VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA
NOVOG MAROFA
Vatrogasna bb, 42220 Novi Marof
Tel. 042/611-100
Fax: 042/611-100
E-mail adresa: vatrogasna.zajednica@vz.t-com.hr

NACRT PRIJEDLOGA
OPERATIVNOG PLANA DJELOVANJA ZAPOVJEDNIŠTVA
VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA NOVOG MAROFA ZA 2012. GODINU
Temeljem odredaba Zakona o vatrogastvu, Zakona o protupoţarnoj zaštiti, i drugim zakonskim i pod
zakonskim aktima, kao i temeljem smjernica Programa rada Hrvatske vatrogasne zajednice i Vatrogasne
zajednice Varaţdinske ţupanije, a sukladno prijedlogu Zapovjedništva VZG Novog Marofa, Predsjedništvo
VZG Novog Marofa utvrdilo je sljedeći Operativni plan djelovanja Zapovjedništva VZG Novi Marof za 2012.
godinu.
Temeljem navedenog Operativnog plana Zapovjedništvo VZG, predvođeno Zapovjednikom
zapovjedništva VZG i njegovim zamjenicima, će dati naglasak u svojem budućem radu sljedećim
aktivnostima;
- koordinaciji rada svih operativnim postrojbi DVD-a učlanjenih u VZG Novi Marof
- osposobljavanju i usavršavanju vatrogasnih kadrova
- organiziranju vjeţbi usavršavanja kako na nivou Zajednice, tako i na nivou Društava
- organizaciji vatrogasnih natjecanja, kako tradicionalnih tako i intervencijskih
- ulaganju u vatrogasce operativce, glede osposobljavanja, liječničkih pregleda, ...
- inzistirati na poštivanju pravila vatrogasne sluţbe za dobrovoljne i profesionalne vatrogasce, te na
poštivanju vatrogasnog vjeţbovnika
- poticati aktivnosti na području protupoţarne preventive
- omasovljavanju članstva u Društvima sa naglaskom na učlanjivanju djece i mladeţi

OPERATIVNI ZADACI ZAPOVJEDNIKA I ZAPOVJEDNIŠTVA VZG
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Rukovođenje sloţenijim vatrogasnim intervencijama na terenu
- cijele godine
Zdruţena vjeţba svih Društava učlanjenih u VZG Novi Marof
- mjesec svibanj
Vjeţbe praktičnog osposobljavanja unutar društava
6 vjeţbi godišnje za DVD Novi Marof i 2 vjeţbe godišnje za druge DVD-e- cijele godine
Teoretsko osposobljavanje članova VPDVD-a
- pp više puta godišnje
Pomoć u realizacije terenske intervencijske vjeţbe
- listopad
Vjeţba provjere spremnosti VPDVD-a od strane zapovjednika VZŢ
- tokom cijele godine
Izrada izvješća, informacija i raščlambi veći vatrogasnih intervencija
- cijele godine
Poticati operativno članstvo na osposobljavanja za određena zvanja i
specijalnosti (vatrogasac, dočasnik, časnik)
- cijele godine

PREVENTIVNI ZADACI ZAPOVJEDNIKA I ZAPOVJEDNIŠTVA VZG
9.
10.

Usklađivanje kontrole hidrantske mreţe i drugih izvora vode
na području cijelog Novog Marofa
Preventivni pregledi domaćinstava

- svibanj/ lipanj

- svibanj/lipanj ili prosinac

[upišite tekst]
11.
12.

Emisije na Radio Novi Marof, suradnja sa tiskom
- cijele godine
Provjera vatrogasnih sirena i veze prema OCJVP prve subote u mjesecu - cijele godine

ZADACI ZAPOVJEDNIKA I ZAPOVJEDNIŠTVA VZG VEZANI UZ NABAVKU
VATROGASNE OPREME I VOZILA
13.
14.

Prema ukazanoj potrebi, sukladno prijedlogu Povjerenstva za nabavu opreme
predlagati način i kontinuitet nabavke opreme i potrebnih vozila
- cijele godine
Na kraju godine napraviti analizu nabavljene opreme tijekom godine te
napraviti plan nabavke za sljedeću godinu
- prosinac

ZADACI ZAPOVJEDNIKA I ZAPOVJEDNIŠTVA VZG VEZANI UZ VATROGASNA
NATJECANJA
15.
Uvjeţbavanje ekipa u suradnji sa povjerenstvom za natjecanje posebno
oko priprema ekipa koje su se plasirale na Drţavno vatrogasno natjecanje
s ciljem postizanja što boljih rezultata.
16.
Gradsko vatrogasno natjecanje
17.
KUP natjecanje Novomarofske regije (ukoliko se realizira)
18.
Terenska intervencijska vjeţba-natjecanje ; pomoć u realizaciji

-cijele godine
- lipanj
- rujan
- listopad

NADZOR VPDVD-a OD STRANE ZAPOVJEDNIKA VZG
19.

20.
21.
20.

Praćenje operativnog rada svih Društava unutar VZG,
a poglavito središnjeg Društva radi odrţavanja stalne razine interventne
spremnosti za vršenje vatrogasnih intervencija koje mogu nastati
Jedan put godišnje zapovjednik će najavljeno izvršiti nadzor DVD-a
u njihovim spremištima
Jedan put godišnje zapovjednik će nenajavljeno izvršiti nadzor DVD-a
u njihovim spremištima
Nadzor vezan uz odaziv na vatrogasnu intervenciju izvršiti će se
prilikom zdruţene vjeţbe

- cijele godine
- cijele godine
- cijele godine
- svibanj

ZADACI ZAPOVJEDNIKA I ZAPOVJEDNIŠTVA VEZANI UZ SVIBANJ MJESEC
ZAŠTITE OD POŢARA
21.

U suradnji sa Predsjedništvom VZG i Uredom zajednice
osmisliti aktivnosti tijekom mjeseca svibnja, Mjeseca zaštite od poţara

- svibanj

OSTALI ZADACI ZAPOVJEDNIKA I ZAPOVJEDNIŠTVA VZG
22.

23.
24.

Zapovjednik zapovjedništva, njegovi zamjenici, zapovjednici svih Društava
i njihovi zamjenici te zapovjedni kadar DVD-a Novi Marof
polagat će ispite za vođenje vatrogasnih intervencija
- cijele godine
Inicirati omogućavanje obavljanja liječničkih pregleda za većinu
operativaca u svim Društvima u VZG
- cijele godine
Inicirati omogućavanje osiguranja od posljedica nesretnog slučaja

[upišite tekst]

25.
26.
27.
28.
29.
30.

za vrijeme obavljanja vatrogasne djelatnosti za većinu
operativaca u svim Društvima u VZG
Inzistiranje na poštivanju, od strane vatrogasaca, vatrogasnog
vjeţbovnika i pravila sluţbe za vatrogasce
Poticati omasovljavanje članstva društava poglavito djecom i mladeţi
Daljnje rješavanje problema kvalitetne veze i sistema uzbunjivanja
Vođenje evidencija svih zapovjednika o njihovom radu, vjeţbama,
intervencijama, ...
Organiziranje obilaska firmi na području Novog Marofa
Odrţavanje radnih sastanaka i sjednica prema potrebi

- cijele godine
- cijele godine
- cijele godine
- cijele godine
- cijele godine
- cijele godine
- dva puta godišnje

Zapovjednika Zapovjedništva
Vatrogasne zajednice grada Novog Marofa
Zdenko Lacković

