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Sjednica je održana 17.08.2021. godine s početkom 1903 sati u vatrogasnom domu 
DVD-a Margečan. 
 
Prisutni članovi Predsjedništva: Zdenko Đuras (predsjednik VZG), Ivan Putarek 
(zapovjednik VZG), Zvonko Videc (zamjenik predsjednika VZG), Matija Brežni (zamjenik 
zapovjednika VZG), Davor Đuras (tajnik VZG), Josip Vidaček (DVD Margečan), Franjo 
Piskač (DVD Gačice), Matija Štebih (DVD Salinovec), Miljenko Grudiček (DVD Radovan – 
umjesto Nikole Habunek), Ivan Vresk (DVD Bedenec), Zoran Petrinjak (DVD Ivanec) 
 
Gost: Anđelko Brezovec (zapovjednik DVD Gačice) 
 
Zapisničar: Davor Đuras, tajnik VZG Ivanec 
 
 

Predsjednik VZG Ivanec Zdenko Đuras pozdravlja prisutne članove Predsjedništva 
te konstatira da postoji kvorum te predlaže sljedeći  

 
D N E V N I    R E D 

 
1. Razmatranje zapisnika sa prethodne sjednice Predsjedništva 
2. Rasprava oko dostavljenih planova ulaganja u vatrogasne domove za mandatno 

razdoblje 2021.-2026. godine 
3. Razno 
 

Nakon prezentacije Dnevnog reda predsjednik otvara raspravu. 
Otvara se rasprava. 
Nema rasprave. 
 
Zaključak: Dnevni red je jednoglasno usvojen. 
 
Ad.1) Razmatranje zapisnika sa prethodne sjednice Predsjedništva VZG Ivanec; 
 
Predsjednik navodi da je zapisnik sa prethodne sjednice Predsjedništva dostavljen 
mailom sa pozivom, te otvara raspravu. 
 
Otvara se rasprava. 
Nema rasprave. 
 
Zaključak: Zapisnik sa prethodne sjednice Predsjedništva se jednoglasno prihvaća. 
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Ad.2) Rasprava oko dostavljenih planova ulaganja u vatrogasne domove za 
mandatno razdoblje 2021.-2026. godine; 
 
Predsjednik navodi da se na sjednici Zapovjedništva raspravljalo o planu koji obuhvaća 
opremu i vozila, a za vatrogasne domove i spremišta je odlučeno da se raspravi na 
Predsjedništvu. Svaki DVD je poslao svoje želje i potrebe, za što smatra da je neophodno 
za njihovo djelovanje, te će se o tome ovdje raspraviti. 
Posebno napominje da Vatrogasna zajednica ne može biti investitor, nema sredstava  za 
kapitalna ulaganja, tj. ulaganja u vatrogasne domove, spremišta i garaže. 
Na prošlom predsjedništvo smo spomenuli da je gotovo svaki DVD već bio u kontaktu sa 
gradskom vlašću, kako bivšom tako i sadašnjom, te je dogovoreno da će dobiti termine 
za sastanak sa gradonačelnikom. Pita prisutne da li je netko uspio održati sastanak sa 
gradonačelnikom. 
 
Ivan Vresk: Iznosi da je bio kod gradonačelnika te mu je predočio probleme koji su se 
spomenuli na prošloj sjednici, te je dobio odgovor da će to proslijediti svojem zamjeniku, 
te da će netko doći do njih. Međutim, nakon toga se nitko više nije javio. Navodi da su sad 
uključili i mjesni odbor i udrugu, te da će pokušati zajednički to riješiti, budući da svi 
zajedno koriste dom. 
 
Matija Štebih: Iznosi da su na Grad poslali zahtjev za termin sastanka kod 
gradonačelnika, na kojem bi uz njih došli i predstavnici VZG Ivanec. Prisutne upoznaje sa 
odgovorom kojeg je zaprimio na mail, u kojem se ukratko navodi da je kapitalna 
ulaganja potrebno usuglasiti na razini VZG Ivanec, te da Zajednica uputi zahtjev za 
sastankom. 
 
