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NNaaččrrtt  ddeejjaavvnnoossttii  oorrggaannoovv  oobbččiinnsskkee  uupprraavvee  
OObbččiinnee  MMiirrnnaa  PPeečč  vv  pprriimmeerruu  nnaarraavvnniihh  iinn    
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NNaa  ppooddllaaggii  9988..  ččlleennaa  ZZaakkoonnaa  oo  vvaarrssttvvuu  pprreedd  nnaarraavvnniimmii  iinn  ddrruuggiimmii  nneessrreeččaammii  ZZVVNNDDNN--UUPPBB11    ((UUrr..  lliisstt  RRSS,,  
šštt..  5511//22000066)),,    1111..aa  ččlleennaa  ZZaakkoonnaa  oo  ggaassiillssttvvuu  ((UUrr..  lliisstt  RRSS,,  šštt..  110055//22000066)),,  ZZaakkoonnaa  oo  vvaarrssttvvuu  pprreedd  ppoožžaarroomm    
ZZVVPPoozz--  UUPPBB11  ((UUrr..  ll..  RRSS,,  šštt..  33//22000077)),,  UUrreeddbbee  oo  oorrggaanniizziirraannjjuu  oopprreemmlljjaannjjuu  iinn  uussppoossaabblljjaannjjuu  ssiill  zzaa  zzaaššččiittoo,,  
rreeššeevvaannjjee  iinn  ppoommoočč  ((UUrr..  ll..  RRSS,,  šštt..  9922//22000077)),,    tteerr    nnaa  ppooddllaaggii  3322..  ččlleennaa  SSttaattuuttaa  OObbččiinnee  MMiirrnnaa  PPeečč  ((UUrraaddnnii  
lliisstt  RRSS,,    šštt..::  5599//22000077))    dd  oo  ll  oo  čč  aa  mm::  
  
  
  

NNaaččrrtt  ddeejjaavvnnoossttii  oorrggaannoovv  oobbččiinnsskkee  uupprraavvee  vv  pprriimmeerruu    
iizzrreeddnniihh  rraazzmmeerr  tteerr  nnaarraavvnniihh  iinn  ddrruuggiihh  nneessrreeččaahh  

  
  
  
  

11..  

  
OObbččiinnsskkaa  uupprraavvaa  OObbččiinnee  MMiirrnnaa  PPeečč  vv  ččaassuu  nneeppoossrreeddnnee  vvoojjnnee  nneevvaarrnnoossttii,,  iizzrreeddnniihh  rraazzmmeerr  aallii  
nnaarraavvnniihh  iinn  ddrruuggiihh  nneessrreečč  oopprraavvlljjaa  nnaallooggee  iizz  ssvvoojjee  pprriissttoojjnnoossttii  tteerr  nnuuddii  ppooddppoorroo  pprrii  iizzvvaajjaannjjuu  
zzaaššččiittnniihh  uukkrreeppoovv  iinn  nnaalloogg  zzaaššččiittee,,  rreeššeevvaannjjaa  iinn  ppoommooččii..  
  
  

22..  

  
  

DDiirreekkttoorriiccaa  oobbččiinnsskkee  uupprraavvee  OObbččiinnee  MMiirrnnaa  PPeečč  vv  ookkvviirruu  pprriissttoojjnnoossttii  llookkaallnnee  
sskkuuppnnoossttii  oobb  nnaarraavvnniihh  iinn  ddrruuggiihh  nneessrreeččaahh  oopprraavvlljjaa  pprreeddvvsseemm  nnaasslleeddnnjjee  nnaallooggee::  

••  nneeppoossrreeddnnoo  vvooddii  ddeelloo  oobbččiinnsskkee  uupprraavvee,,  
••  sspprroottnnoo  ppoorrooččaa  žžuuppaannuu  oo  ppootteekkuu  iizzvvaajjaannjjaa  nnaalloogg  oobbččiinnsskkee  uupprraavvee,,  
••  pprreeddllaaggaa  žžuuppaannuu  sspprreejjeemm  ddoollooččeenniihh  ooddllooččiitteevv  nnaa  ppooddllaaggii  pprreeddllooggaa  pprreeddssttoojjnniikkaa  

ppoossaammeezznneeggaa  oorrggaannaa  oobbččiinnsskkee  uupprraavvee,,  
••  uusskkllaajjuujjee  pprriipprraavvoo  ssaannaacciijjsskkiihh  pprrooggrraammoovv,,  
••  oopprraavvlljjaa  ddrruuggee  nnaallooggee  iizz  ssvvoojjee  pprriissttoojjnnoossttii..    

