Temeljem članka 26. Statuta, Skupština Vatrogasne zajednice grada Jastrebarsko na
sjednici održanoj 26. ožujka 2015. godine, u Domagoviću, donijela je

Plan rada

Vatrogasne zajednice grada Jastrebarsko
za 2015. gtodinu

Preventivno djelovanje
VZG Jastrebarsko osobitu pažnju pridaje protupožarnoj preventivi odnosno ulažući u stalni
napredak tehničkih sustava zaštite, njihovog redovitog održavanja te obrazovanja i stalnog
obavješćivanja ljudi o mogućim uzrocima i mjestima nastanka požara svakako možemo
doprinesti smanjenju broja požara. Aktivnosti Vatrogasne zajednice grada Jastrebarsko u
2015. godini što se tiče preventivnog djelovanja bazirati će se na slijedećem:












U suradnji sa lokalnim medijima organizirati propagandne aktivnosti sa ciljem
da se pučanstvo upozna sa pravilnim načinima spaljivanja biljnog otpada i
korova na otvorenim površinama.
Prema odluci Predsjedništva i Zapovjedništva obići članice u smislu
savjetodavnog nadzora DVD-a, te prikupljanja podataka potrebnih za
vatrogasne evidencije.
Organizirati sastanke sa zapovjednicima po operativnim područjima sa ciljem
upoznavanja sa požarnim opasnostima, preventivnim akcijama i njihovoj
odgovornosti u skladu sa zakonom.
U naseljenim mjestima organizirati preventivne preglede domaćinstva,
naročito poljoprivrednih, a za pučanstvo organizirati informativne sastanke sa
ciljem upoznavanja sa pravilnim načinom spaljivanja na otvorenim
površinama. Preporučljivo je da sa spaljivanje korova po pojedinim mjestima
organizira isti dan za cijelo mjesto, te da se osigura cjelodnevno dežurstvo
vatrogasaca na tom području.
Tijekom cijele godine stalno voditi brigu o funkcionalnoj i tehničkoj
ispravnosti vozila i opreme, a obveza je i ispitati ispravnost svih hidranata.
Organizirati pokazne vježbe za pučanstvo.
Sudjelovati u promidžbenim aktivnostima što ih provodi HVZ.

Dislokacija vatrogasaca
Osobito značajna aktivnost VZG Jastrebarsko i njenih članica svakako je dislokacija
vatrogasaca na priobalje tijekom ljetnih mjeseci. Potrebno je planirati provedbu dislokacije
vatrogasaca u ljetnim mjesecima u Sućuraju na otoku Hvaru , te uključiti u provedbu sve
DVD-e sa područja VZG Jastrebarsko.

Pokazne vježbe
Pokazne vježbe koje organizira Zapovjedništvo VZG Jastrebarsko preko Operativnih
područja, a provode ih DVD-i po operativnim područjima, potrebno je dobro i stručno
pripremiti da se na njima pokaže stručnost, opremljenost i uvježbanost vatrogasnih postrojbi
za djelovanje u izvanrednim situacijama.
Cilj pokaznih vježbi je:
 upoznavanje lokalne zajednice sa načinom djelovanja vatrogasaca
(promidžbeni cilj)
 upoznavanje vatrogasaca sa korištenjem vatrogasne opreme i tehnike
(vježbovni dio)
 ispitivanje funkcionalnosti i tehničke ispravnosti vatrogasne opreme
U tu svrhu potrebno je organizirati:










jednu pokaznu vježbu u svakom operativnom području prema planu
Zapovjedništva u mjesecu zaštite od požara.
pokaznu vježbu svih članica VZG Jastrebarsko povodom obilježavanja
dana Grada Jastrebarsko u studenome 2015. godine.
sudjelovati na županijskoj vatrogasnoj vježbi
pokazne vježbe na prigodnim proslavama
vatrogasne vježbe sa susjednim društvima
pokazne vježbe u suradnji sa gospodarskim subjektima i vatrogasnim
društvima u gospodarstvu
vježbe u sklopu promidžbenih aktivnosti HVZ
pokazne vježbe u suradnji sa Gradskim društvom crvenog križa
5. Kup DVD-a Petrovine

Vatrogasna natjecanja i susreti
Prema planu natjecanja za 2015. godinu planiramo:
 organizirati gradsko vatrogasno natjecanje djece, mladeži i odraslih
 sudjelovati na županijskom vatrogasnom natjecanju djece, mladeži i
odraslih
 organizirat 5. malu vatrogasnu olimpijadu dječjeg vrtića Radost
 sudjelovati na susretima vatrogasnih puhačkih orkestara RH
 sudjelovati na vatrogasnim Kup natjecanjima
 sudjelovati na Kupu Hrvatske vatrogasne zajednice
 sudjelovati na županijskoj smotri puhačkih orkestara
Proslave i obljetnice
Sudjelovati na proslavama i obljetnicama DVD-a u VZG Jastrebarsko i obljetnicama drugih
VZG i VZO-a.
 DVD-a Domagović 120. obljetnica
 DVD Volavje 120. obljetnica
 DVD Sveta Jana 110. obljetnica
 DVD Dragovanšćak 30. obljetnica





Puhački orkestar DVD-a Cvetković 120. obljetnica
Puhački orkestar DVD-a Petrovina 120. obljetnica
Puhački orkestar DVD-a Stankovo 20 .obljetnica

Nastaviti suradnju sa Crkvom prilikom većih blagdana (puhački orkestri, čuvanje Božjeg
groba, obilježavanje Dana SV. Florijana)
Mjesec zaštite od požara
U svibnju, mjesecu zaštite od požara potrebno je pojačati aktivnosti u svim DVD-ima,
a koje se odnose na:







Sudjelovanje na proslavi Dana vatrogastva, Sv. Florijana.
Organiziranje pokaznih vježbi u svakom operativnom području.
Provođenje preventivnih djelatnosti.
Sudjelovati na sajmu mogućnosti u organizaciji P.P Jastrebarsko
Organiziranje propagandnih emisija i spotova u lokalnim medijima
Sudjelovanje u promidžbenim aktivnostima što ih provodi HVZ.

