IZVJEŠĆE
O STANJU SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
NA PODRUČJU OPĆINE STUPNIK U 2015. GODINI

ANALIZA STANJA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
Dosadašnje stanje organiziranosti sustava zaštite i spašavanja na području
Općine Stupnik karakterizira činjenica da je isti do donošenja Zakona o zaštiti i
spašavanju 2004. godine bio organiziran i provođen sukladno odredbama
Zakona o unutarnjim poslovima koje su se odnosile na civilnu zaštitu, Zakona o
zaštiti od požara, Zakona o vatrogastvu, Zakona o zaštiti od elementarnih
nepogoda i podzakonskim propisima donesenim temeljem navedenih zakona.
Do donošenja Zakona o zaštiti i spašavanju Općina Stupnik donijela je i
provodila slijedeće akte iz područja zaštite i spašavanja:
1. Procjenu ugroženosti od požara
2. Plan zaštite od požara
3. Odluku o osnivanju Zapovjedništva zaštite i spašavanja

U periodu od stupanja na snagu Zakona o zaštiti i spašavanju,
ustrojavanjem i organizacijom rada Državne uprave za zaštitu i
spašavanje,osnivanjem Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Zagreb te
donošenjem novih podzakonskih propisa na temelju Zakona o zaštiti i
spašavanju, Općina Stupnik izradila i usvojila slijedeće akte:
•
•
•
•
•
•

Odluku o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja
Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara
Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za zaštitu i
spašavanje
Odluku o osnivanju postrojbe opće namjene
Reviziju Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i
Plan zaštite od požara
Proračunom je osiguravala sredstva za provođenje zadaća iz
područja zaštite od požara (redovna djelatnost DVD-a, kapitalna
sredstva za opremu , sredstva za civilnu zaštitu)

Općina Stupnik je tijekom protekle godine uredno i u zakonom propisanom
opsegu financirala troškove zaštite i spašavanja što potvrđuju nalazi inspekcijskih
službi prilikom obavljenih redovitih inspekcija (nadzora).

OPERATIVNE SNAGE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
U provođenju aktivnosti zaštite i spašavanja stanovništva te otklanjanja
nastalih posljedica u slučaju nesreća ili katastrofa nastalih uslijed prirodnih
civilizacijskih ugroza na području nadležnosti angažiraju se redovne snage te
pravne pravne osobe, službe i udruge koje se u okviru svoje djelatnosti bave ili
mogu izvršiti zadaću u zaštiti ispašavanju i predstavljaju operativne snage zaštite
i spašavanja.
Za rukovođenje ukupnim aktivnostima i koordinacijom djelovanja u zaštiti
i spašavanju sukladno zakonu imenovan je Stožer zaštite i spašavanja te
donijeta Odluka o osnivanju postrojbe opće namjene od 30 pripadnika . Isti su
oformljeni iz baze podataka pri Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje.
Potrebno je naglasiti da su članovi Stožera zaštite i spašavanja,
zaovjedništvo civilne zaštite
i članovi jedinice opće namjene
prošli
odgovarajuću obuku za izvršavanje zadaća u zaštiti i spašavanju, a povjerenici
civilne zaštite nisu imenovani.
VATROGASTVO
Za izvršenje zadaća u zaštiti i spašavanju angažiraju se kao dio
operativnih snaga postrojba i zapovjedništvo DVD Stupnik koji nažalost jedini
predstavljaju organiziranu operativnu snagu zaštite i spašavanja na području
Općine Stupnik. Potrebno je naglasiti da JVP Grada Zagreba nema obavezu
izlaska na područje Općine Stupnik jer nije bilo moguće sklapanje ugovora sa
JVP Zagreb zbog prevelikog vremena dolaska (većeg od 15 min koliko je
predviđeno zakonom) na naše područje te je Procjenom ugroženosti od požara
definirana obveza Općine za osposobljavanja vlastite postrojbe DVD kroz niz
organizacijskih i tehničkih mjera zaštite od požara za odgovarajuću interventnu
sposobnost prvog izlaska.
Može se konstatirati da je većina tih Procjenom definiranih mjera
provedena, te se zaštita od požara uglavnom rješava kroz aktivnosti DVD
Stupnik koje danas broji ukupno 86 članova, od čega 34 izvršno-operativnih, 30
pomažućih članova, 14 pričuvnih , 8 članova vatrogasne mladeži.
Strukturni prikaz :
51 članova sa položenim vatrogasnim ispitom od čega:
- 2 viši vatrogasni časnik prve klase
- 8 vatrogasnih časnika
- 1 vatrogasni dočasnik prve klase
- 3 vatrogasna dočasnika
- 9 vatrogasaca prve klase
- 28 vatrogasaca
/35 članova bez položenog vatrogasnog ispita/
Odjeljenje vatrogasaca-ronioca - 14 članova

