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ZAPISNIK
9. seje sveta KS Kranjska Gora, ki je bil v četrtek, 19.11.2015, ob 18:00 uri v sejni sobi Občine Kranjska Gora.

Prisotni: Liljana Uderman, Matjaž Labvttižar Oman, Tamara Smolej, Anže Gregorič in Jakob Jakelj.
Odsotni: Slavko Miklič in Marko Dasović.
Dnevni red:
1. Obravnava predloga proračuna za leto 2016
2. Predlogi in pobude

Seja je bila posneta na elektronski medij.
Predsednik najprej vse lepo pozdravi in pove, da se je Marko Dasović odselil in ne bo več hodil na seje.
Prebral je dnevni red, na katerega člani niso imeli pripomb.
Predsednik na kratko predstavi proračun. Pove, da se občina ne bo zadolževala. Dotaknil se je plač
zaposlenih v občinski upravi, Ljudskega doma, pločnika v Martuljku, ureditve jezera Jasne in sanacije
divjih odlagališč. Komunali so predlagali, da se pospravi divje odlagališče ob poti proti Jasni in ureditev
omejitve dostopa. Na zakonsko določene postavke v proračunu tako ali tako ne da vplivati. Predlaga, da se
proračun potrdi.
SKLEP 09/01:
Člani sveta KS Kranjska Gora potrjujejo predlog proračuna za leto 2016.
Sklep je bil sprejet soglasno.
AD 2.
Predsednik pove, da bo v roku enega leta prišel v veljavo pravilnik o nujni medicinski pomoči. V nekaterih
občinah to že imajo. Izpit obsega 100 ur. Tako bi nastala mreža strokovno usposobljenih ljudi. V občini
imamo tudi krajana, ki bi lahko izvajal usposabljanja. Če bi se za ta namen namenilo nekaj denarja, bi se
celotni proces lahko pospešil. Predlaga, da župan in občinski svet razmislijo o tem.
Predlaga tudi snemanje kratkega filmčka o uporabi defibrilatorja. Filmček bi bil posnet na moderen in
mladosten način. Promocija bi tekla preko FB in internetne strani Občine. Stroški takega filmčka niso veliki.
Kot je že opozarjal na 7. seji, želi, da se divja odlagališča omejijo.
Pohvalil je vse, kar se je v tem letu dogajalo in vse ki so pri tem sodelovali. Podpira tudi LTO-jev nakup
dodatnih stolov.
Matjaž Lavttižar Oman: prehod za pešce v Bezju je premalo osvetljen. Podaja pobudo, da se prehod bolj
osvetli. Glede glavarine predlaga, da Občina poda pobudo na Združenje občin, da bi se vložil veto za višjo
glavarino. Dodaja še, da je v moškem stranišču v pritličju občine potrebno dati nov milnik.
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Seja je bila zaključena ob 18.30 uri.

Zapisala:
Valerija Krznarič
Predsednik Sveta KS
Kranjska Gora
Anže Gregorič l.r.
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