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http://www.edubrovnik.org/novosti/konavlima-prikazan-kratkometrazni-animiranifilm-pozar-nije-sala/

U Konavlima prikazan kratkometražni animirani film
“Požar nije šala”
Novosti veljača 23, 2017

U okviru radionice Mala škola zaštite od požara, kratkometražni animirani film Požar nije
šala, prikazan je djeci od prvog do četvrtog razreda u Osnovnoj školi Cavtat, Područnim
školama Čilipi i Močići te u dječjem vrtiću Katićan u Čilipima.
Radionicu, kojoj je prisustvovalo 285 djece, vodile su Marijana Miljas Đuračić, stručna
suradnica za zaštitu od požara Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode
Dubrovačko-neretvanske županije i Višnjica Vučetić, predsjednica Hrvatskog
agrometeorološkog društva. Zapovjednik Vatrogasne zajednice Dubrovačko-neretvanske
županije Stjepan Simović učenicima i vrtićanima ukazao je, edukativnim pozdravnim
govorom, na opasnosti i posljedice od šumskih požara po prirodu i čovjeka, koje su svake
godine, posebice za ljetnog razdoblja, prisutne u području Dubrovačko-neretvanske županije.
Potaknuti idejom kako je najmlađima animirani film blizak medij, Javna ustanova za
upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije i Hrvatsko
agrometeorološko društvo upustili su se u čarobnu avanturu izrade filma Požar nije šala s
ciljem edukacije o štetama i dugoročnim posljedicama koje požar ostavlja po prirodu i živi
svijet. Pokretač ideje izrade filma bili su katastrofalni požari koji su tijekom ljeta 2015.
godine harali otokom Korčulom i poluotokom Pelješcom, a posebice nas je motivirao požar
koji je zahvatio područje mjesta Trstenik na Pelješcu.

Prezentacija animiranog filma, samo je jedna od preventivnih mjera zaštite od požara koje
Javna ustanova kontinuirano provodi s ciljem zaštite i očuvanja zaštićenih područja i područja
ekološke mreže Natura 2000 u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, s posebnim naglaskom na
zaštiti i očuvanju područja razvrstanih u IIb kategoriju ugroženosti od požara.
Kako Dubrovačko-neretvanska županija spada u najugroženija područja od šumskih požara,
potrebno je ulagati znatna sredstva i velike napore u provođenje preventivnih mjera zaštite od
požara kako bi se spriječio nastanak katastrofalnih požara i smanjili veliki troškovi gašenja,
sanacije i obnove požarišta te izostavile štete po prirodu i čovjeka.

http://os-cavtat.skole.hr/#mod_news
MALA ŠKOLA "POŽAR NIJE ŠALA"

U petak, 17. veljače u našoj školi članovi Hrvatskog agrometeorološkog društva su u okviru Male
škole učenicima nižih razreda prikazali 9-minutni animirani film prihvaćenog naslova "Požar nije
šala". Nakon filma s učenicima su razgovarali o opasnostima koje mogu biti katastrofalne posljedice
šumskih požara. Radionicu su održali učenicima od 1. do 4. razreda u Matičnoj školi te u PŠ Čilipi i
PŠ Močići.

http://www.opcinakonavle.hr/index.php/vijesti/906-konavoskim-skolarcima-prikazankratkometrazni-animirani-film-pozar-nije-sala

Konavoskim školarcima prikazan kratkometražni animirani
film "Požar nije šala"
U okviru radionice Mala škola zaštite od požara, kratkometražni animirani film
Požar nije šala, prikazan je djeci od prvog do četvrtog razreda u Osnovnoj školi
Cavtat, Područnim školama Čilipi i očići te u dječjem vrtiću Katićan u Čilipima.
Radionicu, kojoj je prisustvovalo 285 djece, vodile su Marijana Miljas Đuračić,
stručna suradnica za zaštitu od požara Javne ustanove za upravljanje zaštićenim
dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije i Višnjica Vučetić,
predsjednica Hrvatskog agrometeorološkog društva. Zapovjednik Vatrogasne
zajednice Dubrovačko-neretvanske županije Stjepan Simović učenicima i
vrtićanima ukazao je, edukativnim pozdravnim govorom, na opasnosti i posljedice
od šumskih požara po prirodu i čovjeka, koje su svake godine, posebice za ljetnog
razdoblja, prisutne u području Dubrovačko-neretvanske županije.
Potaknuti idejom kako je najmlađima animirani film blizak medij, Javna ustanova
za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije i
Hrvatsko agrometeorološko društvo upustili su se u čarobnu avanturu izrade filma
Požar nije šala s ciljem edukacije o štetama i dugoročnim posljedicama koje požar
ostavlja po prirodu i živi svijet. Pokretač ideje izrade filma bili su katastrofalni
požari koji su tijekom ljeta 2015. godine harali otokom Korčulom i poluotokom
Pelješcom, a posebice nas je motivirao požar koji je zahvatio područje mjesta
Trstenik
na
Pelješcu.
Prezentacija animiranog filma, samo je jedna od preventivnih mjera zaštite od
požara koje Javna ustanova kontinuirano provodi s ciljem zaštite i očuvanja
zaštićenih područja i područja ekološke mreže Natura 2000 u Dubrovačkoneretvanskoj županiji, s posebnim naglaskom na zaštiti i očuvanju područja
razvrstanih u IIb kategoriju ugroženosti od požara
Kako Dubrovačko-neretvanska županija spada u najugroženija područja od
šumskih požara, potrebno je ulagati znatna sredstva i velike napore u provođenje
preventivnih mjera zaštite od požara kako bi se spriječio nastanak katastrofalnih
požara i smanjili veliki troškovi gašenja, sanacije i obnove požarišta te izostavile
štete po prirodu i čovjeka.

http://www.portaloko.hr/clanak/edukacija-osnovnoskolaca--iz-konavala-o-stetama--iposljedicama-pozara--po-prirodu-i--covjeka/0/92430/?725658856
Mala škola zaštite od požara

Edukacija osnovnoškolaca iz Konavala o štetama i
posljedicama požara po prirodu i čovjeka