  
  

33..  

  
OOrrggaannii  oobbččiinnsskkee  uupprraavvee  OObbččiinnee  MMiirrnnaa  PPeečč  vv  ookkvviirruu  pprriissttoojjnnoossttii  llookkaallnnee  sskkuuppnnoossttii  oobb  nnaarraavvnniihh  iinn  
ddrruuggiihh  nneessrreeččaahh  oopprraavvlljjaajjoo  pprreeddvvsseemm  sslleeddeeččee  nnaallooggee::  

  
TTaajjnniiššttvvoo::  
  

−−  oopprraavvlljjaa  nnaallooggee  ss  ppooddrrooččjjaa  kkoommuunniicciirraannjjaa  iinn  ooddnnoossoovv  zz  jjaavvnnoossttmmii;;  
−−  oopprraavvlljjaa  nnaallooggee  pprroottookkoollaa  pprrii  oorrggaanniizzaacciijjii  oogglleeddoovv  pprriizzaaddeettiihh  oobbmmooččiijj  ss  ssttrraannii  ddrržžaavvnniihh  iinn  

ddrruuggiihh  pprreeddssttaavvnniikkoovv;;  
−−  ssooddeelluujjee  pprrii  sskklliiccuu  ddeellaavvcceevv  oobbččiinnsskkee  uupprraavvee  
−−  ssooddeelluujjee  pprrii  aakkttiivviirraannjjuu  ssiill  zzaa  ZZRRPP,,  
−−  zzaaggoottaavvlljjaa  ppooggoojjee  zzaa  ddeelloo  ššttaabbaa  CCiivviillnnee  zzaaššččiittee,,  
−−  zzaaggoottaavvlljjaa  iinnffoorrmmaacciijjsskkoo  ppooddppoorroo  oorrggaannoomm  vvooddeennjjaa  nnaa  oobbččiinnsskkii  rraavvnnii,,  
−−  oorrggaanniizziirraa  ddeelloo,,  oozziirroommaa  zzaaggoottaavvlljjaa  ppooggoojjee  zzaa  ddeelloo  oobbččiinnsskkee  kkoommiissiijjee  zzaa  oocceennjjeevvaannjjee  

šškkooddee  nnaassttaallee  oobb  nnaarraavvnniihh  iinn  ddrruuggiihh  nneessrreeččaahh  iinn  kkoommiissiijjee  zzaa  oocceennjjeevvaannjjee  
ppoošškkooddoovvaannoossttii  iinn  uuppoorraabbnnoossttii  ggrraaddbbeenniihh  oobbjjeekkttoovv,,  

−−  oopprraavvlljjaa  ddrruuggee  nnaallooggee  iizz  ssvvoojjee  pprriissttoojjnnoossttii  
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DDrruužžbbeennee  ddeejjaavvnnoossttii::  
  

−−  sskkuuppaajj  zz  vvooddssttvvii  jjaavvnniihh  zzaavvooddoovv  ss  ppooddrrooččjjaa  ddrruužžbbeenniihh  ddeejjaavvnnoossttii  ((vvzzggoojjnnoo  --  
iizzoobbrraažžeevvaallnniihh,,  zzddrraavvssttvveenniihh  iinn  ddrruuggiihh,,  kkaatteerriihh  uussttaannoovviitteelljjiiccaa  jjee  OObbččiinnaa  MMiirrnnaa  PPeečč  
uuggoottoovvii  ppoosslleeddiiccee  nneessrreeččee  vv  llee  tteehh  iinn  ččiimmpprreejj  nnoorrmmaalliizziirraa  ddeelloovvnnee  iinn  žžiivvlljjeennjjsskkee  
rraazzmmeerree  vv  tteehh  jjaavvnniihh  zzaavvooddiihh,,  

