VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE

KRAPINSKE TOPLICE

Ljudevita Gaja 27, Poštanski pretinac 6.
49217 Krapinske Toplice

PLAN i PROGRAM RADA VZO ZA 2021.
1. Održati redovitu sjednicu Skupštinu VZO i svih DVD-a
2. Održati sastanke predsjedništva VZO, u pravilu svaka dva mjeseca. NO održati barem
jednu sjednicu u toku tekuće godine. Redovito konzultirati i obavještavati članove
predsjedništva o planiranim aktivnostima putem telefona i Web stranice.
3. Raditi na popularizaciji vatrogastva na području djelovanja pa i šire, uključivati nove
članove, educirati popularizirati vatrogastvo u školama na području djelovanja VZO KT.
4. Obilježiti važnije datume
- sudjelovati u obilježavanju Dana vatrogastva Svetog Florijana
- sudjelovati na hodočašću vatrogasaca RH u nacionalno svetište Marija Bistrica prema
programu HVZ
- sudjelovati na obljetnicama godišnjica DVD-a
- sudjelovati na proslavi Dana općine
- sudjelovati na svim manifestacijama u organizaciji općine Krapinske Toplice, bitnim
za općinu.
5. Pomoći pravnim osobama pri ispunjavanju zakonske obaveze osposobljavanja
pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara i spašavanja ljudi i imovine
ugroženih požarom.
6. Koordinirati akcijama DVD-a udruženih u VZO o očuvanju i uređenju našeg okoliša
7. U skladu s poslovnikom i programima rada svih DVD-a, VZO pravno, stručno i
financijski pomoći u uređenju i sanaciji vatrogasnih spremišta i uređivanja vatrogasnih
domova i drugih akcija bitnim za pojedini DVD-e
8
U suradnji s Vatrogasnom zajednicom i Općinom Krapinske Toplice provesti
aktivnosti za početak izgradnje novog vatrogasnog spremišta za DVD Krapinske Toplice.
9. U slučaju elementarne nepogode i drugih potreba pružati stanovništvu potrebnu
pomoć, kao i domaćinstvima dovoziti vodu prema potrebi u suradnji sa nadležnim službama
općine.
10. Pružati pomoć stručnu i tehničku organima lokalne uprave pri provedbi novog plana
procjene o ugroženosti, te ostalima koji to opravdano zatraže.
11. Održavati suradnju i prijateljske susrete sa vatrogasnim društvima i drugim udrugama
unutar i izvan općine.
12. Koordinirati nabavu vatrogasne opreme i potrebnih vatrogasnih vozila.
13. Izraditi financijski plan i kontrolirati njegovo provođenje, odnosno kontrolirati
namjensko trošenje financijskih sredstava. Financijska sredstva raspoređivati prema
pojedinom DVD-u u skladu sa financijskim planom.
Ovaj plan se dopunjuje sa operativnim planom i program rada zapovjedništva VZO za 2021.
Provođenje ovih planova i programa rada kontrolirat će predsjedništvo VZO Krapinske
Toplice kao i ostale ovlaštene institucije.
U slučaju nepredvidivih potreba predsjedništvo može dopuniti ili izmijeniti ovaj predloženi
Plan i program rada, kao i operativni plan i program rada.
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