
Jeseni smo bili v občini Kranjska Gora obveščeni o izobraževanju za uporabo defibrilatorja 

pri reševanju življenj. Vsako naselje v občini ima svoj defibrilator, na vidnem in vsem 

dostopnem mestu. Vzorno! Rešeno je bilo tudi življenje. 

Če se je pred leti poskrbelo za nakup le teh in nato izobraževanje, je bil res skrajni čas, da se 

to ponovi. Skrb vzbujajoče je dejstvo, da Kranjska Gora nima primernega prostor za izvajanje 

omenjene delavnice in je izobraževanje potekalo kar v gostilni! Ali prostori Občinske 

knjižnice, novozgrajenega Ljudskega doma, dvorane v gasilskem domu, sejne sobe občine,  

učilnic in obeh telovadnic v OŠ Josipa Vandota, ne zadoščajo pogojem za tako izvedbo? Še 

dobro, da imamo gostinca, turističnega delavca, ki je za povrh še župan, ki je širokogrudno 

odprl vrata svoje gostilne, da je bila delavnica lahko izvedena kar v njeni pivnici. 

Kje se izobraževanja izvajajo ni vseeno. Primerno okolje, z zagotovljenimi pripomočki 

(verjamem, da niso manjkali) in izkušen predavatelj, demonstrator ali učitelj (verjamem v 

njegovo strokovnost!) so pogoj za pridobitev kvalitetnega znanja in v tem primeru tudi veščin.  

Na neprimernost izbrane lokacije bi lahko opozorili že organizatorji, torej občina, oz. njeni 

uslužbenci, prav gotovo pa tisti, ki je delavnico vodil! Izbira lokacije je sramotno dejanje! 

Odločno bi temu morala nasprotovati stroka: strokovne službe občine, predavatelj kot 

zdravstveni delavec (pravijo, da se njihova služba nikoli ne konča in da so dolžni tudi v 

svojem prostem času ravnati strokovno), LAS občine Kranjska Gora v kateri delujejo tako 

socialne delavke, psihologi, sociologi, pedagogi… Vsaj bilo naj bi tako, če zasedba ni 

spremenjena s »Samo, da je naš, pa tudi, če ga včasih malo zanese«. Velika začetnica na 

začetku navedka ni napaka! 

In še primer:  Tudi člani društva AA bi se potemtakem lahko srečevali v gostinskih lokalih, 

celo krožili bi. Ta teden tu, naslednjič tam. A rezultati bi bili kaj klavrni.  

In ker vemo, da je ena od ran naše družbe uživanje alkohola v prekomernih količinah, tudi v 

naši občini, je tudi s to potezo pristojnih verjetno »v sekundi« izničeno delo mnogih 

strokovnjakov, ki so se in se še trudijo od Mojstrane do Planice.  

 

In še moto iz nemškega filma, ki ga izreče Klaus, ki se udejanja že tam nekje od aprila 2014, 

ko so nekateri obiskovali prireditve in delili »zastonjkarsko pivo« kar vsem počez, tudi 

mladini, tako rekoč otrokom ! 

 

 » Težave lažje rešuješ s pogledom skozi dno kozarca!« 

 

Želim si, da bi težave reševali na drugačen način, predvsem pa ne ob točilnih pultih. Davek, ki 

ga plačujejo družine in posledično vsa družba se preveč kruto zrcalijo v našem vsakdanjem 

življenju. 

 

 

 

Lep pozdrav!            

 

                                             T…….... F………., Kranjska Gora pri Jasni  

 

 

 

P.S. Novozgrajen Park olimpijcev v Mojstrani nikakor ni primeren prostor za prirejanje 

pivskih zabav tipa Oktoberfest po Oktobrfestu! Vzorec, ki se nam kaže pa je primeren za 

raziskavo podprto s sredstvi Norveškega sklada. 