−−  ssooddeelluujjee  pprrii  iizzvvaajjaannjjuu  eevvaakkuuaacciijjee,,  nnaassttaanniittvvee  iinn  oosskkrrbbee  ooggrroožžeenniihh  sskkuuppiinn  pprreebbiivvaallcceevv  
oobbččiinnee,,  

−−  uusskkllaajjuujjee  ddeejjaavvnnoossttii  pprrii  uuppoorraabbii  ggoossttiinnsskkoo--ttuurriissttiiččnniihh  oobbjjeekkttoovv  iinn  zzmmoogglljjiivvoossttii  zzaa  
zzaaččaassnnoo  nnaassttaanniitteevv  iinn  oosskkrrbboo  ooggrroožžeenniihh  pprreebbiivvaallcceevv,,  

−−  kkoooorrddiinniirraa  vvkklljjuuččeevvaannjjee  ppooddjjeettiijj  ddrroobbnneeggaa  ggoossppooddaarrssttvvaa  vv  oobbnnoovvoo  oozziirroommaa  
ooddpprraavvlljjaannjjee  ppoosslleeddiicc  nneessrreeččee,,  

−−  ssooddeelloovvaannjjee  pprrii  iizzvvaajjaannjjuu  iinnvveessttiicciijj  ss  ppooddrrooččjjaa  ooddddeellkkaa  zzaa  ppoottrreebbee  zzaaššččiittee,,  rreeššeevvaannjjaa  
iinn  ppoommooččii,,  

−−  ppoommoočč  pprrii  ddoollooččiittvvii  oobbjjeekkttoovv  zzaa  zzaaččaassnnoo  nnaassttaanniitteevv,,  
−−  ssooddeelloovvaannjjee  pprrii  ddoollooččiittvvii  ppoovvrrššiinn  zzaa  ppoossttaavviitteevv  zzaassiillnniihh  bbiivvaalliišščč,,  
−−  ssooddeelloovvaannjjee  pprrii  oocceennjjeevvaannjjuu  šškkooddee  iinn  oobbnnoovvii  ppoošškkooddoovvaanniihh  oobbjjeekkttoovv  iinn  iinnffrraassttrruukkttuurree,,  
−−  ssooddeelluujjee  pprrii  aakkttiivviirraannjjuu  uussttrreezznnee  ggrraaddbbeennee  ooppeerraattiivvee  zzaa  rreeššeevvaannjjee  iinn  iizzvveeddbboo  nnuujjnniihh  

ssaannaacciijjsskkiihh  ddeell,,  
−−  uussttrreezznniimm  sslluužžbbaamm  pprreeddllaaggaa  ddooppoollnniitteevv  oobblliikk  iinn  vvrrsstt  ppoommooččii  ooggrroožžeenniimm  sskkuuppiinnaamm  

pprreebbiivvaallcceevv  oobbččiinnee,,  
−−  ssooddeelluujjee  zz  iinnvveessttiicciijjsskkoo  sslluužžbboo  pprrii  iizzddeellaavvii  oocceennee  ppoosslleeddiicc  iinn  ooggrroožžeennoossttii  kkuullttuurrnniihh  

ssppoommeenniikkoovv  ddoollooččeenniihh  nnaa  ppooddllaaggii  ooddllookkaa,,  
−−  ssooddeelluujjee  zz  iinnvveessttiicciijjsskkoo  sslluužžbboo  pprrii  iizzddeellaavvii  pprrooggrraammaa  cceelloovviittee  oobbnnoovvee  ppoošškkooddoovvaanniihh  

kkuullttuurrnniihh  ssppoommeenniikkoovv  rraazzggllaaššeenniihh  nnaa  ppooddllaaggii  ooddllookkaa,,  
−−  ssooddeelluujjee  zz  vvooddssttvvii  jjaavvnnoo  vvzzggoojjnnoo  --  iizzoobbrraažžeevvaallnniihh  zzaavvooddoovv  vv  zzvveezzii  zz  oosskkrrbboovvaannjjeemm  

