
Plan i program rada DVD-a Krapinske Toplice 
za 2021. godinu 

 
Tijekom 2021. godine DVD Krapinske Toplice planira provesti sljedeće aktivnosti: 
 
1. Održati redovnu godišnju skupštinu 
 
2. Održavati sastanke Upravnog odbora redovito svaka 2 mjeseca a ukaže li se 

potreba i češće. 
 
3. Raditi na popularizaciji vatrogastva na području djelovanja pa i šire te primanju i 

osposobljavanju novih članova. 
 
4. Tijekom godine raditi na preventivnim mjerama zaštite od požara, educirati 

građanstvo pri izvođenju radova pri kojima se pojavljuju opasnosti od nastanka 
požara te po potrebi vršiti kontrolirana spaljivanja u prisustvu operativnih članova. 

 
5. Obilježiti Dan vatrogastva - Sv. Florijana (04.05.2021) te u mjesecu zaštite od 

požara sudjelovati na drugim manifestacijama u mjestu ili bližoj okolici. 
 
6. U suradnji sa VZO sudjelovati na hodočašću vatrogasaca u marijansko svetište 

Marija Bistrica 
 
7. Sudjelovati na natjecanjima sa svim ekipama diljem županije, pa i šire 

 
8. Sudjelovati na državnom natjecanju sa mladeži M + Ž 
 
9. Sudjelovanje na pokaznoj vježbi u suradnji sa VZO 
 
10. Teoretsko i praktično osposobljavanje operativnih članova vršiti kontinuirano 

(najmanje jednom mjesečno) kako bi se u slučaju potrebe na vrijeme i efikasno 
interveniralo 

 
11. Provoditi stručno osposobljavanje za zvanja u vatrogastvu, kao i određene 

specijalnosti. 
 
12. Sa djecom i mladeži raditi na njihovom teoretskom i praktičnom osposobljavanju i 

sudjelovati na vatrogasnim natjecanjima 
 
13. Održati 14. Memorijal Marije Badl 
 
14. Organizirati  natjecanje za djecu i mladež u K. Toplicama 
 
15. Prisustvovati skupštinama susjednih DVD i po financijskoj mogućnosti i van 

županije 
 
16. Za dan Općine organizirati Vatrogasnu olimpijadu 



 
17. Organizirati boravak mladeži u kampu HVZ-a u Fažani 
 
18. Sudjelovanje u akcijama očuvanja i uređivanja našeg okoliša 
 
19. Nabavljati novu vatrogasnu opremu u skladu s financijskim planom 
 
20. Redovito podmirivati financijske potrebe (račune za usluge i dr.) 
 
21. Vatrogasne uređaje, sprave i opremu održavati redovito i u ispravnom stanju 
 
22.  U slučaju elementarne nepogode i drugih potreba dovoziti domaćinstvima vodu 

prema potrebi i zahtjevu načelnika općine. 
 
23. Pružati pomoć stručnu i tehničku organima lokalne uprave i samouprave, te 

ostalima koji to opravdano zatraže 
 
24. Održavati domaću i međunarodnu suradnju i prijateljske susrete sa vatrogasnim 

društvima i drugim udrugama 
 

25. Provesti sve administrativne i tehničke radnje potrebne za preseljenje u novi 
vatrogasni dom. 
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