Kategorija R 1 – 6 članova
Kategorija R2 - 3 člana
Kategorija R3 voditelj ronjenja - 3 člana
Kategorija I 1 – 1 član
Kategorija I 2 – 1 član

Svi operativni članovi osposobljeni su za gašenje požara , spašavanje ljudi i
imovine prilikom prirodnih i tehničko-tehnoloških nesreća ili katastrofe. Od
01.11.2007.godine u novosagrađenom domu uspostavljeno je danonoćno
dežurstvo članova u smjenama po 12 sati čime je osigurano zadovoljavajuće
vrijeme izlaska na intervenciju. Stavljanjem doma u funkciju i uspostavom
stalnog dežurstva DVD je umrežen u sustav operativnog centra 193 što
omogućava dostatnu kvalitetu komunikacije i pravovremenog uzbunjivanja pa
onda i izlaska postrojbe na akciju. Krajem 2009. godine nabavljeno je novo
navalno vatrogasno vozilo, tako da sada uz vozila na posudbi, DVD Stupnik ima
Pravilnikom predviđenu potrebu opremu.
Općina Stupnik je tijekom 2015. godine financirala otplatu novog vatrogasnog
vozila za potrebe DVD Stupnik u iznosu 100.000,00 kuna.
UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
Za izvršenje zadaća u zaštiti i spašavanju angažiraju se kao dio operativnih
snaga, službe i postrojbe pravnih osoba i udruga građana koje zadaće zaštite i
spašavanja obavljaju kao dio svojih redovnih aktivnosti. Na području općine
mogu se angažirati u aktivnostima zaštite i spašavanja:
- Udruga hrvatskih dragovoljaca domovinskog rata Stupnik
- Nogometni klub Stupnik
- Lovačko društvo “Sokol” Stupnik
- Športsko ribolovna udruga “Stupnik”
- Hrvatsko planinarsko društvo “Stupnik”
- Informativna udruga Stupnik
- Izviđački odred Stupnik
Sa navedenim udrugama potrebno je kontaktirati po donošenju Procjene
ugroženosti o podacima koje odnose na značaj za sustav zaštite i spašavanja te
osigurati daljne materijalno-tehničko i kadrovsko jačanje udruga na tim
aktivnostima kroz osiguranje sredstava u Proraćunu Općine.
SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I
SPAŠAVANJEM BAVE U OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI
Respektabilnu snagu za reagiranje u slučaju nastanka nesreće ili katastrofe
na području nadležnosti predstavljaju tzv. „gotove snage“ odnosno pravne osobe
ili službe koje se zaštitom i spašavanjem bave kao svojom redovnom djelatnošću
ili su u mogućnosti obzirom na svoj način organiziranja , žurno reagirati u
otklanjanju nastalih posljedica. Odlukom općinskog vijeća o pravnim osobama

