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OPERATIVNI PLAN RADA
PVZ Ogulin za 2014. godinu
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U svim vatrogasnim postrojbama inicirati dosljednu provedbu ZOV-a, Pravilnika i
podzakonskih akata.
Redovito unositi podatke u Vatrogasnu mrežu.
Predlagati poboljšanja operativne pripravnosti i uvježbanosti vatrogasne službe na
području odgovornosti.
I dalje provoditi županijsku Odluku o mjerama za sprječavanje nastalih požara na
otvorenom prostoru.
Izvršiti nadzor u postrojbama PVZ s ciljem utvrñivanja operativne sposobnosti te
ukazivati na uočene nedostatke.
Dati prioritet opremanju operativnih postrojbi osobnom zaštitnom opremom i sredstvima
za komuniciranje (radio vezama).
Predlagati poboljšanja opremljenosti i pravilne rasporeñenosti opreme i vatrogasne
tehnike na području PVZ.
Dogovoriti i napisati Plan aktivacije operativnih snaga na području PVZ Ogulin.
Uključiti se u informativno-promidžbeni program koji provodi HVZ i ostale institucije u
cilju upoznavanja stanovništva o opasnosti od nastajanja požara i ostalih neželjenih
dogañaja.
Sudjelovati u organizaciji upućivanja vatrogasne mladeži u kamp u Fažani.
U svibnju, mjesecu ZOP-a, svečano obilježiti dan vatrogasaca i sv. Florijana te izvršiti
provjeru vozila, opreme i sredstava za gašenje.
Poticati suradnju sa stručnim službama zaštite i spašavanja.
Analizirati stanje osposobljenosti vatrogasnog kadra na području odgovornosti i inicirati
osposobljavanje prema postojećim potrebama.
Aktivno surañivati sa službama nadležnim za zaštitu od požara kao i ostalim pravnim i
fizičkim osobama vezanim za djelatnost vatrogastva i zaštite od požara.
Provesti vatrogasna natjecanja.
Stalno raditi na poboljšanju odnosa izmeñu svih članica PVZ.
U dogovoru sa čelnicima Grada Ogulina i mještanima MO Drežnice pokušati riješiti
problem osnivanja učinkovite zaštite od požara.
Održavati sastanke Zapovjedništva i Predsjedništva najmanje jednom u tri mjeseca, a u
slučaju potrebe i češće.
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