
 
 

 

 

Kranj, 19. marec 2020 

 
 

Spoštovani občanke in občani Kranja, skupaj bomo premagali tudi virus! 
 
Prišel je čas, ko nas ne sme razdvajati tisto, kar smo postavljali kot ločnico med nami – ne jezik, 
ne vera, ne nacionalna pripadnost, premoženjsko stanje in vse drugo! Obenem pa to pomeni, da 
moramo do skupnosti in vsakega posameznika imeti odnos, ki na koncu zagotavlja skupno 
zmago. Težko verjamem, da se morajo moji sodelavci ukvarjati s tistimi, ki ne razumejo ali nočejo 
razumeti, kako resna je epidemija in njene pojavne oblike. 
 
Obžalujem predvsem ravnanja, ki kažejo na nespoštovanje drugih oziroma ogrožanje njihovega 
zdravja s tem, da neresno jemljemo nekaj, kar ogroža ves svet. Žal se med takimi najde tudi kdo, 
ki bi kot javna osebnost dejansko moral dajati zgled za odgovorno ravnanje. Norčevanje iz 
koronavirusa je v luči umiranja ljudi naravnost nezaslišano!  
 
Prejel sem precej sporočil in opozoril glede občanov, ki dobesedno spregledajo sleherno 
opozorilo, priporočilo strokovnjakov in oblasti, ki skupnimi močmi počnejo vse za zaščito zlasti 
rizičnih skupin. Je zato na mestu posmeh tistim, ki s svojim ravnanjem čuvajo sočloveka? Je do 
drugih članov skupnosti pošteno posedati na prostem ali na športnem igrišču v gručah 
dokazovati, da bo boj proti virusu težak? 
 
V naselju z največjo gostoto prebivalstva v naši občini nekateri opozarjajo, da skozi okna 
nemočno opazujejo dolgo vrsto ljudi pred trgovino ali lekarno, pa še na vrsto drugih dogajanj, ki 
so plod resnično neodgovornega ravnanja ljudi. Ljudi, ki se ne zavedajo, da jutri lahko okužijo 
svoje otroke, vnuke ali dedke in babice. 

 

Ena od delavk, ki v Kranju v teh dneh enako kot njene sodelavke dobesedno pregoreva na 
delovnem mestu, me je opozorila, da mora njena dejavnost tudi v času epidemije delovati – 
odnos nekaterih do nje pa je nespoštljiv. Čeprav same naredijo vse za potrebno in nujno razdaljo 
med njimi, za zmanjšanje možnosti okužbe, doživljajo zasmehovanje, celo kletvice, kar jih ob 
vsem delovnem stresu močno prizadene. 

 

Someščanke in someščani, spoštujmo delo tistih, ki morajo biti na delovnih mestih, da vsi lažje 
preživimo. Bodimo strpni in uvidevni, bodimo del Kranja, ki je odprto mesto razumnih in strpnih 
ljudi. Izpostavljanje možnosti okužbe vedno obstaja, a obstaja tudi boj proti okužbi na načine, ki 
so trenutno priporočeni, celo ukazani. Ne gre za to, ali nam je to všeč, gre za naše in preživetje 
naših bližnjih, slehernega sočloveka kjerkoli. Ne igrajmo se z lastnimi in tujimi življenji na račun 
trenutnega udobja in ne ignorirajmo dejstev. Ta so neizprosna in že jutri lahko posežejo v vašo 
ali mojo družino tudi zato, ker se nekdo v našem okolju požvižga na skrb za sočloveka in 



odgovoren odnos do navodil, ki jih dobiva! Dlje ko tega ne bomo razumeli in spoštovali, dlje 
bomo ogroženi.  

 

Ostanimo torej doma, vsi skupaj izvajajmo ukrepe, ki so potrebni za to, da bomo zopet živeli 
normalno in sproščeno! Vsak med nami lahko pomaga tako, da ne ogroža drugih. 

 

Držimo skupaj tako, da smo narazen. 

 

Matjaž Rakovec 

Vaš župan 

 