od interesa za zaštitu i spašavanje određene su pravne osobe i redovne službe
koje imaju obvezu uključivanja u sustav zaštite i spašavanja kroz redovnu
djelatnost,posebno u slučajevima angažiranja prema Planovima zaštite i
spašavanja koje Općina shodno usvojenoj procjeni tek treba donijeti.
Redovne službe koje su dužne provoditi ovu odluku su: Ordinacija opće
medicine dr. Evica Jurčević; Stomatološka poliklinika KA; Ordinacija za terapiju
govora “Marijančica”; Ljekarna Bingula.
ZAKLJUČNE OCJENE
Razmatrajući stanje zaštite i spašavanja na području nadležnosti Općine
Stupnik može se konstatirati:
- da je izrađena Procjena ugroženosti stanovništva, kulturnih i
materijalnih dobara Općine Stupnik te su temeljem iste izrađeni
Planovi zaštite i spašavanja
- da se pristupilo izradi I revizije Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te pripadajućih planova
- da je usvojena Revizija Procjene ugroženosti od požara i tehnološke
eksplozije I Plan zaštite od požara
- imenovana su tijela vođenja sustavom zaštite i spašavanja i to Stožer
zaštite i spašavanja te je donijeta odluka o određivanju pravnih osoba od
interesa za zaštitu i spašavanje i odluka o ustroju jedinice opće namjene
- protupožarna zaštita organizirana je kroz ustrojavanje DVD Stupnik kao
nosioca aktivnosti uz osiguranje materijalnih ( financijskih) uvjeta za
redovno djelovanje i izvršavanja zadaća u zaštiti i spašavanju ugroženog
stanovništva
- potrebno je i dalje kontinuirano osiguravati sredstava za opremanje
i osposobljavanje operativnih snaga za zaštitu i spašavanje
- za finaciranje sustava zaštite i spašavanja u Proračunu bila su planirana
financijska sredstva u iznosu od 80.000,00 kuna sa izvršenjem od
77.310,91 kuna za material, zaštitnu odjeću i obuću, naknade i dr.
Finacijska sredstva koja se planiraju u Proračunu Općine omogućavaju
izvršavanje redovnih aktivnosti sada postojećih operativnih snaga zaštite i
spašavanja, ali ne omogućavaju njihov daljni napredak i modernizaciju kao i
opremanje potrebitom specijalističkom opremom i sredstvima pa će se ona
tijekom narednih razdoblja trebati povećavati.

IZVJEŠĆE O STANJU ZAŠTITE OD POŽARA U OPĆINI
STUPNIK I RADU DVD-a ZA 2015.GODINU

Temeljni dokument za organizaciju zaštite od požara je „Procjena
ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije Općine Stupnik“ i „Plan zaštite od
požara“. Revizija spomenutih dokumenata je u siječnju 2013 godine usvojena na
sjednici Vijeća Općine. Njima su definirane tehničke i organizacijske mjere koje je
potrebno provesti kako bi se opasnost od nastajanja i širenja požara smanjila na
najmanju moguću mjeru, dakle isti dokumenti prestavljaju osnov za organizaciju
sustava zaštite od požara u svakoj pravnoj osobi koja djeluje na području
Općine, te organizaciju operativnih snaga za područje čitave jedinice lokalne
samouprave. Imajući u vidu površinu područja koje pripada Općini Stupnik,
razvijenost, stanje i veličinu poljoprivrednih i šumskih površina, veličinu i tip
građevina, kao i sve druge podatke procjenom je definirano da DVD Stupnik
bude središnja operativna snaga zaštite od požara sa područjem odgovornosti za
područje cijele Općine Stupnik zato je i sadržaj ovog izvješća uglavnom baziran
na podacima i izješću o radu DVD-a Stupnik. O stanju preventive kod
gospodarskih subjekata nemamo pravih podataka jer inspekcija baš i ne zalazi
na naš teren.
Pokušat ćemo vam sažetim izvješćem prikazati rad DVD-a Stupnik u 2015.
godini. Već na početku želimo naglasiti da je rad i aktivnost DVD-a u protekloj
godini prošla uglavnom na izvršavanju redovnih operativnih zadataka koji
proizlaze iz Procjene ugroženosti i planova zaštite od požara.
ČLANSTVO DVD-a STUPNIK
Prema najnovijoj reviziji članstva u skladu sa Statutom, DVD Stupnik danas
broji ukupno 86. članova, i to:
34. izvršnih-operativni članova,
30. pomažućih članova,
14. pričuvna člana,
8. članova vatrogasne djece i mladeži.