zzaavvooddoovv  zz  nnaajjnnuujjnneejjššiimmii  ššoollsskkiimmii  ppoottrreebbššččiinnaammii,,  
−−  vv  ssooddeelloovvaannjjuu  zz  jjaavvnniimm  zzaavvooddoomm  ZZddrraavvssttvveennii  ddoomm  NNoovvoo  mmeessttoo  iinn  AAmmbbuullaannttoo  ssppllooššnnee  

mmeeddiicciinnee  MMaatteejjaa  GGuuššttiinn  MMiirrnnaa  PPeečč  iinn  kkoonncceessiioonnaarrjjii,,  kkii  oopprraavvlljjaajjoo  oossnnoovvnnoo  
zzddrraavvssttvveennoo  ddeejjaavvnnoosstt,,  tteerr  ddrruuggiimmii  sslluužžbbaammii    oorrggaanniizziirraa  zzaaggoottaavvlljjaannjjee  pprrvvee  
mmeeddiicciinnsskkee  ppoommooččii,,  tteerr  oosskkrrbboo  ppoošškkooddoovvaanniihh  iinn  oobboolleelliihh,,  

−−  ssooddeelluujjee  pprrii  pprriipprraavvii  ssaannaacciijjsskkiihh  pprrooggrraammoovv,,  
−−  oopprraavvlljjaa  ddrruuggee  nnaallooggee  iizz  ssvvoojjee  pprriissttoojjnnoossttii..  

  
  

RRaazzvvoojjnnii  pprroojjeekkttii  oobbččiinnee  iinn  rraavvnnaannjjee  ss  pprreemmoožžeennjjeemm::  
  

−−  iizzddeellaa  oocceennoo  ssttaannjjaa  iinnffrraassttrruukkttuurree  zzaa  iizzvvaajjaannjjee  llookkaallnniihh  ggoossppooddaarrsskkiihh  jjaavvnniihh  sslluužžbb,,  
zzllaassttii  vvooddnnee  oosskkrrbbee,,  ooddvvaajjaannjjaa  iinn  ččiiššččeennjjaa  ooddppaaddnniihh  vvoodd  iinn  rraavvnnaannjjaa  zz  ooddppaaddkkii  tteerr  
pprroommeettnniihh  iinn  kkoommuunniikkaacciijjsskkiihh  oobbjjeekkttoovv  iinn  nnaapprraavv;;  

−−  iizzddeellaa  nnaaččrrtt  pprroommeettnnee  uurreeddiittvvee  nnaa  pprriizzaaddeetteemm  oobbmmooččjjuu  tteerr  vvzzppoossttaavvlljjaa  pprroommeettnnii  
rreežžiimm  vv  cceessttnneemm  pprroommeettuu  gglleeddee  nnaa  rraazzmmeerree  tteerr  pprreeddnnoossttii;;  

−−  ddoollooččii  llookkaacciijjee  ooddllaaggaalliišščč  rruuššeevviinn  iinn  zzaaččaassnniihh  ooddllaaggaalliišščč  mmoorreebbiittnniihh  ppoosseebbnniihh  
ooddppaaddkkoovv,,  

−−  ddoollooččii  llookkaacciijjee  ooddllaaggaalliišščč  rruuššeevviinn  iinn  zzaaččaassnniihh  ooddllaaggaalliišščč  mmoorreebbiittnniihh  ppoosseebbnniihh  
ooddppaaddkkoovv,,  

