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KRIZA POGLOBILA LUKNJO
V MARSIKATERI DENARNICI
Oktober je mesec varčevanja. A ne le takrat, pač pa vsak dan bi moral vsak zase vedeti, kako stojijo njegove osebne finance,
kako bo danes plačal položnice, da mu bo nekaj ostalo še za jutri. Kako se finančno opolnomočiti?
mi stanovanjskimi stroški, ki privedejo tudi do sodnih deložacij. Predloge
za sodno izselitev iz stanovanja podajajo tako zasebni lastniki tržnih
stanovanj kot tudi Občina Domžale
za najemnike neprofitnih stanovanj.
Med njimi so tudi družine z otroki,«
nam zaupajo na CSD.

Mateja A. Kegel
Foto: arhiv Slamnika

S

ituacija, v kateri smo se
znašli v letošnjem letu,
nam je pokazala, kako pomembno je, da imamo svoje osebne finance dobro načrtovane
in smo pripravljeni na t. i. proračunske bombe, torej nepričakovane izdatke ali pa nepričakovane izpade
prihodkov. Prav slednje je bil v letošnjem letu in je še vedno izziv številnih posameznikov in družin.
Tokrat sta bili naši sogovornici
dve Ani, vsaka dela z ranljivimi skupinami na svoj način. Prva je Ana Za
kšek, namestnica direktorice Cen
tra za socialno delo Domžale, druga pa je Ana Vezovišek, prva slo
venska specialistka za financira
nje in osebni proračun, ki je iz finančnega brezna pomagala že številnim Slovencem, pred časom pa gostovala tudi na delavnici v Domžalah.
Preverili smo, kako zelo se je (finančna) kriza poglobila pri družinah in posameznikih v Domžalah,
kakšne oblike pomoči so na voljo
v okviru Centra za socialno delo ter
nazadnje izvedeli tudi, kaj je najboljša preventiva, da se ne bi še
kdaj znašli v osebni finančni krizi
in kako se pred tem zaščititi.

10–15 odstotkov več vlog za
denarno socialno pomoč
Ker je Center za socialno delo pogosto
prva točka, na kateri se ljudje, ki imajo finančne in podobne težave, obrnejo, smo se tudi mi obrnili nanje. Povprašali smo jih, za koliko se je število oseb, ki imajo potrebo po socialni
pomoči v Občini Domžale, povečalo v
letu 2020 glede na leto 2019.

Porast števila nezaposlenih
in različne oblike pomoči

številke v oktobru in novembru, glede
na novi val koronakrize, še povečale.

Poleg koronakrize Domžale
prizadela še naravna nesreča
Sicer pa je bilo v letu 2019 v Domžalah vseh prejemnikov denarne socialne pomoči 2018, v letu 2020 pa je
le-teh do vključno 26. 10. 2020 1.572.
Po drugi strani pa so številke prejemnikov izredne denarne socialne
pomoči precej drugačne, saj jih je
bilo v letu 2019 694, v letu 2020 pa
do 26. oktobra 2020 že 456.
In kakšen je cenzus za dodelitev
denarne socialne pomoči? Za samsko osebo je ta 402,18 evra mesečno, izračun za družino pa je sledeči;
v primeru, da gre za dva odrasla zaseptember 2019