Strukturno to izgleda ovako:
35. članova bez položenog vatrogasnog ispita
51. članova s položenim vatrogasnim ispitom i to:
28. vatrogasaca
09. vatrogasaca prve klase
03. vatrogasna dočasnika
01. vatrogasni dočasnik prve klase
08. vatrogasna časnika
02. Viša vatrogasna časnika prve klase

Odjeljenje vatrogasaca- ronioca

- 14. članova

kategorija R 1

- 6. članova

kategorija R 2

- 3. člana

kategorija R 3 voditelj ronjenja

- 3. člana

kategorija I 1

- 1. član

kategorija I 2

- 1. član

Manji broj ukupnog članstva posljedica je brisanja neaktivnih članova temeljem
neplaćene članarine, tj. Brisanja članstva temeljem odredbi Statuta. Radi se
uglavnom o članovima iz kategorije pomažućih, ali broj članova se mijenja i u
ostalim kategorijama članstva. Problem nam se javlja i u strukturi operativne
postrojbe gdje se veći dio vatrogasaca zaposlio i rade u smjenama uglavnom van
područja naše Općine te se mogu manje angažirati na radu u DVD-u zato nam je
cilj i dalje raditi na omasovljenju članstva, poglavito privlačiti mlade i školovane
ljude željne stjecanja novih znanja i vještina kao i stručno osposobljavati
postojeći kadar jer Procjenom ugroženosti moramo imati organiziranu vatrogasnu
postrojbu od 30 vatrogasaca, te nam je operativno osposobljen kadar itekako
potreban. Potrebno je razviti strategiju privlačenja i zadržavanja članstva kroz
model motivacije i nagrađivanja u nekom vidu. Naši članovi sudjelovali su tijekom
2015. godine u raznim programima stručnih osposobljavanja. Osmorica članova
tokom prošle i početkom ove godine završile su tečaj I stupnja spašavanja iz

dubina i visina a petorica su završili i II stupanj ove specijalnosti. Četvorica
vatrogasaca uspješno su završili seminar za rad sa dišnim spravama. Imamo
grupu od četrnaest osposobljenih ronioca koji su tokom godine permanentno
pohađali razne obuke za specijalnosti, kao što su ronilac spasilac, pružanje prve
pomoći, terapija kisikom, ronjenje u suhom odijelu, rukovanje kompresorom.
Jedan

član se nalazi na školovanju u vatrogasnom učilištu za zvanje

vatrogasnog tehničara. Također, naš predsjednik, zamjenik, zapovjednik,
dozapovjednici i tajnik sudjelovali su većem broju stručnih skupova i edukacija
između ostalog kod nas smo organizirali osposobljavanje Stožera zaštite i
spašavanja i vatrogasnog zapovjedništva. Početkom prošle školske godine u
Osnovnoj školi Lučko pokrenuli smo program obuke školske djece koji se provodi
u obliku redovnih slobodnih aktivnosti organizirali smo posjet te djece i
vatrogasaca

u

vatrogasnom

domu.

Kroz

ovaj

program

očekujemo

zainteresiranost djece za vatrogastvo a ove godine započeli smo animiranjem
djece za uključenje u naše ekipe djece i mladeži.

INTERVENCIJE I POŽARI
Već smo naglasili da je DVD Stupnik primarni i jedini nositelj zaštite od požara
i drugih opasnosti za područje općine Stupnik koja obuhvaća naselja Gornji
Stupnik, Donji Stupnik i Stupnički Obrež, te je ukupne površine od 25 km2 na
kojem danas živi oko 4000 stanovnika uz više od stotinu privrednih subjekata.
Vatrogasna postrojba DVD-a Stupnik u 2015. godini

imala je ukupno 28

intervencija
od kojih je 26. odradila samostalno, jednu s DVD-om Sv. Nedelja, a druga je bila
izvanredna dislokacija na Pelješcu. Od spomenutih 28. intervencija, 26. je
odrađeno na području općine Stupnik, i to 11. na području Gornjeg Stupnika, 11.
na području Donjeg Stupnika i 4. na području Stupničkog Obreža. Dvije
intervencije odrađene su van područja općine Stupnik i to 1. na području Sv.
Nedelje, a druga na Pelješcu. Intervencije su ukupno trajale 106,52 sati, te je
prosječno trajanje intervencije 3,8 sata.

