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Vatrogasna zajednica Karlovačke županije održala je u četvrtak 27. travnja 2017. godine redovnu 
izborno izvještajnu sjednicu Skupštine u Domu OSRH, restoranu Zrinski. Na sjednici Skupštine, članovi 
su jednoglasno dali podršku dosadašnjem vodstvu VZKŽ, predsjedniku Robertu Hraniloviću i 
zapovjedniku Goranu Frankoviću koji su tako dobili novi četverogodišnji mandat. 

Na sjednici Skupštine podnesena su izvješća, među ostalima i onaj o radu u proteklom 
mandatnom razdoblju u kojem su predsjednik Hranilović i zapovjednik Franković istaknuli kako je 
Vatrogasna zajednica Karlovačke županije kao misiju imala biti uvijek na usluzi svim svojim članicama. 
Naglasak je bio na opremanju i osposobljavanju operativnih vatrogasaca što je u velikoj mjeri ispunjeno. 
U proteklom razdoblju, Vatrogasna zajednica Karlovačke županije napravila je iskorak i niz mjera za 
poboljšanje vatrogasnog sustava kao što je uspostava Županijskog vatrogasnog operativnog centra koji 
služi kao model i primjer na razini cijele Hrvatske. 

Predsjednik Hranilović i zapovjednik Franković zahvalili su se i svim članicama zajednice, svim 
službama s kojima VZKŽ surađuje te vodstvu Karlovačke županije na čelu sa županom Ivanom Vučićem i 
zamjenikom Josipom Šafarom na ukazanom povjerenju da vode zajednicu i organiziraju sustav kako bi 
bio bolji i učinkovitiji na dobrobit svih stanovnika Karlovačke županije. 

U Planu rada za novo mandatno razdoblje naglasak je također na opremanju i osposobljavanju 
vatrogasnih operativnih snaga, potpunom ustrojavanju ŽVOC-a, ali i europskim fondovima s obzirom da 
su izdvajanja za vatrogastvo sve manja, a sustavu su potrebna sredstva za provođenje mjera zaštite od 
požara.  

Dobar rad dosadašnjeg vodstva pohvalio je i zamjenik predsjednika Hrvatske vatrogasne 
zajednice Stjepan Ptiček koji je naglasio kako Vatrogasna zajednica Karlovačke županije može biti 
primjer ostalim zajednicama u Hrvatskoj kada se pogledaju ostvareni rezultati. Posebno je naglasio 
važnost uspostave ŽVOC-a, međutim za to je nužno promijeniti pravilnike koji datiraju još iz 1994. godine. 
Kazao je i kako novi prijedlog Zakona o vatrogastvu čeka svoje usvajanje još od 2007. godine te izrazio 
zabrinutost za njegovo usvajanje koje je trebalo biti ove godine, a koje se, kako sada stvari stoje, neće 
dogoditi. Vodstvu Vatrogasne zajednice Karlovačke županije poželio je puno uspjeha u radu i poručio 
kako u svemu imaju potporu Hrvatske vatrogasne zajednice. 

Na sjednici Skupštine dodijeljena su priznanja društvima i zajednicama za obljetnice rada. Za 20 
godina rada priznanje je dobio DVD Siča, za 30 godina DVD Opće bolnice Ogulin, za 40 godina DVD 
Bukovlje, za 50 godina DVD Žakanjska Sela, za 60 godina priznanja su dobili DVD Kohanjac, DVD 
Belavići i VZG Ozalj, a za 90 godina rada DVD Lasinja, DVD Zaluka i DVD Velika Paka. 
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