Zdenko Đuras: Navodi da se nadao da će gradonačelnik završiti započete projekte, ali 
očito do toga neće doći. Još jednom napominje da VZG nema financijskih sredstava za 
takva kapitalna ulaganja, ali će podržati sve realne projekte DVD-ova. Prema 
gradonačelniku će se ići sa usuglašenim planom gdje će se navesti prioriteti. Stoga će se 
u plan po prioritetu staviti da je potrebno pod krov staviti vozilo DVD-a Radovan, 
završiti garažu DVD-a Ivanec, spremište za DVD Salinovec, te nakon toga projekti obnove 
i završetka domova DVD-a Gačice, Margečan i Bedenec. Izražena je nada da će ti projekti 
biti prepoznati i podržani od strane Grada, te da će se financiranje moći dići i na višu 
razinu preko fondova. 
 
Otvara se rasprava. 
 
Zoran Petrinjak: Upoznaje prisutne u kojoj je fazi izgradnja garaže. Garaža je pred 
zatvaranjem, ali nije se ništa radilo po pitanju struje i grijanja, te je potrebno urediti 
podove. Na dijelu starog objekta je potrebno sanirati zidove koji su oštećeni zbog 
prokišnjavanja dotrajalog krova. Navodi da su izvođači imali razumijevanja, te da će 
pričekati za određene iznose koje im je još potrebno platiti. 
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Franjo Piskač: Napominje da se slaže sa navedenim prioritetima. DVD-u Gačice za sad 
nije prioritetna zamjena krovišta, ali da se ne zaboravi te da se kroz određeno razdoblje 
odradi i taj projekt. Pri tome se očekuje pomoć Grada. 
 
Zoran Petrinjak: Na prošloj sjednici smo spomenuli mjeru 7.4.1., te pita da li je netko 
stupio u kontakt sa Projektnim uredom, jer DVD Ivanec se ne može prijaviti zbog broja 
stanovnika, ali misli da se ostala društva mogu. 
 
Franjo Piskač: DVD Gačice se ne može prijaviti jer legalizacija njihova doma još nije 
gotova, papiri su predani još prije par godina, ali nije došlo rješenje. 
 
Anđelko Brezovec: Iznosi mišljenje da je njihova legalizacija zapela na županijskoj razini, 
ali da će pokušati to riješiti. 
 
Matija Šebih: Postavlja pitanje da li će gradonačelnik pristati i moći isfinancirati te 
prioritetne projekte, koji su se naveli u planu. 
 
Zdenko Đuras: VZG će staviti da su to prioriteti, te ako će projekti biti u nekim realnim 
okvirima, a ne megalomanski, da će se moći  riješiti. Možda ne odmah u prvoj godini 
mandata, ali kroz neko razdoblje da. Ono što Zajednica može napraviti je plan sa 
prioritetima. 
 
Matija Štebih: DVD Salinovec ima gotov projekt i troškovnik kojeg je platio Grad, i od 
gradonačelnika se tražilo 450 000 kn za dogradnju garaže još od 2018. godine, što je i 
javno izjavio da će se riješiti. To se svo vrijeme odugovlači. Pred izbore je bilo obećano 
da je to riješeno, ali nakon izbora se više ne može oko toga razgovarati. 
 
Zvonko Videc: Savjetuje DVD-u Salinovec da sa projektom odu u Projektni ured, te se 
pokušaju prijaviti na mjeru 7.4.1. 
 
Miljenko Grudiček: Iznosi da DVD Radovan ima projekt, kojeg su već bili kandidirali, ali 
nije prošao. Navodi da je bio u Projektnom uredu, te da su se uvjeti za kandidiranje 
promijenili, te je projekt potrebno modificirati da bi se dobilo više bodova, i da se prođe 
prag. Pokušao je doći do gradonačelnika, ali je bio odbijen te upućen na VZG Ivanec. 
Iznosi da je JLS dužna sudjelovati u financiranju projekta sa 10%, ali mora podržati 
jedan projekt za vatrogastvo, jedan za vrtiće, itd. Ako se sad tko prijavi na taj natječaj, 
odgovor će se dobiti tek za godinu dana. 
 
Zvonko Videc: Gradu bi lakše bilo dati 100 000 kn nego 1 mil. Kn. 
 