Na intervencijama je sudjelovalo 150. vatrogasca, dok ih je 112. bilo u pričuvi u
vatrogasnom domu, što daje prosjek od 5,4 vatrogasaca na intervenciji i 4
vatrogasca u pričuvi.
Od vozila, navalno vozilo MAN na intervenciju je izašlo 19. puta, autocisterna
Tam 7. puta, kombi vozilo marke PEUGEOT 12. puta, te navalno vozilo
MAGIRUS 1. put, što daje brojku od 39. izlazaka vatrogasnih vozila na
intervencije.
Godina
Broj inter
1.)

2.)

3.)

2006 2007 2008 2009
9

23

42

44

2010 2011 2012 2013 2014 2015
56

62

55

51

60

28

Struktura intervencija u 2015. godini je sljedeća:
12 požara
a.) 2. požara građevina
b.) 10. požara otvorenog prostora
12. tehničkih intervecija
a.) 5. na građevinama
b.) 5. u prometu
c.) 2. na otvorenom prostoru
OSTALO
a.) 4. izvida

Moramo naglasiti da se smanjio broj intervencija u odnosu na protekle godine. U
prošloj godini zabilježeno je smanjenje poplava i tehničkih intervencija, te
povećanje požara. Probleme koje smo imali s poplavama zbog velikih količina
oborina uspjeli smo riješiti uz pomoć službi Općine i komunalnog pogona na
način da smo našim upornim inzistiranjem i ukazivanjem na „crne točke“ u
oborinskoj odvodnji na terenu uspjeli da se iste otklone te tako uvelike smanjili
broj tehničkih intervencija. Isto tako distribucijom i oglašavanjem Općinske
odluke o načinu spaljivanja otpada i loženju vatre na otvorenom uspjeli smo
educirati građane da svako spaljivanje najave dežurnom vatrogascu.Tako smo u
2015 godini imali 94 prijave spaljivanja različitog otpada i vjerojatno upute koje
tom prilikom dobiju građani su rezultirali i određenom smanjenju broja požara
otvorenog prostora i rezultat je našeg preventivnog djelovanja. Iz svega
navedenog možemo izvesti zaključak da Društvo u potpunosti zadovoljava sve
kriterije glavnog nosioca zaštite od požara na našoj Općini kao i sve standarde

brzine odaziva i brzine dolaska na intervencije. Također moramo napomenuti
kako imamo odličnu suradnju s JVP grada Zagreba, te također s okolnim DVDima.
VATROGASNA OPREMA
Vatrogasna oprema koju DVD posjeduje sukladna je odredbama Pravilnika o
minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi, no donošenjem
revizije Procjene ugroženosti općine Stupnik i Plana zaštite od požara općine
Stupnik pred nas je postavljen zadatak proširenja operativne postrojbe na 30
članova te nabava specijalnog vozila za šumske intervencije. Tijekom 2015.
godine godine nabavili smo osobnu i zaštitnu opremu za članove operativne
postrojbe te dosta sitnije opreme kao što su armature, vatrogasne cijevi te muljna
benzinska pumpa i veća motorna pila za drvo. Uz to nabavljen je kompresor te
hidraulična oprema koja je postavljena na navalno vozilo.U 2015. godini osim
održavanja postojeće opreme kupljeno je nešto nove opreme. Putem donacije
dobili smo jedan stariji komplet hidrauličke opreme za spašavanje. Dijelom ove
opreme i nabavom nedostajećeg pribora i jednog cilindra završili smo
kompletiranje hidrauličke opreme za spašavanje na navalnom vozilu. Krajem
godine nabavljena je nova kompletna oprema za spašavanje iz dubina i visina
kako tehnička tako i osobna za vatrogasce spasioce i to četiri kompleta. Oprema
je nabavljana krajem godine jer smo zapravo kroz godinu prikupljali sredstva za
nabavu novog kombi vozila od kojeg smo odustali jer nam se ukazala prilika
realizirati nabavu terenskog zapovjednog vozila potpuno uređenog za dobru
cijenu što je realizirano u prvom mjesecu ove godine. Nabava novog kombi
vozila je planirana za ovu godinu, a sadašnje kombi vozilo smo uspjeli popraviti i
urediti putem osiguranja tako da lakše izdrži do trenutka zamjene novim.
Spomenuta Procjena ugroženosti te Plan zaštite od požara koji su
usvojeni od strane Vijeća općine Stupnik stvorili su nam dodatne obaveze u radu
jer nam je time dana dodatna odgovornost, odnosno iako mi u stvarnosti imamo
30 osposobljenih, zdravstveno pregledanih i osiguranih vatrogasaca, potrebno je
za 10 dodatnih članova nabaviti dodatnu zaštitnu opremu. Za dio ove opreme
javili smo se na natječaj 400+400 VŽZ te ćemo to realizirati tokom narednih
mjeseci ove godine.