september 2020

Prejemniki denarne socialne pomoči
(DSP) iz občine Domžale

563

653

Prejemniki izredne denarne socialne
pomoči (IDSP) iz občine Domžale

30

47

»Ocenjujemo, da smo v letošnjem poslena in dva otroka, je ta cenzus
letu v Centru za socialno delo Osre- 1415,68 evra mesečno. Če pa gre za
dnja Slovenija vzhod Enota Domža- eno odraslo zaposleno osebo, eno
le (v nadaljevanju CSD) prejeli pribli- nezaposleno in dva otroka, pa je
žno 10–15 odstotkov več vlog za de- cenzus 1311,11 evra mesečno.
Pri izredni denarni pomoči je nenarno socialno pomoč in izredno denarno socialno pomoč. Po naših oce- koliko drugače. »Izredna denarna ponah je povečano število vlog pred- moč je namenjena kritju izrednih strovsem na račun izgube zaposlitve za škov, ki so vezani na preživljanje in jih
določen čas in tudi manjše potrebe z lastnim dohodkom ali lastnim dopo delavcih, zaradi izrednih razmer hodkom družine ne more pokriti. Pov državi (povezano s covidom-19),« moč se dodeli tudi v primeru, če se osenam je zaupala pomočnica direkto- ba ali družina znajde v položaju marice CSD Osrednja Slovenija vzhod terialne ogroženosti. Dodeli se v obliki
enkratnega zneska ali za obdobje od 3
Enota Domžale Ana Zakšek.
Na CSD so nam zaupali tudi pri- do 6 mesecev. Največkrat se ta pomoč
merjavo v letih 2019 in 2020, in sicer izplača za kurjavo, zapadle položnice
število prejemnikov denarne socialne … Letos v Domžalah predvsem za nujpomoči za september 2019 in septem- na popravilo škode po neurju s točo. Izber 2020. Tako je bilo v letu 2019 pre- redna pomoč se lahko dodeli tudi za
jemnikov denarne socialne pomoči v nakup oziroma popravilo nujnih goObčini Domžal 563, v letošnjem letu spodinjskih aparatov – tj. pralnega
pa 653, kar je skoraj 14 % več kot lani. stroja, štedilnika, hladilnika,« nam je
Povečalo se je tudi število prejemni- povedala Ana Zakšek. S tem pa izpokov izredne denarne socialne pomo- stavila še eno krizo, ki je poleg koroči v naši občini, in sicer iz 30 (v letu nakrize letos doletela številne prebi2019) na 47 (v letu 2020), kar predsta- valce našega mesta in jih konkretno
vlja kar 36 % porast, samo za septem- finančno ‘udarila po žepu’ – naravna
ber. Pričakujemo lahko, da se bodo te nesreča, v tem primeru toča.

Ena najbolj perečih tem so
dolgovi
V letošnjem letu se ljudje s krizo soočajo na različne načine, zagotovo
pa je narastel delež tistih, ki si sami
težko pomagajo, zato so se za pomoč
prvič obrnili tudi na Center za socialno delo, kjer pa točnega podatka
o tem, koliko družin ali posameznikov iz naše občine je letos prvič zaprosilo za denarno socialno pomoč,
žal nimajo, saj jim tega informacijski sistem ne dopušča, kot nam je
zaupala pomočnica direktorice.
»Po naši oceni prvič oziroma na
novo uveljavlja pravico do denarne
pomoči 30 posameznikov oziroma
družin. Za izredno pomoč pa je prvič zaprosilo 15 občanov oziroma dru-

žin. Pri izrednih denarnih pomočeh so
v Domžalah to večinoma vloge za pomoč pri odpravi posledic neurja s točo.
Med prosilci za izredno pomoč je vsaj
polovica starejših, upokojenih oseb z
nizko pokojnino, ki živijo same. Zaradi zaostrenih kriznih razmer v državi
in konkretno v Domžalah, zaradi nujnega popravila škode po naravni ujmi
smo se srečali s povsem novimi uporabniki naših storitev, s posamezniki
in družinami, ki se do zdaj na CSD še
niso oglašali,« pravi Ana Zakšek.
Ob tem dodaja, da je letošnje leto
posebno leto še zlasti od marca do julija, saj so na CSD na storitvi prve socialne pomoči prejeli veliko klicev posameznikov v različnih osebnih, družinskih in finančnih stiskah, v zvezi z varstvom otrok v času epidemije, kršenje pravic zaposlenih, problemi z izvajanjem stikov, plačevanjem
preživnine, izvajanje skrbi za odrasle,
onemogle člane družine, ipd.
»Ena izmed najbolj perečih situacij, s katerimi se srečujejo naši uporabniki z nizkimi prejemki, so dolgovi.
Najbolj pereči so dolgovi, povezani z
neplačanimi najemninami in ostali-

mljene osebe, za osebe, ki imajo težave v duševnem zdravju ... Izguba zaposlitve, izguba dohodka, neurejeno varstvo za otroka, prostorska stiska, problemi z računalniki in šolanjem na daljavo; različni problemi z nastanitvijo
starejše osebe v institucionalno varstvo ... Vse to so situacije, ki so zelo
stresne za posameznika oziroma za
družino. CSD je prostor, kjer se lahko
poišče pomoč, nasvet, išče rešitve,« še
dodaja Ana Zakšek.