Zdenko Đuras: Iznosi da ne zna zašto Grad ne iskorištava ta sredstva i takve kapitalne 
projekte ne pokuša riješiti preko fondova. Na taj način bi se mogle financirati sve 
dogradnje, pa i energetske obnove domova kroz neko razdoblje. Drugi JLS-ovi povlače ta 
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sredstva i zanavljaju domove. Zajednica će što prije poslati Plan i prioritete na Grad, te će 
se tražiti hitni sastanak po tom pitanju. 
 
Davor Đuras: Treba to odraditi što prije, pa da se pokuša poslati neki projekt na mjeru 
7.4.1. 
 
Ivan Putarek: Zapovjedništvo se složilo da se neće baviti kapitalnim investicijama oko 
vatrogasnih domova, već će se baviti opremom, vozilima, članstvom i operativom. 
 
Miljenko Grudiček: A što su garaže i spremišta, ako nisu domena Zapovjedništva? 
 
Zoran Petrinjak: Budući da se za Ivanec i Salinovec zna kolika je vrijednost njihovih 
projekata, zanima ga kolika je vrijednost projekta DVD-a Radovan. 
 
Miljenko Grudiček: Navodi da postoji troškovnik, koji je za prošlu prijavu bio oko 1 
mil.kn, ali to je bilo za garaže i učione i urede iznad garaže. Međutim, cijene su od onda 
porasle. Ono što je sada bitno je garaža, a kolika je to vrijednost, nije poznato. 
 
Franjo Piskač: Predlaže da se formirani Plan koji će se poslati na Grad pošalje i svim 
DVD-ima. 
 
Zdenko Đuras: Plan će biti dostavljen svima. 
 
Zaključak: Plan ulaganja u vatrogasne domove se jednoglasno prihvaća 
 
Ad.3) Razno; 
 
Ivan Putarek: Prenosi informaciju sa zadnje sjednice Zapovjedništva VZVŽ, da je raspisan 
natječaj za županijskog zapovjednika, te da tečajevi neće započeti prije 01.10. dok ne 
završi državno natjecanje vatrogasaca. 
Nadalje iznosi informacije koje se tiču više zapovjedništva, ali kao odgovorne osobe u 
društvima obavještava i predsjednike. Iznosi da je bilo nekoliko složenih intervencija na 
kojima se vidjelo koja društva rade više a koja manje što se tiče operative. Moli 
predsjednike da utječu na svoje zapovjednike da rade sa članstvom, da se uvježbavaju. 
 
Zvonko Videc: Napominje da je potrebno unositi podatke u VATRONet, te ih ažurirati 
redovno, isto tako i informacije o intervencijama u UVI-u. VZG Ivanec je jedna od 
ažurnijih Zajednica, ali još nije u potpunosti. Navodi da ako netko ne zna kako raditi sa 
tim aplikacijama, da se javi pa će se odraditi radionica na tu temu. 
 
Matija Štebih: Postavlja pitanje oko sufinanciranja liječničkih pregleda od strane VZVŽ. 
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Zvonko Videc: Napominje da VZVŽ sufinancira liječničke preglede, ali se nitko iz naše 
Zajednice nije prijavio. Potrebno je odraditi prijavu kako je bilo navedeno u dopisu, te 
povratno u VZVŽ poslati račun na kojem je navedena Medicina rada Zagrebačka 94, kao i 
dokaz da je plaćeno. Na temelju toga će biti vraćeni iznos od 150 kn po osobi. 
 
Zdenko Đuras: Iznosi da je primijetio da se počelo raditi i s djecom. DVD Margečan je 
počeo uvježbavati ekipu koja se plasirala na državno, te se nada da će i jesen imati dobro 
vrijeme, pa da se što više može raditi s djecom. Nada se da i druga društva uspijevao 
raditi sa djecom i mladima, jer najbitnije je brinuti se o članstvu. Jako je bitno i zadržati 
članove u DVD-u, jer svaki član je bitan u vremenu pred nama. 
 
Budući da su sve teme iscrpljene predsjednik zaključuje rad sjednice Predsjedništva u 
1957 sati. 
 
Napomena: Postoji zvučni zapis sa sjednice Predsjedništva. 
 
   ZAPISNIČAR:                                                                                                   OVJEROVITELJ: 
Tajnik VZG Ivanec                                                                                      Predsjednik VZG Ivanec 
    Davor Đuras                                                                                               Zdenko Đuras, mag. oec. 
 
 
_____________________________                                                                                               __________________________________ 