VJEŽBE, SASTANCI I PREDAVANJA
U 2015. godini Društvo je održalo:
- sastanci članova DVD-a Stupnik
2.
- sastanci upravnog odbora
8.
- sastanak stožera zaštite i spašavanja općine Stupnik
2.
- sastanak operativne postrojbe
7.
- sastanak zapovjedništva VZZŽ
3.
- vježbe operativne postrojbe
17.
- smotra osobne i zaštitne opreme operativne postrojbe
1.
- vježbe ronilačkog tima (trenažna ronjenja),
kontinuirano cijele
godine
- združena javna pokazna vježba DVD-a Stupnik i DVD-a Kerestinec u Stupniku,
- združena županijska vježba VZZŽ-a „Prigorje 2015.“ u Sv. Ivanu Zelini,
- združena javna pokazna vježba DVD-a Stupnik i DVD-a Brezovica u Brezovici,
- obilazak grobova pokojnih članova za blagdan Svih svetih,
- čuvanje Isusova groba u crkvi Sv. Ivana Nepomuka za Uskrs.
- Misa za blagdan Svetog Florijana,
- sudjelovanje na godišnjim skupštinama.
Zapovjedništvo na vježbama nastoji simulirati što stvarnije uvjete, kako bi
same intervencije bile izvedene što bolje i u što kraćem vremenskom periodu i
smatramo da u tome i uspijevamo, te su intervencije odrađene stručno i po
pravilima vatrogasne struke i na njima nemamo povrijeđenih vatrogasaca niti
oštećenja opreme.
Na kraju ovog poglavlja moramo spomenuti da smo u 2015. godini uspjeli
nastaviti s radom iako u puno manjem obimu mlade natjecateljske ekipe koja je
nastupila na nekoliko natjecanja, a u pripremnom dijelu redovito su gotovo
svakodnevno održavali vježbe. Nama prije svega ovakva ekipa predstavlja izvor
novih mladih vatrogasaca za operativnu postrojbu i zato nam je rad sa
natjecateljskim ekipama od presudnog značaja. Upravo četvorica članova ove
ekipe koji su navršili 18 godina su početkom prošle godine položili uspješno ispit
za vatrogasca i uključili će se u rad vatrogasne postrojbe. Isto tako nastavljamo
suradnju sa Osnovnom školom Lučko gdje smo pokrenuti program vatrogastva
kao dio slobodnih aktivnosti u okviru redovnih nastavnih programa te na taj način
očekujemo stvoriti veću bazu djece zaiteresirane za vatrogasnu djelatnost.
Upravo ovih dana pokrenuli smo jaču animaciju za uključivane djece u DVD i
formiranje natjecateljskih odjeljenja djece i mladeži.