U okviru radionice 'Mala škola zaštite od požara', kratkometražni animirani film 'Požar nije šala', prikazan je
djeci od prvog do četvrtog razreda u Osnovnoj školi Cavtat, Područnim školama Čilipi i Močići te u dječjem
vrtiću Katićan u Čilipima.
Radionicu, kojoj je prisustvovalo 285 djece, vodile su Marijana Miljas Đuračić, stručna
suradnica za zaštitu od požara Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima
prirode Dubrovačko-neretvanske županije i Višnjica Vučetić, predsjednica Hrvatskog
agrometeorološkog društva. Zapovjednik Vatrogasne zajednice Dubrovačko-neretvanske
županije Stjepan Simović učenicima i vrtićanima ukazao je, edukativnim pozdravnim
govorom, na opasnosti i posljedice od šumskih požara po prirodu i čovjeka, koje su svake
godine, posebice za ljetnog razdoblja, prisutne u području Dubrovačko-neretvanske
županije.
Potaknuti idejom kako je najmlađima animirani film blizak medij, Javna ustanova za
upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije i Hrvatsko
agrometeorološko društvo upustili su se u čarobnu avanturu izrade filma 'Požar nije šala' s

ciljem edukacije o štetama i dugoročnim posljedicama koje požar ostavlja po prirodu i živi
svijet. Pokretač ideje izrade filma bili su katastrofalni požari koji su tijekom ljeta 2015.
godine harali otokom Korčulom i poluotokom Pelješcom, a posebice nas je motivirao požar
koji je zahvatio područje mjesta Trstenik na Pelješcu.
Prezentacija animiranog filma, samo je jedna od preventivnih mjera zaštite od požara koje
Javna ustanova kontinuirano provodi s ciljem zaštite i očuvanja zaštićenih područja i
područja ekološke mreže Natura 2000 u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, s posebnim
naglaskom na zaštiti i očuvanju područja razvrstanih u IIb kategoriju ugroženosti od
požara.
Kako Dubrovačko-neretvanska županija spada u najugroženija područja od šumskih
požara, potrebno je ulagati znatna sredstva i velike napore u provođenje preventivnih
mjera zaštite od požara kako bi se spriječio nastanak katastrofalnih požara i smanjili veliki
troškovi gašenja, sanacije i obnove požarišta te izostavile štete po prirodu i čovjeka.

http://dubrovacki.slobodnadalmacija.hr/zupanija/konavle/clanak/id/470133/konavoskim
-malisanima-prikazan-animirani-film-pozar-nije-sala

Dubrovački vjesnik
MALA ŠKOLA ZAŠTITE OD POŽARA

Konavoskim mališanima prikazan animirani film
'Požar nije šala'
23.02.2017. | 09:17

U okviru radionice Mala škola zaštite od požara, kratkometražni animirani film Požar nije šala,
prikazan je djeci od prvog do četvrtog razreda u Osnovnoj školi Cavtat, Područnim školama Čilipi i
Močići te u dječjem vrtiću Katićan u Čilipima.
Radionicu, kojoj je prisustvovalo 285 djece, vodile su Marijana Miljas Đuračić, stručna suradnica za
zaštitu od požara Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačkoneretvanske županije i Višnjica Vučetić, predsjednica Hrvatskog agrometeorološkog društva.
Zapovjednik Vatrogasne zajednice Dubrovačko-neretvanske županije Stjepan Simović učenicima i
vrtićanima ukazao je, edukativnim pozdravnim govorom, na opasnosti i posljedice od šumskih
požara po prirodu i čovjeka, koje su svake godine, posebIce za ljetnog razdoblja, prisutne u
području Dubrovačko-neretvanske županije.

Potaknuti idejom kako je najmlađima animirani film blizak medij, Javna ustanova za upravljanje
zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije i Hrvatsko agrometeorološko
društvo upustili su se u čarobnu avanturu izrade filma Požar nije šala s ciljem edukacije o štetama i
dugoročnim posljedicama koje požar ostavlja po prirodu i živi svijet. Pokretač ideje izrade filma bili
su katastrofalni požari koji su tijekom ljeta 2015. godine harali otokom Korčulom i poluotokom
Pelješcom, a posebice nas je motivirao požar koji je zahvatio područje mjesta Trstenik na Pelješcu.
Prezentacija animiranog filma, samo je jedna od preventivnih mjera zaštite od požara koje Javna
ustanova kontinuirano provodi s ciljem zaštite i očuvanja zaštićenih područja i područja ekološke
mreže Natura 2000 u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, s posebnim naglaskom na zaštiti i
očuvanju područja razvrstanih u IIb kategoriju ugroženosti od požara.
Kako Dubrovačko-neretvanska županija spada u najugroženija područja od šumskih požara,
potrebno je ulagati znatna sredstva i velike napore u provođenje preventivnih mjera zaštite od
požara kako bi se spriječio nastanak katastrofalnih požara i smanjili veliki troškovi gašenja, sanacije
i obnove požarišta te izostavile štete po prirodu i čovjeka.
https://www.dubrovnikpress.hr/index.php/component/k2/item/25551-konavoskimskolarcima-prikazan-animirani-film-pozar-nije-sala
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Konavoskim školarcima prikazan animirani film "Požar nije
šala"

U

okviru radionice Mala škola zaštite od požara, kratkometražni animirani film Požar nije
šala, prikazan je djeci od prvog do četvrtog razreda u Osnovnoj školi Cavtat, Područnim
školama Čilipi i Močići te u dječjem vrtiću Katićan u Čilipima.
Radionicu, kojoj je prisustvovalo 285 djece, vodile su Marijana Miljas Đuračić, stručna
suradnica za zaštitu od požara Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode
Dubrovačko-neretvanske županije i Višnjica Vučetić, predsjednica Hrvatskog
agrometeorološkog društva. Zapovjednik Vatrogasne zajednice Dubrovačko-neretvanske
županije Stjepan Simović učenicima i vrtićanima ukazao je, edukativnim pozdravnim
govorom, na opasnosti i posljedice od šumskih požara po prirodu i čovjeka, koje su svake
godine, posebice za ljetnog razdoblja, prisutne u području Dubrovačko-neretvanske županije.