−−  uurreejjaa  zzaaddeevvee  vv  zzvveezzii  ss  ppoosseeggii  vv  pprroossttoorr  pprrii  rraazzččiiššččeevvaannjjuu  rruuššeevviinn  iinn  ssaannaacciijjii  oobbjjeekkttoovv,,  
−−  ddoollooččii  llookkaacciijjee  zzaaččaassnniihh  bbiivvaalliišščč,,  
−−  zzaaggoottaavvlljjaa  iizzvveeddbboo  pprreeddppiissaanniihh  pprroossttoorrsskkiihh,,  uurrbbaanniissttiiččnniihh,,  ggrraaddbbeenniihh  iinn  ddrruuggiihh  

tteehhnniiččnniihh  uukkrreeppoovv  zzaa  zzmmaannjjššaannjjee  šškkooddlljjiivviihh  vvpplliivvoovv  nnaarraavvnniihh  iinn  ddrruuggiihh  nneessrreečč  tteerr  ddaa  
ssee  oommooggooččii  uuččiinnkkoovviittaa  zzaaššččiittaa,,  rreeššeevvaannjjee  iinn  ppoommoočč,,  

−−  ssooddeelluujjee  pprrii  pprriipprraavvii  ssaannaacciijjsskkiihh  pprrooggrraammoovv,,  
−−  uurreejjaa  zzaaddeevvee  vv  zzvveezzii  ss  ppoosseeggii  vv  pprroossttoorr  pprrii  rraazzččiiššččeevvaannjjuu  rruuššeevviinn  iinn  ssaannaacciijjii  oobbjjeekkttoovv,,  
−−  ddoollooččii  llookkaacciijjee  zzaaččaassnniihh  bbiivvaalliišščč,,  
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−−  iizzddeellaa  pprrooggrraamm  ssaannaacciijjee  vvooddoovvooddnniihh,,  kkaannaalliizzaacciijjsskkiihh,,  pprroommeettnniihh,,  iinn  ddrruuggiihh  
iinnffrraassttrruukkttuurrnniihh  oobbjjeekkttoovv  iinn  nnaapprraavv;;  

−−  zzaaggoottaavvlljjaa  iizzvveeddbboo  pprreeddppiissaanniihh  pprroossttoorrsskkiihh,,  uurrbbaanniissttiiččnniihh,,  ggrraaddbbeenniihh  iinn  ddrruuggiihh  
tteehhnniiččnniihh  uukkrreeppoovv  zzaa  zzmmaannjjššaannjjee  šškkooddlljjiivviihh  vvpplliivvoovv  nnaarraavvnniihh  iinn  ddrruuggiihh  nneessrreečč  tteerr  ddaa  
ssee  oommooggooččii  uuččiinnkkoovviittaa  zzaaššččiittaa,,  rreeššeevvaannjjee  iinn  ppoommoočč,,  

−−  ssooddeelluujjee  pprrii  pprriipprraavvii  ssaannaacciijjsskkiihh  pprrooggrraammoovv..  
−−  pprriipprraavvlljjaa  oobbvveessttiillaa  zzaa  jjaavvnnoosstt  oo  rreežžiimmuu  uuppoorraabbee  pprroommeettnniihh  ssttoorriitteevv,,  zzaappoorraahh,,  

oommeejjiittvvaahh  iinn  ddrruuggiihh  sspprreemmeemmbbaahh  vv  cceessttnneemm  iinn  žžeelleezznniišškkeemm  pprroommeettuu;;  
−−  ssooddeelluujjee  pprrii  oorrggaanniizziirraannjjuu  pprreevvoozzoovv  zzaa  ppoottrreebbee  ppoommooččii  tteerr  oobbnnoovvee  nnaa  pprriizzaaddeetteemm  

oobbmmooččjjuu;;  
−−  uussmmeerrjjaa  ssaannaacciijjoo  oozziirroommaa  ooddpprraavvlljjaannjjee  ppoosslleeddiicc  nneessrreeččee  nnaa  iinnffrraassttrruukkttuurrnniihh  oobbjjeekkttiihh  vv  

ssvvoojjii  pprriissttoojjnnoossttii;;  
−−  kkoooorrddiinniirraa  ddeelloo  iizzvvaajjaallcceevv  llookkaallnniihh  ggoossppooddaarrsskkiihh  jjaavvnniihh  sslluužžbb;;  
−−  ssooddeelluujjee  pprrii  pprriipprraavvii  ssaannaacciijjsskkiihh  pprrooggrraammoovv;;  
−−  oopprraavvlljjaa  ddrruuggee  nnaallooggee  iizz  ssvvoojjee  pprriissttoojjnnoossttii..  