RADNE AKCIJE
U 2015. godini održano je više od 50-ak radnih akcija i to:
-pranja vozila i opreme nakon svake intervancije, te popuna vozila novim
kompletom opreme.
-uređenje unutrašnjosti vatrogasnog doma,
-uređenje okoliša vatrogasnog doma,
-temeljito čišćenje spremišta nakon većih intervencija,
-uređenje spremišta, garaža i vatrogasnog doma,
-punjenje goriva, kontrola i manji popravci na vozilima,
-razne druge akcije na održavanju vatrogasnog doma.

DRUŠTVENE AKTIVNOSTI
Početkom godine već po ustaljenoj tradiciji članovi društva pohodili su
redovne godišnje skupštine susjednih i prijateljskih DVD-a, VZ-a, te udruga s
područja naše općine i šire, te svečanoj sjednici Općine Stupnik
-Prisustvovali smo proslavama prijateljskih DVD-a i vatrogasnih zajednica
-S ponosom smo obavili čuvanje Isusova groba u crkvi Sv. Nepomuka na veliku
subotu
-svečani mimohod, te prisustvovanje misi na dan Svetog Florijana, zaštitnika
vatrogasaca
-nastupali smo na raznim malonogometnim turnirima,
- u prostorijama DVD-a organizirane su akcije dobrovoljnog darivanja krvi kojem
se odazvao velik broj naših članova ali i ostalih stanovnika te smo i na taj način
pokazali svoju humanu stranu.
AKTIVNOST UPRAVNOG ODBORA
Upravni odbor inicijator je svih društvenih aktivnost, te nositelj odgovornosti za
sve dogovoreno i obavljeno. Uz navedene sjednice, redovito smo prisustvovali
sjednicama Zapovjedništva VZZŽ. Ovim putem moramo naglasiti izuzetan napor
koje ulaže aktualno rukovodstvo posebno zapovjednik i zapovjedništvo koji su
svojim znanjem, upornošću i zalaganjem rad operativne postrojbe DVD-a Stupnik
doveli uz bok javnih vatrogasnih postrojbi. Cilj i zadatak društva je dostignuti nivo
operativne spremnosti održati i nadalje poboljšavati. Zato je neophodno izboriti
se za potrebita finacijska sredstva bez usporedbi sa drugim udrugama u okviru
Općine jer posao koji mi obavljamo teško je usporediv. Smatramo da
nastavljamo kontinuitet rada na razvoju Društva i vatrogastva na Općini Stupnik
svjesni da za ovaj humani poziv, te za svoj uloženi trud, te proliveni znoj ne
očekujemo posebne zahvale okoline, ali je neophodno početi raditi na
iznalaženju naćina za stanovitu naknadu vatrogascima jer veličina posla prelazi

mogučnosti čistog volontiranja. Želja nam je pohvaliti sve članove koji su se
odazivali na aktivnosti Društva jer je danas sve teže naći ljude koji svoje
slobodno vrijeme nakon naporna rada daju na dobrovoljnoj osnovi u humanitarne
svrhe.
ZAKLJUČAK
Smatramo da svojom aktivnošču DVD Stupnik u potpunosti odrađuje svoju
obavezu glavnog nosioca zaštite od požara u Općini Stupnik, te da smo
opravdali sredstva koja se ulažu u nas pružajući građanima za sada dostatnu
sigurnost u zaštiti od požara. Ovakav zaključak možemo potvrditi i redovitim
nalazom nadležne inspekcije koja nije imala primjedbi prilikom pregleda
početkom 2015 godine. Nadamo se da smo Vas ovim izvješćem uspjeli upoznati
s našim aktivnostima, te Vam zahvaljujemo i nadamo se da ćete nas i dalje pratiti
i podržavati u našem daljnem radu. Mi smo duboko svjesni cjelokupne situacije u
društvu zato se nastojimo organizirati i obaviti naš zadaatak maksimalno
učinkovito i uz što manje troškove. Međutim našim entuzijazmom i dobrovoljnim
radom nismo u mogučnosti nadoknaditi materijalne i investicijske troškove koji su
neophodni za obaljanje posla koji ste nam dali u zadatak.