Opažajo tudi rahel porast števila nezaposlenih, predvsem občanov, ki so
bili v začetku leta zaposleni za do- 1001 izgovor, zakaj smo
ločen čas, in ki se jim pogodba o za- najemali kredite, limite …
poslitvi ni podaljšala in se jim izte- Med tistimi, ki redno spremljajo in se
ka pravica do denarnega nadomesti- dnevno srečujejo z ljudmi in vse prej
la za čas brezposelnosti. Problem so kot prijetnimi situacijami, v katere so
prekarne zaposlitve mladih, ki ne nu- jih pahnile finančne težave, pa je tudi
dijo varnosti, izpostavijo.
Ana Vezovišek, specialistka za finan»Vsaka ekonomska kriza oziroma ciranje in osebni proračun. Povprašarazlične finančne stiske postavljajo li smo jo, če so bili po njenem mnenju
družinske odnose na preizkušnjo. Opa- ukrepi, ki jih je država namenila požamo, da imajo družine v razhajanju sameznikom, predvsem podjetnikom,
oziroma enostarševske družine več te- pa tudi zaposlenim, v času koronakrižav pri reševanju starševskih vprašanj, ze zadostni ukrepi, da ljudje vseeno
od urejanja stikov z otroki, plačevanja ‘preživijo’, ali bi ljudem bolj pomagali
oziroma neplačevanja preživnin … V drugačni ukrepi. »Vsakršen ukrep ozikriznih okoliščinah se starši težje spo- roma pomoč je veliko bolje kot nič. Pa
padajo z vzgojnimi in vedenjskimi te- vendar ostaja dejstvo, da je koronakrižavami otrok in tudi tu nudimo pomoč za ljudi prizadela zelo različno in tako
staršem in tudi mladostnikom.« Prav bi morala biti tudi dodeljena pomoč.
obravnava primerov nasilja v družini Našli so se ljudje, ki so situacijo izkorije prioritetna naloga Centra za social- stili in dobili pomoč, pa čeprav do nje
no delo, zato izpostavljajo, da se pri v resnici niso bili upravičeni, medtem
njih lahko oglasijo vsak dan, v času ko je na drugi strani veliko več ljudi, za
poslovnega časa. Izven poslovne- katere je bila pomoč prenizka oziroma
ga časa, tudi ob vikendih in prazni- skupine ljudi, ki so ostale celo brez pokih pa to pomoč nudijo z interventno moči. Seveda je nemogoče od države
pričakovati, da bo takoj našla rešitev
službo CSD.
Sicer pa občani lahko uveljavlja- za vsakega posameznika, pa vendar
jo naslednje pravice: denarno social- bo treba slej ko prej primere reševati
no pomoč, pravico do kritja stroškov individualno, če ne želimo imeti rekorosnovnega zdravstvenega zavarova- dne stopnje brezposelnosti in velikega
nja, pravico do kritja razlike do polne števila podjetnikov v osebnem stečavrednosti zdravstvenih storitev, var- ju,« pravi Ana Vezovišek.
Če se lotimo reševanja problemov
individualno, pri posamezniku, pa
recimo vsak pri sebi, je zagotovo na