Potaknuti idejom kako je najmlađima animirani film blizak medij, Javna ustanova za
upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije i Hrvatsko
agrometeorološko društvo upustili su se u čarobnu avanturu izrade filma Požar nije šala s
ciljem edukacije o štetama i dugoročnim posljedicama koje požar ostavlja po prirodu i živi
svijet. Pokretač ideje izrade filma bili su katastrofalni požari koji su tijekom ljeta 2015.
godine harali otokom Korčulom i poluotokom Pelješcom, a posebice nas je motivirao požar
koji je zahvatio područje mjesta Trstenik na Pelješcu.
Prezentacija animiranog filma, samo je jedna od preventivnih mjera zaštite od požara koje
Javna ustanova kontinuirano provodi s ciljem zaštite i očuvanja zaštićenih područja i područja
ekološke mreže Natura 2000 u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, s posebnim naglaskom na
zaštiti i očuvanju područja razvrstanih u IIb kategoriju ugroženosti od požara.
Kako Dubrovačko-neretvanska županija spada u najugroženija područja od šumskih požara,
potrebno je ulagati znatna sredstva i velike napore u provođenje preventivnih mjera zaštite od
požara kako bi se spriječio nastanak katastrofalnih požara i smanjili veliki troškovi gašenja,
sanacije i obnove požarišta te izostavile štete po prirodu i čovjeka. (Z.R.)
http://www.zupskiportal.hr/novost/4750/FOTO:-U-Konavlima-prikazan-kratkometra
%C5%BEni-animirani-film-Po%C5%BEar-nije-%C5%A1ala
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FOTO: U Konavlima prikazan kratkometražni animirani film Požar nije šala

U okviru radionice Mala škola zaštite od požara, kratkometražni animirani film Požar nije šala,
prikazan je djeci od prvog do četvrtog razreda u Osnovnoj školi Cavtat, Područnim školama Čilipi i
Močići te u dječjem vrtiću Katićan u Čilipima.
Radionicu, kojoj je prisustvovalo 285 djece, vodile su Marijana Miljas Đuračić, stručna suradnica za
zaštitu od požara Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačkoneretvanske županije i Višnjica Vučetić, predsjednica Hrvatskog agrometeorološkog društva.
Zapovjednik Vatrogasne zajednice Dubrovačko-neretvanske županije Stjepan Simović učenicima i
vrtićanima ukazao je, edukativnim pozdravnim govorom, na opasnosti i posljedice od šumskih požara
po prirodu i čovjeka, koje su svake godine, posebice za ljetnog razdoblja, prisutne u području
Dubrovačko-neretvanske županije.
Potaknuti idejom kako je najmlađima animirani film blizak medij, Javna ustanova za upravljanje
zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije i Hrvatsko agrometeorološko društvo
upustili su se u čarobnu avanturu izrade filma Požar nije šala s ciljem edukacije o štetama i
dugoročnim posljedicama koje požar ostavlja po prirodu i živi svijet. Pokretač ideje izrade filma bili su
katastrofalni požari koji su tijekom ljeta 2015. godine harali otokom Korčulom i poluotokom Pelješcom,
a posebice nas je motivirao požar koji je zahvatio područje mjesta Trstenik na Pelješcu.
Prezentacija animiranog filma, samo je jedna od preventivnih mjera zaštite od požara koje Javna
ustanova kontinuirano provodi s ciljem zaštite i očuvanja zaštićenih područja i područja ekološke
mreže Natura 2000 u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, s posebnim naglaskom na zaštiti i očuvanju
područja razvrstanih u IIb kategoriju ugroženosti od požara.
Kako Dubrovačko-neretvanska županija spada u najugroženija područja od šumskih požara, potrebno
je ulagati znatna sredstva i velike napore u provođenje preventivnih mjera zaštite od požara kako bi se
spriječio nastanak katastrofalnih požara i smanjili veliki troškovi gašenja, sanacije i obnove požarišta
te izostavile štete po prirodu i čovjeka

http://lokalnahrvatska.hr/vijest.php?rss=257519

Konavoskim školarcima prikazan kratkometražni
animirani film "Požar nije šala"
U okviru radionice Mala škola zaštite od požara, kratkometražni animirani film Požar nije
šala, prikazan je djeci od prvog do četvrtog razreda u Osnovnoj školi Cavtat, Područnim
školama Čilipi i Močići te u dječjem vrtiću Katićan u Čilipima.
Radionicu, kojoj je prisustvovalo 285 djece, vodile su Marijana Miljas Đuračić, stručna
suradnica za zaštitu od požara Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode
Dubrovačko-neretvanske županije i Višnjica Vučetić, predsjednica Hrvatskog
agrometeorološkog društva. Zapovjednik Vatrogasne zajednice Dubrovačko-neretvanske
županije Stjepan Simović učenicima i vrtićanima ukazao je, edukativnim pozdravnim
govorom, na opasnosti i posljedice od šumskih požara po prirodu i čovjeka, koje su svake
godine, posebice za ljetnog razdoblja, prisutne u području Dubrovačko-neretvanske županije.
Potaknuti idejom kako je najmlađima animirani film blizak medij, Javna ustanova za
upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije i Hrvatsko
agrometeorološko društvo upustili su se u čarobnu avanturu izrade filma Požar nije šala s
ciljem edukacije o štetama i dugoročnim posljedicama koje požar ostavlja po prirodu i živi
svijet. Pokretač ideje izrade filma bili su katastrofalni požari koji su tijekom ljeta 2015.
godine harali otokom Korčulom i poluotokom Pelješcom, a posebice nas je motivirao požar
koji je zahvatio područje mjesta Trstenik na Pelješcu.

Prezentacija animiranog filma, samo je jedna od preventivnih mjera zaštite od požara koje
Javna ustanova kontinuirano provodi s ciljem zaštite i očuvanja zaštićenih područja i područja
ekološke mreže Natura 2000 u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, s posebnim naglaskom na
zaštiti i očuvanju područja razvrstanih u IIb kategoriju ugroženosti od požara.
Kako Dubrovačko-neretvanska županija spada u najugroženija područja od šumskih požara,
potrebno je ulagati znatna sredstva i velike napore u provođenje preventivnih mjera zaštite od
požara kako bi se spriječio nastanak katastrofalnih požara i smanjili veliki troškovi gašenja,
sanacije i obnove požarišta te izostavile štete po prirodu i čovjeka.

http://zastita-prirode-dnz.hr/u-konavlima-prikazan-kratkometrazni-animirani-filmpozar-nije-sala/

