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IZVJEŠĆE O RADU 
PODRUČNE VATROGASNE ZAJEDNICE 

OGULIN ZA 2013. GODINU 
 

 
UVOD 
 
Područna vatrogasna zajednica Ogulin je stručna i humanitarna udruga u 

području zaštite od požara. Svoju djelatnost neposredno obavlja s 11 vatrogasna 
društva i 1 JVP koja su direktno pridružena u Zajednici. Izviješće o radu obuhvaća 
područja preventive, operative i organizacijske djelatnosti kao osnove djelatnosti koje 
proizlaze iz zakona i podzakonskih akata. 

 
Izviješće o radu Područne vatrogasne zajednice Ogulin za 2013. godinu, 

izrañeno je na osnovi praćenja rada svih članica Zajednice, a sadrži pregled o radu 
operative, osposobljavanju vatrogasnih kadrova, podatke iz vatrogasne djelatnosti te 
njenih izvršnih i radnih tijela i komisija. 

 
Djelovanje i rad Područne vatrogasne zajednice Ogulin i njenih članica je 

usklañen sa temeljnim zakonima koji su vezani na vatrogasnu djelatnost a to su: 
Zakon o udrugama, Zakon o vatrogastvu, Zakon o zaštiti i spašavanju, Zakon o zaštiti 
od požara i Zakonu o financiranju neprofitabilnih udruga i njihovih podzakonskih akata. 

 
 
OSPOSOBLJAVANJE VATROGASNIH KADROVA  
 
Područna vatrogasna zajednica Ogulin ima ovlaštenje MUP-a RH za provoñenje   

osposobljavanja na osnovu kojeg kontinuirano organizira i provodi edukaciju, 
osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova i grañanstva. Osnova ovog 
školovanja je Pravilnik o programu osposobljavanja i usavršavanja vatrogasnih 
kadrova kojeg donosi ministar, te Program rada i Uputstva o osposobljavanju i 
usavršavanju dobrovoljnih vatrogasaca u Republici Hrvatskoj koje donosi   
Predsjedništvo Hrvatske vatrogasne zajednice. 

 
Vodeći brigu o  stručnom kadru u  prethodnoj godini održano ukupno 2 tečaja 

pri čem je osposobljeno ukupno 60 novih vatrogasaca i vatrogaskinja koji su uspješno 
položili ispit za zvanje ispitanog vatrogasca. 

Većina je zapovjednika i dozapovjednika iz udruženih DVD-a položilo ispit za 
vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima (stručni ispit). 

 

 

Ogulin,  21. ožujak 2014. 
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U Kampu vatrogasne mladeži u Fažani za vrijeme boravka mladeži iz DVD-a  

Oštarije i Josipdol obavljeno je i osposobljavanje prema vatrogasnom programu za 
vatrogasnu mladež, koji su isti s uspjehom završili. Kako je ovaj vid osposobljavanja 
vatrogasne mladeži vrlo uspješan i svake godine se program stručno usavršava, 
potrebno je uključiti sve više mladeži u Kamp na taj način da ekipe mladeži iz naše 
PVZ zalažu da osvoje prva tri mjesta na natjecanjima koja im garantiraju plasman, kako 
u kamp tako i na državno natjecanje. 

 
 
VATROGASNA NATJECANJA  
 
U 2013. godini na području PVZ Ogulin održano je 1. kolo 5. kupa VZKŽ za 

seniore u Oštarijama, za mladež u Jasenku i za djecu u Ribarićima. Na KUP-u 
Vatrogasne zajednice Karlovačke županije nastupilo je ukupno 87 natjecateljskih 
odjeljenja, a prema broju desetina iz pojedinih članica, najzastupljenija je bila VZG 
Karlovca 33 desetine i PVZ Ogulin sa 22 desetine, dok je iz ostalih 11 vatrogasnih 
zajednica koje su se natjecale bilo ukupno 32 natjecateljske desetine. 

 
U VZG Karlovca, u sklopu Kup natjecanja u Donjem Mekušju održano je 

Županijsko vatrogasno natjecanje za mladež i podmladak s time da je to natjecanje 
bilo ujedno i izlučno za Državno vatrogasno natjecanje mladeži koje će se održati u 6. 
mjesecu 2014. g. Plasman na državno natjecanje mladeži izborila je mladež ženska 
DVD-a Oštarije osvojivši 2. mjesto i mladež ženska DVD-a Josipdol osvojivši 3. 
mjesto. 