  
  
KKoommuunnaallaa,,  ggoossppooddaarrssttvvoo  iinn  iinnvveessttiicciijjsskkaa  ddeejjaavvnnoosstt::  
  

−−  uusskkllaajjuujjee  ddeejjaavvnnoossttii  pprrii  uuppoorraabbii  ggoossttiinnsskkoo--ttuurriissttiiččnniihh  oobbjjeekkttoovv  iinn  zzmmoogglljjiivvoossttii  zzaa  
zzaaččaassnnoo  nnaassttaanniitteevv  iinn  oosskkrrbboo  ooggrroožžeenniihh  pprreebbiivvaallcceevv,,  

−−  kkoooorrddiinniirraa  vvkklljjuuččeevvaannjjee  ppooddjjeettiijj  ddrroobbnneeggaa  ggoossppooddaarrssttvvaa  vv  oobbnnoovvoo  oozziirroommaa  
ooddpprraavvlljjaannjjee  ppoosslleeddiicc  nneessrreeččee,,  

−−  ssooddeelloovvaannjjee  pprrii  iizzvvaajjaannjjuu  iinnvveessttiicciijj  ss  ppooddrrooččjjaa  ooddddeellkkaa  zzaa  ppoottrreebbee  zzaaššččiittee,,  rreeššeevvaannjjaa  
iinn  ppoommooččii,,  

−−  vvooddii  ppoossttooppkkee  iizzvveeddbbee  iinnvveessttiicciijj  zzaa  zzaaggoottoovviitteevv  oossnnoovvnniihh  ppooggoojjeevv  zzaa  žžiivvlljjeennjjee  iinn  
ppoossttooppkkee  iizzvveeddbbee  iinnvveessttiicciijj  zzaa  ooddpprraavvlljjaannjjee  ppoosslleeddiicc  nnaarraavvnniihh  iinn  ddrruuggiihh  nneessrreečč,,  

−−  ssooddeelluujjee  pprrii  pprriipprraavvii  ssaannaacciijjsskkiihh  pprrooggrraammoovv,,  
−−  ppoommoočč  pprrii  ddoollooččiittvvii  oobbjjeekkttoovv  zzaa  zzaaččaassnnoo  nnaassttaanniitteevv,,  
−−  ssooddeelloovvaannjjee  pprrii  ddoollooččiittvvii  ppoovvrrššiinn  zzaa  ppoossttaavviitteevv  zzaassiillnniihh  bbiivvaalliišščč,,  
−−  ssooddeelloovvaannjjee  pprrii  oocceennjjeevvaannjjuu  šškkooddee  iinn  oobbnnoovvii  ppoošškkooddoovvaanniihh  oobbjjeekkttoovv  iinn  iinnffrraassttrruukkttuurree,,  
−−  ssooddeelluujjee  pprrii  aakkttiivviirraannjjuu  uussttrreezznnee  ggrraaddbbeennee  ooppeerraattiivvee  zzaa  rreeššeevvaannjjee  iinn  iizzvveeddbboo  nnuujjnniihh  

ssaannaacciijjsskkiihh  ddeell,,  
−−  vvooddii  ppoossttooppkkee  iizzvveeddbbee  iinnvveessttiicciijj  zzaa  zzaaggoottoovviitteevv  oossnnoovvnniihh  ppooggoojjeevv  zzaa  žžiivvlljjeennjjee  iinn  

ppoossttooppkkee  iizzvveeddbbee  iinnvveessttiicciijj  zzaa  ooddpprraavvlljjaannjjee  ppoosslleeddiicc  nnaarraavvnniihh  iinn  ddrruuggiihh  nneessrreečč,,  
−−  ssooddeelluujjee  pprrii  pprriipprraavvii  ssaannaacciijjsskkiihh  pprrooggrraammoovv,,  
−−  oopprraavvlljjaa  ddrruuggee  nnaallooggee  iizz  ssvvoojjee  pprriissttoojjnnoossttii..    