U KONAVLIMA PRIKAZAN KRATKOMETRAŽNI ANIMIRANI FILM
POŽAR NIJE ŠALA

U KONAVLIMA PRIKAZAN KRATKOMETRAŽNI ANIMIRANI FILM POŽAR
NIJE ŠALA
U okviru radionice Mala škola zaštite od požara, kratkometražni animirani film Požar nije
šala, prikazan je djeci od prvog do četvrtog razreda u Osnovnoj školi Cavtat, Područnim
školama Čilipi i Močići i dječjem vrtiću Katićan u Čilipima 17. veljače 2017. godine.
Radionicu, kojoj je prisustvovalo 285 djece, vodile su Marijana Miljas Đuračić, stručna
suradnica za zaštitu od požara Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode
Dubrovačko-neretvanske županije i Višnjica Vučetić, predsjednica Hrvatskog
agrometeorološkog društva. Zapovjednik Vatrogasne zajednice Dubrovačko-neretvanske
županije Stjepan Simović učenicima i vrtićanima ukazao je, edukativnim pozdravnim
govorom, na opasnosti i posljedice od šumskih požara po prirodu i čovjeka, koje su svake
godine, posebice za ljetnog razdoblja, prisutne u području Dubrovačko-neretvanske županije.
Potaknuti idejom kako je najmlađima animirani film blizak medij, Javna ustanova za
upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije i Hrvatsko
agrometeorološko društvo upustili su se u čarobnu avanturu izrade filma Požar nije šala s
ciljem edukacije o štetama i dugoročnim posljedicama koje požar ostavlja po prirodu i živi
svijet. Pokretač ideje izrade filma bili su katastrofalni požari koji su tijekom ljeta 2015.
godine harali otokom Korčulom i poluotokom Pelješcem, a posebice nas je motivirao požar
koji je zahvatio područje mjesta Trstenik na Pelješcu.
Prezentacija animiranog filma, samo je jedna od preventivnih mjera zaštite od požara koje
Javna ustanova kontinuirano provodi s ciljem zaštite i očuvanja zaštićenih područja i područja
ekološke mreže Natura 2000 u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, s posebnim naglaskom na
zaštiti i očuvanju područja razvrstanih u IIb kategoriju ugroženosti od požara.

Kako Dubrovačko-neretvanska županija spada u najugroženija područja od šumskih požara,
potrebno je ulagati znatna sredstva i velike napore u provođenje preventivnih mjera zaštite od
požara kako bi se spriječio nastanak katastrofalnih požara i smanjili veliki troškovi gašenja,
sanacije i obnove požarišta te izostavile štete po prirodu i čovjeka.

http://zastita-prirode-dnz.hr/mljetu-prikazan-kratkometrazni-animirani-film-pozarnije-sala/

NA MLJETU PRIKAZAN KRATKOMETRAŽNI
ANIMIRANI FILM POŽAR NIJE ŠALA
U okviru radionice Mala škola zaštite od požara, kratkometražni animirani film Požar nije
šala, prikazan je učenicima od prvog do četvrtog razreda u Osnovnoj školi Babino Polje Mljet
kao i djeci vrtićkog uzrasta iz Babinog Polja Mljet 12. svibnja 2017. godine.
Radionicu, kojoj je prisustvovalo 50-ak djece, vodila je Marijana Miljas Đuračić, stručna
suradnica za zaštitu od požara Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode
Dubrovačko-neretvanske županije uz pomoć Javne vatrogasne postrojbe Mljet. Učenicima i
vrtićanima, edukativnim pozdravnim govorom, ukazano je na opasnosti i posljedice od
šumskih požara po prirodu i čovjeka, koje su svake godine, posebice za ljetnog razdoblja,
prisutne u području Dubrovačko-neretvanske županije.
Prezentacija animiranog filma, samo je jedna od preventivnih mjera zaštite od požara koje
Javna ustanova kontinuirano provodi s ciljem zaštite i očuvanja zaštićenih područja i područja
ekološke mreže Natura 2000 u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.
Kako Dubrovačko-neretvanska županija spada u najugroženija područja od šumskih požara,
potrebno je ulagati znatna sredstva i velike napore u provođenje preventivnih mjera zaštite od
požara kako bi se spriječio nastanak katastrofalnih požara i smanjili veliki troškovi gašenja,
sanacije i obnove požarišta te izostavile štete po prirodu i čovjeka.

http://zastita-prirode-dnz.hr/animirani-film-pozar-nije-sala-prikazan-stonu/

ANIMIRANI FILM POŽAR NIJE ŠALA PRIKAZAN I U STONU

POŽAR NIJE ŠALA PRIKAZAN U STONU
U okviru radionice Mala škola zaštite od požara, kratkometražni animirani film Požar nije
šala, prikazan je učenicima u Osnovnoj školi Ston kao i djeci vrtićkog uzrasta iz Stona 29.
svibnja 2017. godine.
Radionicu, kojoj je prisustvovalo 100-njak djece, vodila je Marijana Miljas Đuračić, stručna
suradnica za zaštitu od požara Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode
Dubrovačko-neretvanske županije uz pomoć Stjepana Simovića zapovjednika Vatrogasne
zajednice Dubrovačko-neretvanske županije. Učenicima i vrtićanima, edukativnim
pozdravnim govorom, ukazano je na opasnosti i posljedice od šumskih požara po prirodu i
čovjeka, koje su svake godine, posebice za ljetnog razdoblja, prisutne u području
Dubrovačko-neretvanske županije.
Prezentacija animiranog filma, samo je jedna od preventivnih mjera zaštite od požara koje
Javna ustanova kontinuirano provodi s ciljem zaštite i očuvanja zaštićenih područja i područja
ekološke mreže Natura 2000 u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.
Kako Dubrovačko-neretvanska županija spada u najugroženija područja od šumskih požara,
potrebno je ulagati znatna sredstva i velike napore u provođenje preventivnih mjera zaštite od
požara kako bi se spriječio nastanak katastrofalnih požara i smanjili veliki troškovi gašenja,
sanacije i obnove požarišta te izostavile štete po prirodu i čovjeka.

http://os-drfranjetudmana-knin.skole.hr/?
news_hk=1&news_id=777&mshow=925#mod_news

Osnovna škola dr. Franje Tuđmana, Knin
PREDAVANJE „POŽAR NIJE ŠALA“
Autor: MILKA IVANLIĆ, 29. 5. 2017.
Danas je u našoj školi, povodom Dana agrometeorologije, održano predavanje „Požar nije
šala“. Predavanje je održao dr.sc. Boris Dorbić s Veleučilišta „Marko Marulić“ u Kninu.
Učenici drugog razreda pogledali su kratki animirani film „Požar nije šala“ te su dobili
informacije kako preventivno djelovati u zaštiti šuma od požara. Osvrt dr.sc Borisa Dobrića
na današnje predavanje pročitajte pod OPŠIRNIJE.
Ivana Šćiran, pedagoginja

