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Poštovane dame i gospodo, cijenjeni uzvanici i članovi Skupštine!
Pri kraju smo drugog četverogodišnjeg razdoblja postojanja i rada naše županijske
vatrogasne Zajednice, pa je stoga ova sjednica Skupštine idealna prilikla za osvrt te
ocjenu naših aktivnosti tijekom spomenutog razdoblja.
Nije lako održavati razinu ugleda i značaja vatrogasaca našeg područja. Sigurno je,
meñutim, kako su rezultati ostvareni tijekom protekle četiri godine neizostavni dio
mozaika koji varaždinsko vatrogastvo stavlja meñu najznačajnije čimbenike razvoja
vatrogastva i zaštite od požara na području Republike Hrvatske.
Spoj stoljetne tradicije promicanja ljudskih vrlina i hrabrosti te suvremenih pogleda
na razvoj naše službe u Europi i svijetu, varaždinsko je vatrogastvo velikim slovima
ucrtao na «vatrogasnu kartu svijeta» odlukom o domaćinstvu meñunarodnoj vatrogasnoj
olimpijadi CTIF-a 2005. godine.
Vatrogasna zajednica Varaždinske županije kao krovna organizacija vatrogasnih
udruga u županiji organizirana je i djeluje temeljem Zakona o udrugama te Zakona o
vatrogastvu. Zajednica je dobrovoljna, stručna i humanitarna udruga od posebnog
interesa za Županiju Varaždinsku sa temeljnom zadaćom ostvarivanja zajedničkih ciljeva
dobrovoljnih vatrogasnih društava, vatrogasnih zajednica gradova te vatrogasnih
zajednica općina udruženih u našu udrugu.
Razdoblje od osnutka Zajednice, 10. srpnja 1993. godine pa do danas, obilježeno je
značajnim zaokretima u strategiji razvoja vatrogastva i zaštite od požara u Republici
Hrvatskoj. Oduzimanje vlasništva nad imovinom, nesreñen sustav financiranja, te niz
drugih odredbi negativno su obilježili prvi Zakon o vatrogastvu u Republici Hrvatskoj iz
1993. godine. Donošenje njegovih izmjena i dopuna uslijedilo je 1996. godine temeljem
reakcija u vatrogasnim organizacijama. Varaždinsko vatrogastvo aktivno je sudjelovalo
u kreiranju odredbi o dodjeli humanitarnog statusa našoj organizaciji, ostvarivanju prava
na zdravstveno i mirovinsko osiguranje u slučajevima stradavanja za vrijeme
sudjelovanja u vatrogasnim intervencijama, vraćanju pokretne imovine u vlasništvo
dobrovoljnih vatrogasnih društava, dobivanju dijela financijskih sredstava iz premije
osiguranja od požara itd.
Smjernice iz novog Zakona o vatrogastvu iz 1999. godine obilježene su ponovnim
spuštanjem organizacije vatrogastva i zaštite od požara na razinu lokalne uprave i
samouprave, a posebice u pogledu sustava financiranja. Novi sustav praktično se
primjenjuje na području cijele županije, no pojedine jedinice lokalne uprave i
samouprave našu humanitarnu djelatnost još uvijek ne vrednuju na način kako to nalažu
zakon i realno stanje na terenu. Teško je usporeñivati vatrogastvo te njegovu lepezu
zadaća sa ostalim udrugama i organizacijama u današnjem društvu. Činjenica kako su
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vrijedni članovi vatrogasnih društava u pravilu i predvodnici razvoja svakog mjesta u
županiji dovoljno naglašava značaj i ulogu vatrogastva u našem društvu.
Temeljem Statuta u Zajednicu je udruženo: 6 gradskih vatrogasnih zajednica, 18
općinskih vatrogasnih zajednica te 4 samostalna društva (124 teritorijalna DVD-a, 8
DVD-a u gospodarstvu, 1 teritorijalna JVP te 1 JVP u gospodarstvu ili ukupno 134
postrojbe) koja djeluju u svojim jedinicama lokalne samouprave odnosno tvrtkama. U
većini gradskih i općinskih vatrogasnih zajednica proces izrade Procjene ugroženosti od
požara i Plana zaštite od požara je završen ili u fazi izrade što će uvelike olakšati
organizaciju vatrogastva i zaštite od požara na temelju relevantnih pokazatelja. Na
prijedlog Zapovjedništva Vatrogasne zajednice Varaždinske županije izrañena je
privremena kategorizacija DVD-a do donošenja Procjene ugroženosti i Planova zaštite
od požara gradova, općina i županije temeljem koje na području Županije Varaždinske
imamo 5 DVD-a i 1 JVP vrste «A», 24 DVD-a vrste «B», 11 DVD-a vrste «C», 83
DVD-a vrste «D» te 1 JVP u gospodarstvu.
Statut te ostali podzakonski akti Zajednice usklañeni su sa novim Zakonom o
vatrogastvu (N.N. 106/99.), a svojim sugestijama pomogli smo u usklañivanju rada
ostalih vatrogasnih udruga na području županije. Sukladno naputku Zajednice sve
vatrogasne zajednice gradova i općina, kao i samostalna dobrovoljna vatrogasna društva
svoje su izborne sjednice Skupština održale u tijeku zakazanog razdoblja te su izabrana
nova radna tijela i dužnosnici udruga.
