrstama požara kako slijedi:  

−−−−    Požar na grañevinama     22 
−−−−    Požari dimnjaka      13 
−−−−    Otvoreni prostor      292 
−−−−    Tehničke intervencije na grañevinama   6 
−−−−    Tehničke intervencije u prometu    8 
−−−−    Akcidenti na grañevini     1 
−−−−    Ostalo        25 
−−−−    Bez učešća ili lažne dojave       0 

Ukupno       367 
U programu provedbe posebnih mjera zaštite od požara od interesa za 

Republiku Hrvatsku svake godine učestvuju interventni vatrogasci Javne 
vatrogasne postrojbe rasporeñeni u smjenama na području Dalmacije, a dobar 
dio DVD-a sa svojim vatrogascima učestvuje kako na dislokacijama tako i u 
interventnoj postrojbi. 

Za pohvaliti je suradnju DVD-a koji su izlazili na požarišta s JVP Ogulin 
strogo se pridržavajući načela subordinacije provodeći zapovjedi Zapovjednika 
PVZ te je vidljivo napredovanje u radu zapovjednika dobrovoljnih vatrogasnih 
društava na terenu zahvaljujući edukaciji i uvježbavanju u postrojbama. 
 
 
IV. Financiranje vatrogastva 
 
 Temeljem članka 43. Zakona o vatrogastvu, te Zakona o lokalnoj upravi i 
samoupravi odreñeni su čvrsti izvori financiranja za obavljanje redovne 
djelatnosti Vatrogasne zajednice, vatrogasnih društava i Javne vatrogasne 
postrojbe. Vatrogasna zajednica i njene članice ne mogu biti zadovoljni sa 
dosadašnjom visinom novčanih sredstava koja se doznačuju iz Proračuna Grada 
Ogulina, te općina Josipdol, Tounj, Plaški i Saborsko zabrinuti sve većim 
očekivanja struktura koje ne učestvuju u financiranju, a nameću se kao kritičari 
stanja u postrojbama. Na komentiranje financiranja i utroška sredstava od onih 
koji su slabi poznavaoci vatrogastva i zakona kojima je podložna vatrogasna 
djelatnost ovaj puta nećemo trošiti riječi. 
  
 
V. Vatrogasna odlikovanja i priznanja 
 
 Svi zaslužni dobili su vatrogasna priznanja za rad sukladno Pravilniku i 
svima ovom prilikom iskreno zahvaljujemo i čestitamo. 
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VI  Sjednice Predsjedništva i Zapovjedništva Vatrogasne zajednice 
 
 Tijekom prethodne četiri godine Predsjedništvo je održalo 27 sjednica na 
kojima je voñena rasprava oko realizacije Programa rada, ostvarenja prihoda i 
rashoda, raspodjele sredstava po društvima, školovanja kadrova, organizacija 
natjecanja, obilježavanja Dana vatrogasaca, o aktivnostima u Mjesecu zaštite od 
požara, kao i o ostalim tekućim pitanjima. 
 U istom izvještajnom razdoblju Zapovjedništvo Područne vatrogasne 
zajednice Ogulin održalo je 10 sjednica. 
 
 
VII  Stru čna služba 
 
 Radi obavljanja stručnih, administrativnih i financijskih poslova i 
ostvarenja djelatnosti ukupne vatrogasne organizacije u Zajednici djeluje stručna 
služba koja obavlja i jedan dio poslova za potrebe Javne vatrogasne postrojbe 
Ogulin. Izvršitelj je jedna osoba u stalnom radnom odnosu. 

Većina dobrovoljnih vatrogasnih društava su se pokazala kao dobri 
poznavaoci zakona o financiranju i ove poslove bez primjedaba od mjerodavnih 
tijela uredno izvršavaju zahvaljujući svojim predsjednicima, tajnicima i 
blagajnicima koji odrañuju u vatrogastvu onaj nevidljivi dio posla. 
 
 
VIII  Zaklju čak 
 
 Na kraju svakako treba istaknuti da do realizacije velikog broja aktivnosti 
ne bi došlo bez razumijevanja i simbioze dobrovoljnog vatrogastva kroz 
Područnu vatrogasnu zajednicu i samog vodstva Grada Ogulina i općina 
Josipdol, Tounj, Plaški i Saborsko bez obzira na financijske teškoće koji su 
prepoznali potencijale dobrovoljnog vatrogastva i što vatrogasci-dobrovoljci, 
voñeni humanom idejom, mogu učiniti na dobrobit grañana. 
 Svi spomenuti sadržaji i zadaće ostvareni su uz mnogo zalaganja na 
sjednicama Predsjedništva i Zapovjedništva, te na izvršnim tijelima društava. Na 
tome zahvaljujem članovima svih tijela i svima vama i vašim članovima koji su 
pridonijeli uspješnoj realizaciji navedenih aktivnosti te svima vama i novo 
izabranom rukovodstvu Zajednice iskreno želim sav uspjeh u radu. 
 
U Ogulinu: 23. ožujak 2013. g. 

Predsjednik PVZ Ogulin 
 
 

_____________________ 
(Franjo Kolić) 
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PRILOZI IZVJEŠ ĆU: 
 

1. Izvješće nadzornog odbora za 2012 - 
http://www.ogulin.hr/dokumenti/s3-10a.pdf  

 
2. Verifikacijsko izvješće - http://www.ogulin.hr/dokumenti/s3-

10b.pdf 
 

3. Zapisnik sa redovite izborne sjednice skupštine 
Područne vatrogasne zajednice Ogulin - 
http://www.ogulin.hr/dokumenti/s3-10c.pdf 

 
4. Naziv korisnika proračuna: Područna vatrogasna 

zajednica Ogulin - http://www.ogulin.hr/dokumenti/s3-10d.pdf 
 

5. Izvršenje financijskog plana za 2012 - 
http://www.ogulin.hr/dokumenti/s3-10e.pdf 

 
6. Financijski plan za 2013 - http://www.ogulin.hr/dokumenti/s3-

10f.pdf 
 

7. Bilanca i izvještaj o prihodima i rashodima u 2012. 
godini - http://www.ogulin.hr/dokumenti/s3-10g.pdf 

 
 