U knjižnici Osnovne škole dr. Franje Tuđmana u Kninu, dana 29. 05. 2017. održana je
projekcija crtanog filma Hrvatskog agrometeorološkog društva (Hagmd) „Požar nije šala“ i
predavanje na istu temu.
Navedenoj „Maloj školi“ nazočilo je 40-tak djece drugog razreda s njihovim nastavnicama i
pedagogicom. Nakon kratkog uvodnog govora o agrometeorologiji, požarima, udruzi i
crtanom filmu, djeca su pozorno i s uzbuđenjem pogledala animirani film.Nakon toga kroz
našu prezentaciju im je prikazana važnost šuma i njihova zaštita od požara. Djeca su bila
veoma aktivna u postavljanju svakojakih pitanja. Zanimljivo je i to da su zapamtili i riječi
našeg puha „Vatru ne pali jer požar se ne šali“, koju su jednoglasno izgovarali. Uočili su i
važnost upozorenja meteorologa od šumskih požara putem radio prijemnika.
Djeca su upoznata i o načinima širenja požara, kao i metodama njihovog suzbijanja. Većina
njih je upoznata o tome kako kanaderi gase vatre, a neki od njih su uživo gledali i širenje
požara u šumi.
Upoznati su koje životinje stradaju u požaru, te da su upravo ježevi i ptice životinjice koje
često poharaju šumski požari. Potom im je objašnjeno da požar dovodi i do degradacije tla,
erozije, pojave bujica itd., te da za obnovu šuma putem pošumljavanja treba i preko 25
godina.Na pitanje da li žele ponovno pogledati film svi su glasno uzviknuli „Daaaaa“. Na
kraju predavanja djeca su s uzbuđenjem uzviknula „Vatru ne pali jer požar se ne šali“.
dr. sc. Boris Dorbić, pred.

http://os-pregrada.skole.hr/?news_hk=1&news_id=4967&mshow=1426#mod_news

Osnovna škola Janka Leskovara, Pregrada
Požar nije šala
Autor: Danijela Čuček, 1. 6. 2017.
U OŠ Janka Leskovara, Pregrada 29.5.2017. održano je predavanje o požarima te koliko su
opasni za ljude i životinje. Predavanje je održao agrometeorolog iz Državnog
hidrometeorološkog zavoda Dražen Kaučić. Na predavanju su sudjelovali učenici od prvog do
četvrtog razreda. Najprije su pogledali kratak film o požaru.
"VATRU NE PALI JER POŽAR SE NE ŠALI!"
U filmu se predstavio puh Matko koji nam je rekao kako je Jadranska obala prekrasna te da
ima dva prijatelja. Ti prijatelji su bili dječak Vedran i djevojčica Sunčica. Majka je Vedrana i
Sunčicu poslala u šumu po češere za cvjetnjak, a s njima je išao i puh Matko. Na radiju su
rekli da će biti sunčano i vruće te da moramo biti na oprezu zbog požara. Jedan je starac
upalio vatru uz šumu i tada je zapuhao maestral koji je vatru proširio na cijelu šumu. Vedran i
Sunčica vidjeli su vatru i otrčali kući. Kada su stigli, odmah su to rekli majci koja je nazvala
vatrogasce na broj 193. Životinje su bježale iz šume, a Matkova prijateljica ježica u toj svoj
zbrci je izgubila svoje mladunče. Matko je otrčao u šumu i spasio mladunče. Vatrogasci su
odmah stigli i za njima kanader te su napokon ugasili vatru. Pepeo i paljevinu odnio je vjetar
pa je ostala samo pustoš od velike i zelene šume. Vedran i Sunčica su sa svojim prijateljima
posadili drveće. To drveće izraslo je u šumu nakon 25 godina. Puh Matko je još rekao nešto
što su svi učenici dobro upamtili. A to je:
"VATRU NE PALI JER POŽAR SE NE ŠALI!"
Nakon održanog predavanja razgovarali smo s gospodinom Kaučićem:
1. Što to znači biti agrometeorolog?
Znači da pratim utjecaj vremena i klime na rast i razvoj poljoprivrednih kultura.
2. Koliko dugo radite ovaj posao?
Ovaj posao radim već 37 godina.
3. Volite li svoj posao?
Naravno, jako ga volim. Kao što sam i rekao, radim ga već 37 godina.
4. Kako Vam je raditi u Državnom hidrometeorološkom zavodu?
Jako lijepo, nikada nije dosadno zato što se klima i vrijeme stalno mijenjaju.
5. Na kraju nam recite kako Vam je bilo u našoj školi danas?
Meni se danas posebno sviđalo kod vas u školi jer je uredna i čista, učenici su vrlo pristojni, a
učiteljice jako dobre!
Rina Pavić i Lana Žiger, 5.c

http://www.os-jjstrossmayera-zg.skole.hr/nastava/razredna-nastava/2-razredi/

Osnovna škola Josipa Jurja Strossmayera, Zagreb
"VATRU NA PALI JER POŽAR SE NE ŠALI"
Učenici 2.a i 2.b razreda, 29. svibnja 2017. u organizaciji Hrvatskog
agrometeorološkog društva sudjelovali su radionici “Vatru ne pali jer požar se ne šali”.
Meteorolozi Višnja i Marko Vučetić posjetili su nas u našoj školi te su predstavili animirani
film “Požar nije šala”. Cilj animiranog filma bio je poučiti učenike o uzročnicima požara,
opasnostima šumskih požara po život ljudi i prirode i kako obnoviti šume nakon požara. Kroz
lik puha Matka učenici u upoznali načine kako spriječiti požar te kako se pošumljavaju
površine opustošene požarom.

http://os-ston.skole.hr/?news_id=3169

Osnovna škola Ston
Vijesti

Agrometeorološki mozaik za mlade: Mala škola "Požar nije šala"
Autor: Mirko Mamić, 29. 5. 2017.

Za učenike razredne nastave danas tijekom četvrtog nastavnog sata održana je edukativna
radionica: Mala škola - "Požar nije šala" u organizaciji Hrvatskog agrometeorološkog društva
- udruge meteorologa, agronoma i šumara (HAgMD).
Hrvatsko agrometeorološko društva - udruga meteorologa, agronoma i šumara (HAgMD).izradilo je u partnerstvu s Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode
Dubrovačko-neretvanske županije edukativni 9-minutni animirani film "Požar nije šala"
kako bi učenicima nižih razreda osnovnih škola pristupačno i postupno približili uzroke
nastanka i posljedice katastrofalnih požara.
Kroz film, najmlađe se želi obrazovati o štetama po materijalnu imovinu i prirodu koje požar
ostavlja iza sebe, a čiji uzročnik je najčešće nepažnja čovjeka. Veliki šumski požari koji su
tijekom ljeta 2015. harali poluotokom Pelješcem i otokom Korčulom te za sobom ostavili
uništene šume i njihov živi svijet, bili su poticaj za nastanak ovog filma. Mala škola "Požar
nije šala" osim animiranog filma ima predavanje i kviz natjecanje za učenike razredne
nastave na kojem su najuspješniji pojedinci posebno nagrađeni.

http://os-klostar-podravski.skole.hr/?
news_hk=1&news_id=535&mshow=1149#mod_news

Osnovna škola Kloštar Podravski
DAN AGROMETEOROLOGIJE
Autor: Tanja Britvić, 30. 5. 2017.