mestu vprašanje, kako si posameznik sploh lahko postavi zdrave finančne temelje. To je še posebej izziv
ob dejstvu, da številni živijo od plače do plače. »Najprej moramo začeti
stveni dodatek, subvencija najemni- pri sebi. Morda se sliši to preprosto, pa
ne, subvencija vrtca, otroški doda- vendar lahko iz prakse povem, da je to
tek, subvencija šolske malice in kosi- tisto najtežje, saj hitro najdemo 1001
la, državna štipendija. Poleg tega pa izgovor, zakaj smo do danes najemaso na voljo tudi pravica do izredne li kredite, koristili limit in tako naprej.
denarne pomoči, izredna denarna Običajno iščemo razloge za nastapomoč kot pogrebnina in posmrtni- lo situacijo v drugih in zelo redko pri
na, dodatek za veliko družino v pri- sebi. Zatorej je treba začeti pri sebi in
meru treh ali več otrok, oprostitev in si nastaviti finančno ogledalo. Pogleprispevek k plačilu družinskega po- dati torej, kam sploh gre naš denar in
močnika, oprostitev plačila socialno- katere napake smo do danes delali.«
varstvenih storitev in uveljavitev starPo številnih podatkih in analizah
ševskih pravic.
naj bi bile prav finance eden od ključ»Poleg denarnih pomoči, subvencij nih razlogov za psihične težave poobčanom je zelo pomembna pomoč, ki sameznika. Na vprašanje, če bi bilo
jo nudimo občanom v okviru storitve tudi v resnici manj osebnostnih in
prve socialne pomoči, ki je namenje- zdravstvenih težav, če bi ljudje imena posameznikom v različnih življenj- li pod nadzorom svoje osebne finanskih situacijah in stiskah, ne glede na ce, Ana Vezovišek odgovarja, da defistalno bivališče. Prva socialna pomoč nitivno. »Ljudje bi imeli manj psihičse izvaja vsak dan, v času poslovnega nih težav, če ne bi doživljali finančnečasa. Trenutno je priporočljiva pred- ga stresa. Poglejmo si v kakšni situacihodna najava obiska. Uporabnikom ji se danes nahajamo ... Bolezni, stres,
naših storitev nudimo tudi psihoso- prepiri bodo na žalost vedno pogostejcialno pomoč pri premagovanju raz- ši, razlog pa bo v pomanjkanju denarličnih stisk in težav. Pomoč je name- ja oziroma v boju za preživetje. Kanjena vsem ranljivim skupinam. Kri- dar veš, da nisi finančno odvisen od
zna stanja v državi so še posebej tež- drugih, da imaš privarčevano za hujka za družine z otroki, starejše, osa- še čase, je že sama naravnanost člo-
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veka do življenja čisto drugačna, kot
če temu ni tako. Že sam strah, ki je prisoten v nas, kadar živimo od plače do
plače, se čuti navzven. Čuti ga delodajalec, partner in nenazadnje otroci. In
življenje pod takim stresom bo težko
dolgotrajno vzdržljivo,« opozarja.