 
U konkurenciji podmladka na županijskom natjecanju pomladak muški DVD-a 

Ribarići osvojio je 2, a podmaldak ženski DVD-a Oštarije 3. mjesto.  
 
Kroz proteklu godinu mnoga naša Dobrovoljna vatrogasna društva sa svojim   

natjecateljskim desetinama bila su uključena u različita vatrogasna natjecanja i 
susrete diljem Hrvatske. 

 
 
AKTIVNOSTI, PROMIDŽBA I JUBILARNE  GODIŠNJICE  
 
Pored redovitih aktivnosti, po pitanju intervencija, možemo zaključiti da je 2013. 

godina bila mnogo blaža od prethodne 2012. godine po pitanju požara, obzirom da su 
se redovito provodile preventivne mjere, ali smo se u 2013. godini borili protiv 
poplava. U PVZ Ogulin u 2013. godini bile su slijedeće intervencije: 

 

POŽAR 
grañevina 

POŽAR 
dimnjaka 

POŽAR 
otv. 

prostora 

POŽAR 
promet 

AKCID. 
grañevi

na 

AKCID. 
promet 

TEHN. 
INT. 

grañevine 

TEHN. 
INT. 

promet 
OSTALO UKUPNO 

14 13 47 4 6 1 118 16 27 266 

 
Posebne aktivnosti prema Programu u Mjesecu zaštite od požara provode se u 

gotovo svim Dobrovoljnim vatrogasnim društvima. Centralna proslava i obilježavanje 
Dana vatrogastva i Dana Sv. Florijana održano je u DVD-u Ogulin dok su 
tradicionalno DVD Zagorje i Oštarije održalo proslave i u svojim mjestima. 
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Protekle godine Dobrovoljno vatrogasno društvo Ogulin svečano  je  obilježilo  

svoju 140-u obljetnicu rada i djelovanja uz prisutnost mnogih gostiju iz vatrogasnog i 
društvenog miljea kojom prilikom su zaslužnim članovima predana priznanja, a 
prijateljima i pomagačima zahvalnice. 

 
 
VATROGASNA ODLIKOVANJA I PRIZNANJA  
 
Za pokazane rezultate na unapreñenju vatrogastva i zaštite od požara, te njihov 

nesebičan i humani rad, članovima vatrogasnih organizacija u Područnoj vatrogasnoj 
zajednici Ogulin dodijeljena su brojna vatrogasna odlikovanja i priznanja. 

Pored odlikovanja i priznanja koja su dodijeljena od strane PVZ, VZKŽ i HVZ-a, 
brojnim vatrogascima i zaslužnim pojedincima izvan vatrogasnih organizacija 
uručena su priznanja na prigodnim svečanostima. 

 
 
SJEDNICE TIJELA ZAJEDNICE  
 
U 2013. godini Predsjedništvo je imalo 5 sjednica, dok je Zapovjedništvo 

Vatrogasne zajednice imalo 3 sjednice na kojima su donijeti planovi rada prema 
kojima se  odvijala cjelokupna aktivnost.  

 
Ostala  tijela  Područne vatrogasne zajednice Ogulin su održavala  svoje sjednice 

prema potrebi. 
 
 
ZAKLJU ČAK 
 
U 2014. godini svakako je prioritet osposobljavanje operativnih vatrogasaca 

kroz razne specijalnosti u vatrogastvu kao i kroz redovna školovanja za stjecanje 
zvanja. Nabavku opreme i vozila treba provoditi i planirati sukladno zakonskim 
okvirima sa čelnicima jedinice lokalne samouprave kako bi se nabavila nova ili novija 
oprema uz tripartitno financiranje (općina/grad – županije – država). 

 
Kroz izviješće su iznijeti bitni podaci koji su proizišli iz Programa rada PVZ 

Ogulin i njezinih članica u protekloj godini. Možemo zaključiti da postoji još 
potencijala za bolji rad same Zajednice kroz ozbiljniji rad Predsjednika, zapovjednika, 
tajnika, blagajnika i drugih po DVD-ima po pitanju dostave protoka, informacija i 
izvješća da bi operativa bila čim spremnija. 

 
 
 

Predsjednik: 
M.P. 

 
     

(Franjo Kolić) 
 


