
Zapisnik  
konstituirajuće sjednice Savjeta vatrogasne mladeži VZOBŽ  

održane 12. studenoga 2021. godine s početkom u 16 sati u prostorijama JVP Grada Osijeka 
 

 
Dnevni red: 

1. Konstituiranje Savjeta vatrogasne mladeži VZŽ 
2. Aktualna problematika 
3. Razno 

 
 
Na sastanku su prisutni: Dragan Sever-Smrček (predsjednik), Sanela Koprivec (VZ Baranja), Josip 
Kozina (VZG Belišće), Goran Krleža (VZO Marijanci), Marija Žeželj (VZ Našice), Branko Pintarić (PVZO 
Đakovštine), Antonia Mijakić (VZO Semeljci), Tomislav Maltar (zamjenik predstavnika iz VZG Valpova), 
Sara Jerbić (VZ Viljevo), Marina Gernhardt (zapisničar), Zdenko Čarapar (predsjednik VZOBŽ), Zdravko 
Cvenić (zapovjednik VZOBŽ) i Goran Dorić (tajnik VZOBŽ). 
 
Prisutna je natpolovična većina (9 od 14 članova) te su sve donesene odluke pravovaljane. 
 
Prisutne su pozdravili Zoran Pakšec, zamjenik zapovjednika VZOBŽ i zapovjednik JVP Grada Osijeka, 
Zdravko Cvenić, zapovjednik VZOBŽ, te Zdenko Čarapar, predsjednik VZOBŽ. 
 
Dragan Sever-Smrček, predsjednik Savjeta, predložio je dnevni red koji je jednoglasno usvojen.  
 
 
 
Ad 1)  Predsjednik Savjeta Dragan Sever-Smrček predložio je Sanelu Koprivec za dopredsjednika 
Savjeta te Marinu Gernhardt za zapisničara sjednice. Prijedlozi su jednoglasno usvojeni. 
 
 
Ad 2)  Dragan Sever-Smrček se osvrnuo na rad Kampa vatrogasne mladeži HVZ u Fažani tijekom 
2021. godine: 

- u Kampu je sudjelovalo 70 pripadnika mladeži naše županije s 12 voditelja u 7 smjena, a 3 
zapovjednika ovogodišnjeg Kampa bila su iz naše županije; 

- boravak je prošao u redu, a djeci ove godine nije bio dozvoljeno napuštanje prostora 
Kampa osim u vrijeme kupanja te zbog odlaska na misu. 

 
Dragan je prisutne obavijestio da od sljedeće godine naša županija na raspolaganju ima i tzv. 
slovenske bungalove, što je  predsjednik Zdenko Čarapar detaljnije objasnio te najavio da će 
se ti bungalovi urediti do ljeta kako bi bili spremni za korištenje.  
 
Kao problematiku Kampa Dragan je izdvojio nedostatak urednosti prilikom boravka u Kampu 
gdje je oštećen pojedini inventar bungalova, neprimjereno ponašanje pojedinih voditelja, 
lošu primopredaju gdje su bungalovi ostavljeni neuredni te vansezonski boravak u Kampu bez 
znanja županijskog zapovjednika.  
 
Od događanja koja su pred nama Dragan je izdvojio državno vatrogasno natjecanje koje će se 
održati u lipnju 2022. godine u Čakovcu te je ponudio svoju pomoć u pripremama ekipa. Kao 
još jednu problematiku izdvojio je nepripremljenost i nestručnost voditelja mladeži i 
pomlatka u našoj županiji zbog čega rezultati naših ekipa nisu istoj razini kao ekipe u nekim 



drugim županijama te je predložio školovanje voditelja te školovanje za predavače 
voditeljima.   

 
 
Ad 3) Dragan Sever-Smrček predložio je sljedeće za plan rada Savjeta u 2022.godini: 

- sastanci Savjeta barem 3 puta godišnje 
- organizirati osposobljavanja za predavače koji će tada osposobljavati voditelje mladeži 
- osnivanje sportskih liga i organiziranje sportskih natjecanja 
- sudjelovanje u radu Kampa, odlazak voditelja na seminar te organiziranje predseminara 

za one voditelje koji nisu bili na seminaru u Kampu 
- škola plivanja 
- pomoć društvima koja nemaju mogućnosti prijevoza djece 
- financijska podrška članovima mladeži i pomlatka kojima je to potrebno 
- organiziranje timova koji će pomagati društvima kojima je potreba pomoć oko edukacije 

djece i mladih iz područja vatrogastva 
- organiziranje dana otvorenih vrata na razini županije u svibnju, svake godine u drugoj VZ 

 
Nakon kratke rasprave dogovoreno je da će članovi Savjeta razmisliti o aktivnostima koje se 
mogu uvrstiti u plan rada uz konkretne financijske zahtjeve za njihovu realizaciju te da će se 
plan rada donijeti na sljedećoj sjednici Savjeta. U raspravu su se uključili i predsjednik Zdenko 
Čarapar, zapovjednik Zdravko Cvenić te tajnik Goran Dorić koji su naglasili da je nužno 
povećati broj članova vatrogasne mladeži i pomlatka te da će u tom smjeru financijski 
podržati rad Savjeta. 
 
Dogovoreno je da će se sljedeća sjednica održati 30. studenoga 2021. u DVD Viljevo s 
početkom u 17 sati. 
 
Sastanak je završio u 17:48 sati. 

 
 
 
  Savjet vatrogasne mladeži VZOBŽ 
 Zapisničar  Predsjednik
  
 Marina Gernhardt Dragan Sever-Smrček v.r. 

 