kolumna • pod mestnim slamnikom

AJDA VODLAN

da ne gre čez noč, še posebej, če smo
že vrsto let vajeni živeti v limitu, pa
vendar je treba enkrat začeti. In prej
ko bomo začeli, prej si lahko izboljšamo trenutno življenje. Obenem pa se
moramo zavedati, da je odgovornost
na nas samih in da nam kazanje s pr- 1. oktober je svetovni dan kave. Kakšna je kavarniška
stom na druge ne bo prav nič pomaŠtevilni izkoristili mirovanje
galo. Življenje nas preizkuša na vsa- kultura v Domžalah in kdaj se je razvila?
kreditov, pa vendar …
kem koraku, na nas pa je, ali bomo to
Da so dolgovi eden od ključnih razlosprejeli kot izziv in ga čimprej preskozgodovini Domžal lahko na ponudi, da se po predstavi v Bergov, zakaj se ljudje znajdejo v stiski,
čili, ali pa se bomo vdali, še preden
najdemo kar nekaj slavnih niku odpraviš še na kozarec vina. In
so izpostavili že na Centru za socialno
poizkusimo situacijo rešiti,« še dodagostiln – najstarejša ob- nekaj sladkega.
ja Ana Vezovišek.
delo. Eno prvih orodij, ki so se ga postoječa je Kebrova, ki deluPosebna je tudi kavarna Central,
lotili številni, ko se je spomladi začeZa konec pa … oktober, če se vr- je že od leta 1785, sicer pa je mnogo ker, kdo bi si mislil, da lahko sredi
la koronakriza, je bilo tudi mirovanje
nemo, je bil mesec varčevanja. Letos tistih, ki jih ni več. Gostilna pri Po- SPB-ja ustvariš tako kavarniško izodplačevanja predvsem stanovanjžal precej manj izpostavljena tema, šti, ki je bila tudi prvi hotel na Dom- kušnjo? Ponudba je bogata, predskih kreditov. A dejstvo je, da to zakot bi si želeli, pa vendar, na to ne žalskem. Pa recimo Jožetova gostil- vsem pa je atmosfera tista, ki mi je
dolževanje posameznika, družine le
smemo pozabiti. To nas je nenaza- na oziroma županova gostilna. Ma- ljuba. Potem pa je še tista kavarna,
dnje naučila tudi koronakriza. Četu- tjaž Brojan pravi, da je bilo po prvi kamor večkrat pomotoma zaidem,
še poglablja, saj vedno obstaja končen datum, ko je dolg treba odplačati.
di imamo kdaj občutek, sploh starej- svetovni vojni pri nas nad 40 gostiln. ko se zmenimo v Flerinu. Tam, kjer
A kako se dolgov znebiti, kdaj se
ši, da je za koga vlak varčevanja in Vendar v teh ni bil poudarek na hra- moraš včasih poleti med pogovorom
sploh lahko (varno) zadolžimo? »Res
pravega ravnanja z denarjem že od- ni, ampak pijači – žganju. Vendar, utihniti, ker mimo pripelje vlak, kar
peljal, pa se moramo vedno vpra- kaj pa kavarne? Mar so obstajale na je prav poseben čar. Kavarno Florje, marsikdo se je v tem času poslužil t.
šati – kaj pa naši otroci? Bomo tudi Domžalskem? Navsezadnje, kako je jan mislim – tisto, kjer se ob soboi. moratorija (mirovanja), saj jim drugega enostavno ni preostalo. Pa vennjim pustili, da potonejo ali komaj- bilo s kavarnami na Slovenskem?
tah dobivajo moje nekdanje učiteljidar nam je ravno to obdobje pokazada plavajo nad gladino finančnih izKazina je bila prva ljubljanska ce iz osnovne šole.
lo, kako ranljivi smo v resnici in česa
zivov, ki so iz generacije v generacijo kavarna in kavarniško koncesijo je
ne smemo delati – zadolževati se brez
večji? Kako sploh naučiti otroka rav- dobila leta 1782. Ker so se tam zbiSpomladanska
nati z denarjem, če pa tudi sami tega rali kranjski Nemci, se je kot proti- karantena je pokazala, kaj
močnih finančnih temeljev. Že vrsto let
nismo vešči? »Res je. Težko bomo na- utež odprla tudi Narodna kavarna.
opozarjamo ljudi, kako pomembno je
se zgodi s kavarnami in
imeti močne temelje, pa nas na ža- vanje … Posledično pa tudi vemo, ko- učili svoje otroke varčevanja, če sami Kavarne so bile v 19. in 20. stoletju
lost še vedno marsikdo noče poslušati. liko moramo ‘dati na stran’ za takšne nimamo denarja pod kontrolo. Ali središče političnega, pa tudi druž- drugimi prostori, ko ni ljudi.