Osposobljavanje i usavršavanje
U 2015. godini što se tiče osposobljavanja i usavršavanja vatrogasaca potrebno je:
 Organizirati osposobljavanje za zvanje vatrogasac
 Organizirati osposobljavanje za vatrogasnog dočasnika
 Organizirati osposobljavanje za aparate za zaštitu dišnih organa
 Potaknuti pojedince na polaganje ispita za višeg vatrogasnog časnika.
 Uputiti članove vatrogasnih postrojbi na polaganje ispita za vatrogasnog
suca
 Uputiti članove vatrogasnih postrojbi na polaganje stručnog ispita za
voditelja intervencije
 Uputiti članove vatrogasnih postrojbi na liječničke pregled
Rad s mladeži
Komisija za rad s mladeži trebala bi zajedno sa cjelokupnom organizacijom provesti
slijedeće aktivnosti:
 Sudjelovati u Kampu vatrogasne mladeži
 Organizirat 5. Malu vatrogasnu olimpijadu
 Organizirati prigodne vježbe u suradnji sa školama
 Sudjelovati na natjecanjima i susretima
 Poticati uključivanje u puhačke i tamburaški orkestar
 Organizirati tečaj za vatrogasnu mladež
 Poticati okupljanje mladeži u vatrogasnim domovima (sportske i druge
sekcije) te organizirati prigodne zabave
 Provoditi akcije uključivanja mladeži u vatrogasne postrojbe
 Organizirati ljetne i zimske radionice u DVD-ima za djecu i mladež

Nabava vatrogasne opreme
Nabava opreme prema Planu zaštite od požara.
Nabava auto cisterne ili navalnog vozila za VZG Jastrebarsko prema Planu zaštite od požara
Sufinanciranje nabave kombi vozila za DVD Domagović
Proširiti sustav za uzbunjivanje „ Alarm“
Uključiti sve zapovjednike središnjih DVD-a u VPN mobilni sustav.
Zbog bolje sigurnosti i učinkovitosti operativaca potrebno je nabaviti osobnu zaštitnu opremu
i drugu potrebnu opremu.
Potrebno je nabaviti i drugu vatrogasnu opremu nužnu za obavljanje vatrogasne djelatnosti
svih članica VZG Jastrebarsko, kao što su tlačne cijevi, metlanice, naprtnjače, armature,
sukladno mogućnostima, a temeljem Plana zaštite od požara Grada Jastrebasrko
Aktivnosti vatrogasnih orkestara
Na području VZG Jastrebarsko aktivno djeluje šest puhačkih orkestara i jedan tamburaški
orkestar u koje je uključeno mnogo mladih ljudi, amatera. Oni se održavaju zahvaljujući
velikom entuzijazmu voditelja i kapelnika – profesora koji svoje znanje prenašaju na te mlade
ljude. Za svoje aktivnosti nužno ih je i financijski podržati, jer je ovakva aktivnost nastavak
dugogodišnje tradicije ovoga kraja.
Za 2015. godinu planirane su slijedeće aktivnosti:
 Organizacijski pomoći rad orkestara
 Organizirati prigodne koncerte za Božić, Novu godinu, za Dan zaštitnika
vatrogasaca – Sv. Florijana, te za državne i vjerske blagdane
 Sudjelovati na vjerskim, kulturnim i javnim manifestacijama i skupovima
 Organizirati prigodne promenadne koncerte i budnice
 Sudjelovati na susretima na nivou mjesta, grada, županije, do državnog i
međudržavnog nivoa
 Poticati uključivanje mladeži u rad orkestara
 Sudjelovati na Županijskoj smotri puhačkih orkestara
 Sudjelovati na smotri vatrogasnih puhačkih orkestara RH
 Nastavit s radom puhačkog orkestara VZG Jastrebarsko
Sjednice


Održati sjednice svih tijela VZG Jastrebarsko, temeljem Statuta.

Ostale aktivnosti
VZG Jastrebarsko značajno pomaže provođenje drugih aktivnosti koje se bez tog
učešća često ne bi mogle i održati, zbog toga je nužna suradnja se:




Hrvatskom vatrogasnom zajednicom
Vatrogasnom zajednicom Zagrebačke županije
Zajednico kulturno umjetničkih udruga Grada Jastrebarsko












Susjednim VZ gradova i općina
JVP grada Karlovca
Gradom Jastrebarsko
Centrom za kulturu
Glazbenom školom
Medijima
Policijskom postajom
Državnom upravom za zaštitu i spašavanje
Područnim uredom za zaštitu i spašavanje Zagreb
Lokalnim župnim uredima i obostrano usklađivati vjerske i vatrogasne
aktivnosti

Zapovjednik VZG Jastrebarsko

Predsjednik VZG Jastrebarsko

Vedran Boričević, struč. spec. ing. admin. chris.

mr. Željko Popović