U ponedjeljak, 29.5.2017. učenici 1.- 4. razreda PŠ Podravske Sesvete stručnim
predavanjem obilježili su Dan agrometeorologije. Stručno predavanje na temu „Požar nije
šala„ održala je prof.fizike Danijela Derežić, članica Hrvatskog agrometeorološkog društva.

Predavanje se sastojalo od projekcije animiranog filma i razgovora uz powerpoint
prezentaciju. Ovim predavanjem učenicima se približio način na koji nastaje požar, koji su
uzroci požara i katastrofalne posljedice šumskih požara. Kako se šumski požari ne događaju
samo na našoj obali već su učestali i u kontinentalnom dijelu Hrvatske pogotovo početkom
proljetnih radova pri paljenju pkorova i strništa, učenicima se željela skrenuti pozornost na
važnost prevencije i zaštite od požara.

http://os-gkarlovcana-djurdjevac.skole.hr/?news_id=2790#mod_news

Osnovna škola Grgura Karlovčana Đurđevac
Dana agrometeorologije 29. svibnja 2017.
Autor: Nataša Švaco, 24. 5. 2017.

Povodom održavanja Dana agrometeorologije 29. svibnja 2017. godine najavljujemo
predavanje u sklopu projekta Agrometeorološki mozaik za mlade: Mala škola koje će se
održati u našoj školi prema rasporedu toga dana.
Tema predavanja je „Požar nije šala“ u sklopu kojega će se prikazati istoimeni edukativni 9-minutni
animirani film „Požar nije šala“ kako bismo učenicima nižih razreda osnovnih škola pristupačno i
postupno približili kako nastaje, koji su uzroci i katastrofalne posljedice šumskih požara. Požari
raslinja ne događaju se samo na našoj obali već istraživanja pokazuju sve veću učestalost i u
kontinentalnom dijelu Hrvatske pogotovo početkom proljetnih radova pri paljenju korova i strništa.
Animirani film su izradili Hrvatsko agrometeorološko društvo – udruga meteorologa, agronoma i
šumara u partnerstvu s Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačkoneretvanske županije.
Predavanje će održati članica Hrvatskog agrometeorološkog društva, prof. fizike Danijela Derežić
svim nižim razredima u navedenim osnovnim školama.

http://www.os-bmadjera-novigrad-podravski.skole.hr/?news_id=740

Osnovna škola "Prof. Blaž Mađer" Novigrad Podravski
Vijesti
DAN ANDROMETEOROLOGIJE
Autor: LIDIJA PEROŠ, 30. 5. 2017.

U ponedjeljak, 29. svibnja 2017., u našoj je školi održana Mala škola "Požar nije šala"
povodom Dana agrometeorologije. Predavanje je održala nastavnica fizike i članica
Hrvatskog agrometeorološkog društva Petra Čiček Pomper. Prisustvovali su učenici prvog i
drugog razreda matične škole s učiteljicama Blaženkom Radmilović i Jelenom Presek Kovač.
Učenici su gledali edukativni animirani film "Požar nije šala" koji je izradilo Hrvatsko
agrometeorološko društvo s partnerom Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim
dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije. Nakon filma učenici su utvrdili gradivo
o požarima (kako nastaju i zašto su opasni).

http://os-cucerje-zg.skole.hr/?news_hk=1&news_id=800&mshow=742#mod_news

Osnovna škola Čučerje
Predavanje

Mala škola "Požar nije šala"

U petak, 13. Listopada 2017., održano je predavanje gđe Višnje Vučetić iz Hrvatskog
agrometeorološkog društva pod nazivom Agrometeorološki mozaik za mlade – Mala škola
„Požar nije šala“.
Predavanjem se htjelo, učenicima osnovnih škola,pristupačno i postupno približili
kako nastaje požar te koji su uzroci i katastrofalne posljedice šumskih požara.
Ovog ljeta smo bili svjedoci katastrofalnih požara na Jadranu. No, požari raslinja ne događaju
se samo na našoj obali već istraživanja pokazuju sve veću učestalost i u kontinentalnom
dijelu Hrvatske, pogotovo početkom proljetnih radova pri paljenju korova i strništa.
Predavanje se održalo za učenike 8. a i b razreda te za učenike 2. a i b razreda.
Učenicima je prikazan animirani film „Požar nije šala“ nakon kojeg je gđa Vučetić održala
predavanje o utjecaju klimatskih promjena i ekstremnih vremenskih nepogoda na nastanak
požara. Učenici su upoznati na koji način u požaru stradaju biljke i životinje (npr. jež se
sakrije u rupe u zemlji i uguši se dimom) te što se događa s biljnim pokrovom nakon požara.
Nakon prezentacija i predavanja slijedio je razgovor s učenicima.
Tri učenika su dobila poklon - podlogu za računalnog miša sa sličicom iz animiranog filma.

https://www.vecernji.hr/kultura/sestra-brat-i-puh-matko-djecu-uce-sve-o-uzrocima-iposljedicama-pozara-1161699

Večernji list
Sestra, brat i puh Matko djecu uče sve o uzrocima i
posljedicama požara
Nakon završetka crtića o opasnostima od požara slijedit će i Izrade bojanki za
vrtićku te slikovnica i slagalica za školsku djecu
09. travnja 2017. u 18:51 0 komentara 52 prikaza