Ustroj vatrogastva na području županije tijekom proteklih 8 godina djeluje
kvalitetno u svom sadašnjem obliku te sve Zajednice učinkovito djeluju na svojim
područjima. Na području županije okupljamo gotovo 6 100 vatrogasaca sa preko 3 400
operativnih vatrogasaca u interventnim postrojbama društava. Primjetan je porast broja
operativnog članstva dok bi vatrogasne organizacije trebale više raditi na omasovljenju
vatrogasne mladeži i podupirajućeg članstva.
U razdoblju od 1997. do 2001. godine iz sredstava premije osiguranja osigurana su
sredstva za nabavu 7 vatrogasnih vozila, 2 motorne vatrogasne pumpe i modernizaciju
dojavnog sustava, a pružena je savjetodavna i organizacijska pomoć i kod nabave ostale
opreme.
Okupljanje mladih u vatrogasnoj organizaciji jedan je od prioriteta u našem radu, pa
smo stoga u skladu s našim mogućnostima uložili i odreñena sredstva u tu svrhu, a
posebice za dovršetak Kampa hrvatske vatrogasne mladeži u Fažani.
Pojačane protivpožarne aktivnosti vatrogasaca diljem županije posebno su
naglašene tijekom naše tradicionalne manifestacije «Svibanj – mjesec zaštite od požara»,
no potrebno je spomenuti i distribuciju preko 15 000 letaka sa saznanjima iz zaštite od
požara po domaćinstvima županije, suradnju s kulturno-prosvjetnim ustanovama i
organizacijama itd.
Zadovoljni smo postignutim rezultatima u domeni osposobljavanja vatrogasnih
kadrova gdje je pružena pomoć u organizaciji, voñenju osposobljavanja, izdavanju
uvjerenja za polaznike i druga organizacijska pomoć. Tijekom protekle četiri godine
osposobljeno je gotovo 2 000 polaznika tečajeva za različita zvanja u dobrovoljnom
vatrogastvu. Sukladno zakonskim odredbama i realnom stanju na terenu osposobili smo
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mlañe članstvo za voñenje vatrogasnih organizacija u budućem razdoblju, a posebice za
zapovjedne dužnosti.
Uz sve teškoće koje prate rad naših dobrovoljnih vatrogasnih društava, odnosno
postrojbi, slobodno možemo ustvrditi kako su sva društva izvršila temeljnu zadaću u
gašenju požara i spašavanju ljudi i imovine na zadovoljstvo svih grañana, lokalne uprave
i samouprave te drugih čimbenika koji financiraju ili operativno nadziru rad
dobrovoljnog vatrogastva. Dobrovoljne vatrogasne postrojbe tijekom protekle 4 godine
uspješno su intervenirale u 1 113 slučajeva, uz dobru suradnju sa profesionalnom
vatrogasnom postrojbom grada Varaždina kod pojedinih intervencija.
Značajna ostvarenja na natjecateljskom planu sastavni su i redoviti dio izvješća o
radu naše Zajednice već niz godina. Vatrogasci naše županije vrijednim radom uspješno
se natječu, ali i redovito organiziraju natjecanja najviše razine. U proteklom
četverogodišnjem razdoblju održana su 2 županijska natjecanja mladeži i županijsko
natjecanje vatrogasaca 1999. godine sa preko 750 natjecatelja. Unatoč teškim
okolnostima prošle smo 2000. godine pomogli u organizaciji državnog natjecanja svih
uzrasta vatrogasaca, od najmlañe djece do najstarijih članova sa bogatim natjecateljskim
iskustvom. Uloženi trud i dugotrajne pripreme domaćina i natjecatelja ogledale su se u
vrlo dobrim rezultatskim ostvarenjima. Sastavni dio hrvatske reprezentacije na
meñunarodnoj vatrogasnoj olimpijadi u Finskoj ponovno će biti i desetine društava iz
naše županije. Pružanjem savjetodavne i organizacijske podrške nastojati ćemo pomoći u
kvalitetnom predstavljanju Republike Hrvatske i Varaždina kao grada domaćina
tisućama vatrogasaca iz cijele Europe 2005. godine.
Ostvarenja spomenuta u izvješću ukazuju na činjenicu kako uz sve prisutne
probleme i siromaštvo dobrovoljnog vatrogastva nalazimo načina za njegovanje tradicije
dobrovoljnog vatrogastva te njegov razvoj krojen prema temeljnim društvenim
vrijednostima i europskim uzorima. U svemu tome osobito je značajna financijska
potpora Poglavarstva Županije Varaždinske, no rad nam umnogome olakšava nadasve
dobra suradnja sa svima našim članicama, stručnim i humanitarnim organizacijama,
Policijskom upravom varaždinskom, Javnom vatrogasnom postrojbom grada Varaždina,
sredstvima javnog priopćavanja.
Toplo i srdačno HVALA riječ je koju dobrovoljni vatrogasci sve rjeñe čuju, no
kako su se oni uvijek kao braća meñusobno pomagali tako i mi još jednom svima
upućujemo iskrenu zahvalu za potporu u našem dobrovoljnom i humanitarnom radu.
Neka živi dobrovoljno vatrogastvo varaždinske županije, neka živi dobrovoljno
vatrogastvo u suverenoj i suvremenoj Republici Hrvatskoj.
Predsjednik VZŽ:
Marijan Mlinarić, dr. med.
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