Ljudje imajo enostavno pred seboj en nepredvidene situacije. »Vse je odvi- še huje – si od svojih otrok izposoja- benega dogajanja v mestih. Za Slo- Tišina. Prostor ustvarjamo
in edini cilj – npr. kupiti nov avto, ne- sno od tega, kakšen je naš življenjski mo denar. Takšnih primerov ni malo. vence je to sploh pomembno, saj se ljudje.
premičnino, pa čeprav svetijo vsi alar- standard, kaj nam veliko pomeni. Če Starši se ne zavedamo pomena naše- je v tistem času ustvarjala narodna
mi, da danes še niso pripravljeni na to. nam naš avto zelo veliko pomeni (žal ga ravnanja z denarjem in vpliva na zavest. Kje so torej bile kavarne na
Da nimajo likvidnostne vreče, nimajo marsikomu preveč), potem lahko zanj otroke. Prav nič nam ne pomaga, če Domžalskem? Ali so bile rezerviranič lastnih sredstev ... Po možnosti je porabimo tudi 40 odstotkov našega otrokom predstavimo teorijo, kako ne zgolj za večja mesta?
eden izmed partnerjev celo brezposeln proračuna, a se moramo ob tem zave- bi morali ravnati z denarjem, če pa
Kavarn na Domžalskem ni bilo,
Sicer pa bi omenila še štiri – Če... Vsi dolgovi (izjema nakup nepremič- dati, da nam bo slej ko prej zmanjka- s svojim izgledom dajemo popolno- pojavile so se po koncu druge sve- šminovo, Dolce Vita, Hišo na travninine in zelo redko za investicijo) so v lo denarja za nekaj drugega.«
ma drugačno sliko. Ta slika je tista, ki tovne vojne, v 70. in 80. letih. Pi- ku in Kavarno Tibu. Prva je posebna
resnici slabi dolgovi in nam ne povedo
V resnici bi moralo biti zelo pre- se otrokom na koncu najbolj vtisne v tje kave in uživanje slaščic je bilo zaradi lokacije, vendar pa žal majhnič drugega, kot da si v dani situaci- prosto, če bi se vsi držali osnovnega spomin. Začeti moramo pri sebi. Tako mogoče v bližnji Ljubljani, navse- na notranjost v slabem vremenu ne
ji nečesa v resnici ne moremo privošči- pravila … »Osnovno pravilo, ki bi ga kot pri postavitvi temeljev.«
zadnje tudi v Kamniku. Razlogi? nudi dovolj prostora, da bi se razviti. Vem, s tem se je težko sprijazniti, pa resnično morali upoštevati čisto vsi,
In tako kot bomo na novo posta- Med drugim tudi to, da Domžale la bogata kavarniška izkušnja. Zato
vendar je res. Vsi limiti, gotovinski kre- če bi želeli živeti dolgoročno brez fi- vljali temelje na številnih podro- kot tisto klasično mesto vsaj pred pa nudi unikaten intimen kotiček
diti, kreditne kartice so idealne za to, nančnega stresa, je pravilo 10 : 10 : čjih svojega življenja, ko bomo en- prvo svetovno vojno niso obstaja- v mrzlih in deževnih dneh. Dolce
da izpolnjujemo svoje želje. Ko nas do- 80, kjer 10 % namenimo za dolgoroč- krat za seboj pustili ‘koronakrizo’, bi le. Večkrat je v teh besedah sliša- Vita se je odprla pred kratkim, venleti proračunska bomba (zbolimo, iz- ne cilje, 10 % za kratkoročne cilje, 80 bilo zelo prav, da se obenem, če ne ti očitek, tudi občutek manjvredno- dar vsi ljubitelji sladoledov in slagubimo službo ...), pa pridemo do tega, % ali bolje manj (ker ni vsak mesec že kar takoj, kolikor je le mogoče, lo- sti, ki ga želimo oziroma želijo pri- ščic radi zahajamo tja. Zadnji dve
da ne zmoremo izpolnjevati niti svojih enak) pa porabimo za življenje. Na ta timo postavljanja tudi svojih finanč- pisati Domžalam. Češ, kaj bo pa tu- pa sta v Dobu – prva nudi tako boosnovnih potreb!« opozarja specialist- način živimo pod svojimi zmožnostmi nih temeljev. Vsem pa seveda želimo, rizem v Domžalah, saj Domžale ni- gato kavarniško izkušnjo v notraka za financiranje in osebni proračun. in poskrbimo za močne temelje. Seve- da ostanete zdravi, tudi finančno. ❒ majo zgodovine. To ni res. Zgodovi- njih kot zunanjih prostorih, druga