Foto: Sanjin StrukićPIXSELL
Autor Božena Matijević

Evo, vidite, djeco. Šumi je potrebno mnogo godina da izraste, a samo nekoliko trenutaka
nepažnje dovoljno je da se sve pretvori u pepeo. Zato zapamtite – vatru ne pali jer požar se ne
šali – ovim poučnim riječima koje izgovara mali puh Matko završava desetominutni animirani
film “Požar nije šala” koji je nastao kao još jedan edukativni projekt (ali prvi put u
animiranoj formi) Hrvatskog agrometeorološkog društva, što je kao partner podržala i Javna
ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije.
Zaštititi i puha kao vrstu
A crtić, koji je premijerno prikazan tijekom prekjučerašnjeg okruglog stola “Ekstremni
vremenski uvjeti, poljoprivreda i požari raslinja”, na djeci primjeren i zanimljiv način
pokazuje kako samo trenutak neopreznosti odraslih pri paljenju korova može dovesti do
vatrene stihije koja uništava sve pred sobom. No, baš onako kako i treba, nakon upoznavanja
s posljedicama požara i upozorenja, crtić djeci šalje optimističnu poruku, i to kroz likove
sestre i brata, Sunčice i Vedrana.
– Prijateljici naše meteorologinje Jelene Ferine 2015. sinula je ova “animirana” ideja koja
nam je odmah bila draga pa smo je vrlo brzo u sinopsis razradile kolegica Petra Sviličić i ja,
da bi, nakon što sam projekt prijavila na natječaj Grada Dubrovnika, 5. rujna prošle godine
film bio i završen. Prva projekcija održana je na Lokrumu 29. rujna, a dan poslije na testnoj
projekciji crtić je bio pokazan i u Dubrovniku na Maloj školi “Požar nije šala”, što je drugi
dio istog projekta. Tada su film vidjeli učenici pet osnovnih i jedne područne škole iz
Dubrovnika.
Uslijedile su i projekcije u Rijeci i Koprivnici, tako da je crtić do sada vidjelo 1400 djece,
uglavnom školske, no bilo je i one vrtićke. Kako je nas nekoliko iz Hrvatskog
agrometeorološkog društva tada nakon projekcija s učenicima analiziralo crtić pa smo odmah
imali prilike shvatiti što je djeci možda bilo malo ili dosadno ili teže razumljivo i nejasno,
naknadno smo i tekstualno i likovno doradili te dijelove filma. Znate, djeca puno toga već
znaju. Znaju što može prouzročiti požar, znaju što je kanader, znaju tko su vatrogasci, znaju i
koje brojeve treba zvati u slučaju požara, znaju da tada mogu stradati i životinje.
Djeca iz Dubrovnika, nažalost, sve su to imala prilike i vidjeti tijekom požara na Pelješcu
godinu prije. No, ono što djeca ne znaju jesu posljedice požara, poput bujica, te koliko dugo
šumi treba da se obnovi – uputila nas je u priču oko nastanka crtića njegova producentica,
ujedno i voditeljica Službe za agrometeorologiju pri Hrvatskom državnom
hidrometeorološkom zavodu te predsjednica Hrvatsko agrometeorološkog društva Višnjica
Vučetić. Odmah je otkrila još neke detalje. Glavni crtani likovi Sunčica i Vedran nazvani su
namjerno svojevrsnim meteorološkim imenima koja u sebi nose uvijek dobrodošlu pozitivu.
– A puha smo kao glavnog životinjskog lika odabrali zato što je on djeci prilično nepoznat,
iako živi svugdje u Hrvatskoj. Puha se lovi, ali i jede, pa smo ga tako htjeli i barem malo
zaštititi. U filmu se još pojavljuju i leptiri, ježevi, češljugari i mufloni koji su, uz zmije i
ježeve, jako stradali u već spomenutom pelješkom požaru – objasnila je gospođa Vučetić
otkrivši nam i sve one popratne ideje kojima će cijeli ovaj projekt biti i nadograđen. Osim što
se planira raditi još nekoliko crtića na temu požara, kao i njihovih uzroka i posljedica, djeci se
želi ponuditi i dodatan obrazovni materijal. Za vrtićku djecu bit će izrađene bojanke, dok se za
onu školsku planiraju slikovnice i slagalice.

– Ipak, prije svega toga sada nam slijedi obilazak škola u kojima ćemo, nakon projekcija ovog
crtića, mi stručnjaci iz agrometeorologije upriličiti predavanja jer mislimo da mi najbolje
možemo odgovoriti na brojna dječja pitanja vezana uz ovu temu. Usto, mi ništa ne radimo
slučajno pa tako slučajno nije izabran ni datum premijere crtića. Sad je vrijeme početka
poljoprivrednih radova, svi pale korov, a vidite koliko je već toplo, tim više što zimus nismo
imali dovoljno kiše pa je tlo suho, trava i lišće su suhi, čime se ponavlja situacija iz proljeća
2012. kada se dogodio katastrofalni požar na Strahinjčici pokraj Krapine jer je zbog ljudske
nepažnje pri paljenju korova spaljeno oko 350 hektara šume. Želja nam je da djeca nakon
gledanja crtića, kada vide roditelje da idu nešto paliti, kažu: “Mama, tata, to je opasno!”
Htjeli bismo i to da djeca shvate da najmanje 25 ili čak 50 godina treba da se šuma potpuno
obnovi.
Taj podatak djecu jako šokira. A crtićem šaljemo još jednu pozitivnu poruku – da u
pošumljavanju i oni mogu sudjelovati – kaže Višnjica Vučetić o animiranom filmu čija je
izrada stajala 66 tisuća kuna. No, crtića o požaru ne bi bilo i bez one umjetničko-kreativne
strane. Nju je pak kao scenarist i redatelj predvodio Ivan Đuričić (inače, kazališni glumac).
Animaciju i izradu likova potpisuje filmski animator Ivan Šivak, dok je za glazbu, obradu
zvuka, montažu i snimanje dijaloga zaslužan Marko Juraga. Đuričić je dao i glas puhu Matku
te Vedranu. Lana Blaće zvučno je oživjela Sunčicu, mamu i ježiće. Juraga je “ozvučio” ribara
Ivu, a glas meteorologa čije se upozorenje čuje s radija pripada stručnjaku, agrometeorologu
Marku Vučetiću.
Za djecu u nižim razredima
– Bilo mi je zanimljivo razrađivati scenarij crtića prema ideji stručnjaka jer je to trebao biti
edukativni film s točno određenom namjerom i porukom. Trebalo je prikazati i prirodu,
životinje, tako da je sve prilagođeno uzrastu nižih razreda osnovne škole, a da sve opet bude i
umjetnički zanimljivo. Naime, mnoge stručne stvari djeci je puno lakše približiti kroz
umjetničku formu. U ovom slučaju to je bio animirani film, no to mogu biti i slikovnice,
kazališne predstave, igrani filmovi. Umjetničke forme jako su zahvalne da djeca shvate i ono
što je dosta komplicirano. Reakcije djece nakon pokusnih projekcija bile su jako pozitivne.
Štoviše, neke njihove sugestije i pitanja, iz čega smo shvatili što im je jasno, a što im je
donekle ipak ostalo nejasno, pomogli su nam je da film doradimo i učinimo boljim – osvrnuo
se i Ivan Đuričić. A “Požar nije šala” preveden je i na engleski jezik te prijavljen na
Animafest.