  
  

FFiinnaannccee  ((rraaččuunnoovvooddssttvvoo--  pprroorraaččuunn))::  
  

−−  pprreeddllaaggaa  žžuuppaannuu  pprreeddnnoossttii  pprrii  uuppoorraabbii  ssrreeddsstteevv  pprroorraaččuunnaa,,  
−−  pprriipprraavvii  pprreeddllooggee  uukkrreeppoovv  zzaa  zzaaggoottoovviitteevv  oozziirroommaa  pprreerraazzppoorreeddiitteevv  mmoožžnneeggaa  oobbsseeggaa  

ffiinnaannččnniihh  ssrreeddsstteevv  zzaa  ooddpprraavvoo  ppoosslleeddiicc  nneessrreeččee,,  
−−  iizzddeellaa  oocceennoo  mmoožžnnoossttii  ddooddeelliittvvee  ddooddaattnniihh  nnaammeennsskkiihh  ffiinnaannččnniihh  ssrreeddsstteevv  iizz  

rreezzeerrvvnneeggaa  sskkllaaddaa  pprriizzaaddeettiimm  ssuubbjjeekkttoomm,,  
−−  vv  ssooddeelloovvaannjjuu  zz  ddrruuggiimmii  uurraaddii  pprreeuuččii  mmoožžnnoossttii  oollaajjššaavv  oobbččiinnsskkiihh  ddaajjaatteevv  ssuubbjjeekkttoomm,,  

kkii  jjiihh  jjee  pprriizzaaddeellaa  nneessrreeččaa,,  
−−  oocceennii  mmoožžnnoossttii  nnaajjeemmaannjjaa  kkrreeddiittoovv  oozziirroommaa  pprreemmoossttiittvveenniihh  ppoossoojjiill  zzaa  ooddpprraavvoo  

ppoosslleeddiicc  nneessrreeččee  nnaa  iinnffrraassttrruukkttuurrnniihh  oobbjjeekkttiihh,,  
−−  ssooddeelluujjee  pprrii  pprriipprraavvii  ssaannaacciijjsskkiihh  pprrooggrraammoovv,,  
−−  oopprraavvlljjaa  ddrruuggee  nnaallooggee  iizz  ssvvoojjee  pprriissttoojjnnoossttii..  
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44..  

  
TTaa  sskklleepp  zzaaččnnee  vveelljjaattii  ttaakkoojj..  
  
  
  

ŽŽuuppaann  OObbččiinnee  MMiirrnnaa  PPeečč  
ZZvvoonnee    LLAAHH  

  
  
  
  
  
  
PPrriillooggee::    

−−  pprriillooggaa11::  sseezznnaamm  ooddggoovvoorrnniihh  oosseebb  OObbččiinnee  MMiirrnnaa  PPeečč  
−−  pprriillooggaa  22::  oorrggaanniizzaacciijjsskkaa  sshheemmaa  ZZRRPP  vv  OObbččiinnii  MMiirrnnaa  PPeečč  

  
  
SSeezznnaanniittii::    

−−  vvssee  ddeellaavvccee  OObbččiinnsskkee  uupprraavvee  OObbččiinnee  MMiirrnnaa  PPeečč  
  
  
DDoossttaavviittii::  

−−  ZZbbiirrkkaa  ddookkuummeennttaarrnneeggaa  ggrraaddiivvaa  --  ttuu..  
  
  
  
  



 
 

 

 

 

 

  
  
  
PPrriillooggaa  11  

  
  
  
    

SSeezznnaamm  ooddggoovvoorrnniihh  oosseebb  zzaa  iizzvvaajjaannjjee  nnaaččrrttaa  ddeejjaavvnnoossttii  OOUU  oobb  nnaarraavvnniihh  nneessrreeččaahh  iinn  iizzrreeddnniihh  rraazzmmeerraahh  
vv  OObbččiinnii  MMiirrnnaa  PPeečč..  

  
  
  

  
ZZpp..  
ŠŠtt..  