na na našem območju je zelo dol- pa je vedno tako polna, da že težko
ga in polna. Ni pa tistega starega, najdeš prosto mizo. Čeprav je sredi
‘evropskega’ središča mesta. Tudi nakupovalnega središča, je atmossama to včasih pogrešam, vendar fera vseeno pristna, verjetno predpa – kaj če je to naša posebnost? vsem zaradi bogate množice ljudi in
Naša unikatnost. Ker Domžale da- odlične postrežbe.
nes so mesto in ponujajo ogromno
Tako Flerin kot Hiša na travniku
prostora za razvoj.
nakazujeta, da se stare objekte lahNi le število prebivalcev tisto, ki ko prenovi in jim da novo vsebino.
nakazuje, da Domžale postajajo če- Central pa je primer, kako prava vsedalje pomembnejše mesto za Slo- bina lahko zaživi kjerkoli. PotrebPREHOD NA TRG DELA JE POMEMBEN KORAK V ŽIVLJENJU
venijo. Nastanek mnogih kavarn v ni pa so posamezniki s sredstvi in
Domžalah in okolici, predvsem pa predvsem vizijami. Spomladanska
MLADIH – IZOGNI SE NEPOTREBNEMU STRESU IN SE
to, da so vedno polne, nakazuje, karantena je pokazala, kaj se zgodi
da morda pa Domžale le niso samo s kavarnami in drugimi prostori, ko
OPREMI Z VSEMI INFORMACIJAMI, KI BODO POSKRBELE,
spalno naselje. Kavarne zaživijo ob ni ljudi. Tišina. Prostor ustvarjamo
sobotah, vendar pa je dejansko tam ljudje. Vendar pa je potrebno, da obdogajanje
prav vsak dan, tako do- stajajo takšni posebni prostori, kot
DA BO TA IZKUŠNJA ZATE PRIJETNA. NA STRANI LAHKO
poldne kot popoldne. Se mi je že so zgoraj naštete kavarne. Prostori,
večkrat zgodilo, da nisem dobila kjer se počutimo prijetno in se radi
NAJDEŠ UPORABNE POVEZAVE DO ORGANIZACIJ, KI
proste mize in sem morala drugam. družimo. Prostori, kjer lahko uživaTo je jasen indikator, da v Domžalah mo, predvsem pa ustvarjamo!
NUDIJO DELO, IZOBRAŽEVANJ NA PODROČJU ZAPOSLOiščemo prostore za druženje, kar kaDomžale potrebuje več takšnih
varne tudi so.
prostorov, da se bomo razvijali v
VANJA IN KORISTNE NASVETE.
In katere so moje najljubše dom- mesto, ki ne bo le številčno bogato,
žalske kavarne? Na prvem mestu je temveč tudi kulturno, družabno, navsekakor Kavarna Flerin. Moja prva vsezadnje tudi politično bogato. Ali
asociacija na besedo kavarna je rav- razmišljamo o prostorih druženja in
no to, kar ponuja Flerin – stara stav- ustvarjanja? Kljub trenutni socialni
ba, visoki stropovi, prostor med mi- distanci verjamem, da je prav druzami, bogata ponudba zajtrka, knji- ženje tisto, kar ustvarja mesto. Pa
ge in časopisi, odlična kava. Navse- še misel za konec – mladim se vezadnje pa tudi dobra ponudba pe- likokrat očita, da so preveč virtualnin, vina in drugih alkoholnih pijač. ni, premalo aktivni v realnem svetu.
Atmosfera v Flerinu, sploh ob sobo- V kavarnah jih najdemo. Je mogotah, je pristno kavarniška. Seveda če, da le nimajo dovolj prostorov za
Flerinu posebno noto daje tudi bli- druženje in ustvarjanje, ki bi ustrežina Kulturnega doma Franca Ber- zali njim?
nika. Ne le mogočna stavba, ki se
Prihodnost Domžal torej je. KaWWW.DOMZALEZAML ADE.SI
jo vidi iz kavarniške terase, temveč kšna pa bo, pa je na nas, ki jo ustvarpredvsem možnost, ki nam jo kavar- jamo. ❒
In na žalost so prav to kritično situacijo tudi številni Slovenci in Domžalčani doživljali v letošnjem letu, ko
so se zgodile nepričakovane situacije, ena kriza na drugo in trenutki, ko
se je morda težko pričakovalo pomoč
sorodnika, prijatelja, soseda, saj so
se najverjetneje v krizi znašli tudi oni.
A če se vrnemo na to, da bi morali
vedeti, kaj in koliko si v resnici lahko
privoščimo, obstaja preprost recept,
ki nam pravi, koliko na mesec lahko
namenimo posameznim stroškom,
kot je stanovanje, avtomobil, varče-

DOMŽALE, KAVE BI!
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Kolumne izražajo stališča avtorjev in ne nujno uredništva glasila Slamnik.