http://www.sumins.hr/wp-content/uploads/2017/05/Program-DOV-a-2017.pdf

7. DANI OTVORENIH VRATA
„Biološka raznolikost šuma“

http://www.voda.hr/sites/default/files/casopis/hr_vodoprivreda_219_web.pdf

https://www.pixsell.hr/agency/pxl-standard-news/zagreb-hrvatsko-agrometeoroloskodrustvo-predstavilo-film-pozar-nije-sala-gallery-730856/

http://zastita-prirode-dnz.hr/okrugli-stol-ekstremni-vremenski-uvjeti-poljoprivredapozari-raslinja/

Okrugli stol – “Ekstremni vremenski uvjeti, poljoprivreda i
požari raslinja”

Okrugli stol – Ekstremni vremenski uvjeti, poljoprivreda i požari raslinja
U organizaciji Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačkoneretvanske županije i Hrvatskog agrometeorološkog društva (HAgMD), u Zagrebu je 5.
travnja 2017. godine održana premijera kratkometražnog animiranog filma Požar nije šala te
Okrugli stol na temu Ekstremni vremenski uvjeti, poljoprivreda i požari raslinja.
Prisutne su pozdravili dr.sc. Višnjica Vučetić, predsjednica HAgMD-a, Ivica Grilec, ravnatelj
Javne ustanove, mr.sc. Željko Popović, načelnik Hrvatske vatrogasne zajednice, dr. sc. Nataša
Strelec Mahović, ravnateljica Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ), Silva
Celebrini-Tevšić, predsjednica Izvršnog odbora Zbora novinara za okoliš Hrvatskog
novinarskog društva (HND), te u ime Grada Zagreba mr. sc. Stjepan Škrapec, zamjenik
Pročelnika Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo.
Kao uvod u početak okruglog stola, prikazan je animirani film, koji najmlađe želi obrazovati
o opasnostima koje požar predstavlja za čovjeka i prirodu, štetama i dugoročnim posljedicama
po materijalnu imovinu i prirodu koje požar ostavlja iza sebe, a čiji uzročnik je najčešće
nepažnja i nemar čovjeka te namjerno izazivanje požara. Film je rezultat projekta Požar,
žestok neprijatelj šume, čiji je nositelj HAgMD, a partner Javna ustanova. Film predstavlja
jednu od preventivnih mjera koje Javna ustanova kontinuirano provodi s ciljem edukacije
djece, lokalnog stanovništa i šire javnosti o nužnosti prevencije od požara raslinja u
zaštićenim područjima Dubrovačko-neretvanske županije.
Utjecaj ekstremnih vremenskih uvjeta na poljoprivredu i požare raslinja, Prilagodba
poljoprivrednih kultura klimatskim uvjetima, Zaštita prirode i požari raslinja na primjeru
Dubrovačko-neretvanske županije, Mogućnosti šumskog poljodjelstva u Hrvatskoj samo su
neke od prezentacija i tema o kojima su sudionici okruglog stola imali prilike čuti nešto više.
Jednu od prezentacija, Zaštita prirode i požari raslinja na primjeru Dubrovačko-neretvanske
županije, održala je stručna suradnica Javne ustanove Marijana Miljas Đuračić, mag.ing.silv.
Jedan od bitnih zaključaka Okruglog stola je nužna potreba objave meteoalarma moguće
pojave i širenja požara raslinja, kojeg bi DHMZ trebao svakodnevno putem vremenske
prognoze i internet stranica, objavljivati s ciljem prevencije požara raslinja. Također naglasak
je bio i na potrebi učinkovitije provedbe kaznenih odredbi Zakona o zaštiti od požara (NN
92/10) i pripadajućih zakonskih podakata, vezanih za izazivanje požara, kojima je uzrok
nemar čovjeka ili namjerno paljenje.
Također, povodom premijere animiranog filma, djelatnica Javne ustanove Marijana Miljas
Đuračić i Marko Vučetić, dipl.ing., voditelj odjela za agrometeorološke informacije DHMZ-a
gostovali su u emisiji Dobro jutro Hrvatska.

http://www.hrt.hr/382307/vrijeme-i-promet/vatru-ne-pali-jer-pozar-se-ne-sali



"Vatru ne pali jer požar se ne šali"
Autor: Zoran Vakula
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Unatoč povremenoj kiši u ovome tjednu, zbog dugotrajnog sušnog i iznadprosječno
toplgo razdoblja, uvjeta za nastanak i širenje požara otvorenog prostora ima napretek.
Vrlo vjerojatno bit će ih i sljedećih tjedana i mjeseci jer dugoročne prognoze već dugo ne
upućuju na neko dugotrajnije hladno i kišovito razdoblje. Dapače.
Ne samo zbog toga, nego i zbog uobičajenih aktivnosti u cilju preventivnog djelovanja na
zaštiti od požara, Hrvatsko agrometeorološko društvo danas je u Novinarskom domu u
Zagrebu organiziralo Okrugli stol: "Ekstremni vremenski uvjeti, poljoprivreda i požari
raslinja" i premijeru animiranog filma "Požar nije šala".
Na okruglom stolu se raspravljalo o utjecaju ekstremnih vremenskih uvjeta na poljoprivredu i
požare raslinja, prilagodbi poljoprivrednih kultura klimatskim uvjetima, mogućnostima
šumskog poljodjelstva u Hrvatskoj, zaštiti prirode i požarima raslinja, te o spaljivanju biljnog
otpada i odgovarajućem zakonodavstvu.
Osobitu je pozornost izazvala premijera animiranog filma "Požar nije šala", čiji je "trailer"
prikazan u današnjoj emisiji Dobro jutro Hrvatska. Cilj filma je podučiti djecu o uzročnicima
požara, opasnostima koje šumski požari predstavljaju po život ljudi, materijalnu imovinu i
prirodu te o posljedicama koje požar ostavlja na šume i njihov živi biljni i životinjski svijet,
kao i o obnovi šume nakon požara.
Podrobnije o puhu Matku koji djeci opisuje kako nastaje požar, što je dobro činiti i o još
mnogobrojne druge zanimljivosti, kao i o temama s okruglog stola, u emisiji Dobro jutro
Hrvatska govorili su Marijana Miljas Đuračić, mag. ing. silv., iz Javne ustanove za
upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije i Marko
Vučetić, dipl. ing. iz Hrvatskog agrometeorološkog društva, inače agrometeorolog DHMZ-a i
dugogodišnji suradnik HRT-ovih emisija Plodovi zemlje i Regionalni dnevnik.

