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Izvješće Predsjednika
za 2015. godinu
U 2015. godini Područna vatrogasna zajednica Ogulin odradila je sve zadaće
koje su se pred nju kao instituciju postavile. Operativni dio vidljiv je kroz izvješće
zapovjednika, a sve ostale radnje vezane za funkcioniranje Zajednice odrađivane su
na sastancima Predsjedništva PVZ, Predsjedništva VZKŽ te na sastancima kod
Gradonačelnika u gradskoj upravi. Pored toga rasprave i sastanci su vođeni na
Predsjedništvu,
Zapovjedništvu,
kolegijima,
povjerenstvima
za
financije,
osposobljavanje, odlikovanja i priznanja i drugim.
Većina problematike je uspješno riješeno sukladno novim propisima, zakonima
i pravilnicima koji u većini slučajeva otežavaju rad i traže dodatni angažman, a
moglo bi se reći da ne pomažu u vitalnim stvarima za rad Zajednice.
Na sastancima VZKŽ 27.01., 26.02., 29.04., 06.07. i 09.09. raspravljalo se o
planovima i procjenama ugroženosti gdje je donesena Odluka da IDVD Opća bolnica
Ogulin nije više središnje društvo, a pokušava se naći rješenje pokrivanja područja
Drežnice ili DVD-om ili desetinom DVD-a Jasenak. Donesen je kriterij raspodjele
županijskih financijskih sredstava, Plan nabave, prijedlog dodjele plaketa Gjure
Deželića i Mirka Kolarić i drugo. VZKŽ je odredila datume svečanih i radnih skupština
te su donesene odluke o kampu vatrogasne mladeži u Fažani i prijedlog priznanja i
odlikovanja za dan vatrogastva. Krajem godine na Predsjedništvu VZKŽ prezentiralo
je planove za 2016. godinu i pohvalilo odličnu organizaciju polaganja vatrogasnih
ispita i specijalnosti od strane PVZ Ogulin kojih u 2015. godini nije bilo mali broj s
velikim brojem polaznika koji su uspješno završili osposobljavanja.
Na Predsjedništvima PVZ Ogulin 19.02., 08.04., 06.07., 09.09. i 21.12. pored
zadaća dobivenih od strane VZKŽ intenzivno se radilo na internim problemima kao
što su financijski planovi, planovi rada, planovi nabavke opreme, plan zaštite
područja Drežnice, radilo se na iznalaženju rješenja dovršetka vatrogasnog doma
DVD-a Ogulin i preraspodjele prostorija s JVP Ogulin što je i trenutno aktualno i u
postupku. PVZ je pokušala iznaći način opremanja s radio vezama za uzbunjivanje
što će se s vremenom postići pomoću nove aplikacije „Vatronet“, pomoglo se
prilikom održavanja natjecanja, osposobljavanja, organizirala se proslava sv.
Florijana i drugo. Pokazala se potreba za pomoć u vođenju financijama DVD-a s
područja grada Ogulina te je u tu svrhu primljena jedna osoba posredstvom Grada
na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, a voditelj aktivnosti
stručnog osposobljavanja je Mirna Petrušić. Radi praćenja rada i adekvatnog utroška
sredstava od DVD-a su zatražene knjižice vozila te je donesena Odluka o zabrani
korištenja vatrogasnih vozila izuzev u vatrogasne svrhe radi očuvanja ionako
dotrajalog voznog parka.
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Predsjedništvima su prethodili četiri sastanka kolegija na kojima su se donosili
prijedlozi za sastanke Predsjedništva i Zapovjedništva te rješavala tekuća
problematika za što nije bilo potrebe sazivanja svih članica. Vršile su se rasprave na
sastancima kod Gradonačelnika, o planu zaštite područja Drežnice, zapovjedniku
VZKŽ je dana suglasnost o uključivanju u izradu Procjena ugroženosti i Plana
vatrozaštite kao i revizije istih. Donesena je Odluka da do daljnjeg DVD Jasenak
pokriva područje Drežnice te da se izrade podaci protupožarnih putova i
pozicioniranje hidrantske mreže koju u aplikaciju Gis Cloud unosi djelatnik JVP Ogulin
Dražen Kurelac.
Nekoliko puta su odrađeni sastanci u gradskoj upravi kod Gradonačelnika
grada Ogulina gdje se raspravljalo, pored financijskih i organizacijskih pitanja, o
Procjeni i Planu ugroženosti, o sporazumu i načinu financiranja PVZ-a od strane
ostalih jedinica lokalne samouprave na čijem području djeluje Zajednica i JVP Ogulin
kao i o završetku izgradnje vatrogasnog doma DVD-a Ogulin. Ovo je prilika za
pohvaliti odnos između Gradonačelnika i PVZ obzirom da sva vatrogasna pitanja
zajednički rješavamo za dobrobit i vatrogastva i cjelokupnog stanovništva.
Ukupno u 2015. godini održano je 4 sjednice Predsjedništva, 4 sjednice
Zapovjedništva, 4 sastanka Povjerenstva za priznanja i odlikovanja, nekoliko puta su
se sastala i povjerenstva za financije i osposobljavanje itd.
Stručne službe u 2015. godini, pojačane za jednog izvršitelja, kvalitetno su
odrađivale svoje materijalno-financijske i druge zadaće prateći zakonske okvire i
primjenjujući ih za potrebe funkcioniranja Zajednice. Tajnik je između ostalog
nazočio edukacijama i seminarima i izradio zastavu PVZ s unikatnim sv. Florijanom,
a članovi županijskih povjerenstava i timovi za osposobljavanja vatrogasnih kadrova
kvalitetno su svoja znanja prenosili na članove naših vatrogasnih društava.
Procjenjujem da smo 2015. godinu uspješno odradili, ali moramo biti i
samokritični obzirom da primjećujemo da kadrovi uprava društava dobrim dijelom ne
rade svoj posao kako se to od njih očekuje. Za primijetiti je nedovoljan angažman
tajnika, blagajnika i operatera Vatrogasne mreže (sada Vatroneta) koji bi svoje
poslove morali raditi puno kvalitetnije i profesionalnije o čemu se u narednom
periodu moramo pobrinuti.
Vremena se mijenjaju, zakonodavstvo se mijenja, dolaze nove obveze koje
moramo slijediti, ali se nadam da ćemo uz dodatni angažman uspješno odolijevati
svim promjenama i dalje uspješno održati vatrogastvo na našem području.
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