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Odgovor na svetniSko vprasanje oz. pobudo 

Na 7. seji Sveta Mestne obcine Kranj, dne 19.6.2019 je svetnica Natasa Majcen pod tocko »Vprasanja, 
predlogi in pobude clanov sveta« postavila svetnisko vprasanje oz. podala pobudo: 

za opremljanje policijskih interventnih vozil z defibrilatorjem po zgledu obeine Radovljica. 
Izpostavila je primer dobre prakse iz obeine Radovljica, kjer sta policista - prva posredovalca s 
pomocjo mimoidoeih in z uporabo defibrilatorja reWa zivljenje vozniku, ki ob njunem prihodu na 
kraj dogodka ni dihal. Predlagala je, da bi obeina Kranj dala dva defibrilatorja v uporabo Policijski 
postaji Kranj, po zgledu obcine Radovljice in PP Radovljica v okviru projekta »Ozivimo srce« {vee 
na povezavi, https:ljwww.radovlijca.si/post/129208 }. K sodelovanju bi lahko povabili tudi 
obeino Seneur in obcino Naklo, saj eez njuno obmocje teee avtocesta in policisti Prometne policije 
Kranj posredujejo tudi na njunem obmocju. Tako bi lazje zagotovili dva avtomatska defibrilatorja 
{enega za Postajo prometne policije Kranj in enega za Policijsko postajo Kranj}. Seznanjena je tudi 
s tezjo dostopnostjo defibrilatorjev, ki so nameseeni v notranjih prostorih sol. Smotrno bi bilo, da 
se aparate prestavi na mesta, ki bi bila dostopna vsem obeankam in obeanom, saj Ie tako sluzijo 
svojemu namenu 365 dni na leto in ne Ie v casu, ko sola obratuje. 

Sluzba za zaseito in resevanje odgovarja, da jayne finance ne poznajo donacij. Mestna obeina Kranj na 
podroeju zaseite in resevanja po planu opremlja gasilce, enote ZIR in druge jayne zavode, ki so v lasti 
Mestne obeine Kranj. V letu 2016 smo z Zdravstvenim domom Kranj zaeeli projekt »prvi posredovalci«, 
kjer opremljamo prostovoljne gasilce, osebje iz Zdravstvenega doma Kranj pa jih usposablja . Gasilsko 
poveljstvo doloei najbolj kritiene toeke opremljenosti z AED napravami in na podlagi tega se izvede nakup 
defibrilatorjev. 

Saso Govekar 
Vodja Urada za tehniene zadeve 
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