  
FFUUNNKKCCIIJJAA  

  
IImmee  iinn  PPrriiiimmeekk  

  
EElleekkttrroonnsskkii  nnaasslloovv  

  
tteelleeffoonn  
sslluužžbbaa  

  
GGSSMM  

  
PPOODDPPIISS  

              

  
  

  
DDiirreekkttoorriiccaa  oobbččiinnsskkee  uupprraavvee::  

  
SSoonnjjaa  KKlleemmeenncc  KKrriižžaann  

  
ssoonnjjaa..kklleemmeenncc@@ssiiooll..nneett  

 
07/393 61 05  

 
041-601-483  

  

11..  TTaajjnniiššttvvoo  --  ffiinnaannččnniikk  IIrreennaa  MMeežžaann  oobbcciinnaa..mmiirrnnaappeecc@@ssiiooll..nneett  07/393 61 00      
22..  pprroorraaččuunn  iinn  ffiinnaannccee  VVllaaddiimmiirraa  FFaabbjjaann  BBaarrbboo  mmiirraa..bbaarrbboo@@ssiiooll..nneett  07/393 61 04   051-331-658     
33..  DDrruužžbbeennee  ddeejjaavvnnoossttii::  NNaattaaššaa  RRuuppnniikk  nnaattaassaa..rruuppnniikk@@ssiiooll..nneett  07/393 61 06      
44..  KKoommuunnaallaa,,  ggoossppooddaarrssttvvoo  iinn  

iinnvveessttiicciijjsskkaa  ddeejjaavvnnoosstt  
  

AAnnddrreejj  KKaasstteelliicc  
  

aannddrreejj..kkaassttee@@ssiiooll..nneett  
 

07/393 61 03  
    

55..  Razvojni projekti občine in ravnanje 
z premoženjem  

IIrreennaa  JJeerriičč  iirreennaa..jjeerriicc@@ssiiooll..nneett  07/393 61 08      

  
  
  



 
 

 

 

 

 

PPrriillooggaa  22..  
SShheemmaa  zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa  vv  OObbččiinnii  MMiirrnnaa  PPeečč  

  
  
  

Ž U P A N

Poveljnik  
JGS

Direktor 
 občinske uprave

Poveljnik  
CZ

Poveljstvo 
JGS 

Žužemberk

PGD Žužemberk 
32 operativcev

Občinska 
uprava

JAVNA PODJETJA, SLUŽBE, 
GOSPODARSKE DRUŽBE IN 

SAMOSTOJNI PODJETNIKI PO 
POGODBI 

Avtoprevozništvo OŽBOLT, 
Stranska vas 85,  
8360 Žužemberk  

 

KRAJNAGRAD, gradbeništvo 
Miklavčič, 

Budganja vas 2,  
8360 Žužemberk  

 Komunala Novo mesto,  
Podbevškova ul. 12,  

8000 Novo mesto  

Zavod za zdravstveno varstvo,  
Mej vrti 5, Novo mesto,  

CGP Novo mesto, 
ljubljanska cesta 36, 
8000 Novo mesto,  

Zdravstveni dom Novo mesto, 
Kandijska cesta 4, 
8000 Novo mesto.

Občinski 
štab  CZ

ENOTE IN SLUŽBE  
CIVILNE ZAŠČITE

 

Prva pomoč 
  - Ekipa prve pomoči ( ena ekipa) 
  - druge ekipe v dogovoru z OO 

Rdečega Križa novo mesto, KORK 
Žužemberk  

  Služba za podporo  

 
 
 
 
 

- Klub za šolanje psov Prečna 
 Pečna, Prečna 43, Novo mesto,  

 

- Radio klub Žužemberk.

PGD Dvor 
23 operativcev

PGD Ajdovec 
15 operativcev

PGD Reber 
15 operativcev

PGD Križi 
15 operativcev

PGD Hinje 
15 operativcev

PGD Šmihel -ŽBK 
15 operativcev

DRUŠTVA V SISTEMU 
 ZAŠČITE IN REŠEVANJA

  


