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Zadnji mesec leta 2020 in začetek no-
vega leta pomeni za Območno zdru-
ženje Rdečega križa Domžale le na-
daljevanje aktivnosti, s katerimi 
skušajo pomagati vsem, ki so pomo-
či potrebni. Trenutne razmere na-
mreč narekujejo krepitev dejavnosti 
na področju blaženja socialnih stisk 
tako družin kot posameznikov. Načr-

tujejo namreč, da bo področje pomo-
či, ki se je bistveno povečalo v letu 
2020, tudi v letošnjem letu zahteva-
lo veliko finančnih sredstev in dru-
gih pomoči, saj obdobje epidemije 
poslabšuje stanje že doslej najbolj 
ogroženih, ki jim Rdeči križ skuša 
pomagati na različne načine – z de-
litvijo osnovnih življenjskih potreb-
ščin – prehrambnih paketov in dru-
gih dobrin, ki jih zbirajo v svojih cen-
trih, pa tudi s finančnimi sredstvi, s 
katerimi skušajo najbolj ogroženim 
pomagati pri plačilu položnic. Ena 
od tovrstnih dobrodelnih akcij je 
v decembru potekala v centru Lidl 
Domžale. RK Domžale se zahvalju-
jejo vsem ki ste pomagali v tej akciji 

– zbiranju različnih življenjskih arti-
klov. Kot se lahko prepričate z ogle-
dom fotografije, ste bili resnično ra-
dodarni in še enkrat hvala vsem, po-
sebno pa še centru Lidl Domžale.

V januarju je v naši občini odme-
vala tudi zelo dobro obiskana krvoda-
jalska akcija. V njej je sodelovalo bli-
zu 300 krvodajalcev, ki za svoje ple-
menito in humano dejanje zaslužijo 
iskreno zahvalo. Območno združenje 
RK Domžale pa se že pripravlja na pre-
gled lanskoletne aktivnosti, o katerih 
boste več brali v naslednji številki.

Mimo Rdečega križa Slovenije pa 
ni šel niti potres in njegove hude po-
sledice na Hrvaškem. Rdeči križ Slo-
venije je že v začetku zbiranja naka-
zal finančno pomoč prizadetim v po-
tresih, ki so zahtevali življenja, raz-
družili družine in povzročili veliko 
gmotno škodo. Sredstva so prispe-
vali posamezniki in podjetja iz vse 

Slovenije. Skupaj je Rdeči križ Slo-
venije za pomoč prizadetim v potre-
sih na Hrvaškem prispeval 143.500 
evrov. Hkrati pa Rdeči križ Slove-
nije s kolegi iz Rdečega križa Hrva-
ške dnevno izmenjuje informacije o 
potrebni pomoči. V trenutnih okoli-
ščinah so za ukrepanje na terenu in 
tudi za poznejše odpravljanje posle-
dic potresa najbolj potrebna denar-
na sredstva za izvajanje humanitar-
ne pomoči.

Rdeči križ Slovenije prosi in po-
ziva vse, ki želijo pomagati priza-
detim ob potresih na Hrvaškem, da 
svoj prispevek za akcijo Potres Hr-
vaška nakažejo na TRR Rdečega kri-
ža Slovenije, Mirje 19, 1000 Ljublja-
na, ki je odprt pri banki SKB:

Namen: Potres Hrvaška; TRR 
Rdečega križa Slovenije, Mirje 19, 
1000 Ljubljana SI56 0310-0111-1122-
296; SWIFT: SKBASI2X; Koda na-
mena: CHAR; Sklic: SI00-96885.

Uporabniki mobilnih storitev 
A1, Telekom, Telemach in T-2 lah-
ko prispevate tudi s poslanim SMS 
na 1919 z Besedo SKUPAJ (1 evro) 
ali SKUPAJ5 (5 evrov).

Hvala vsem, ki pomagate!
 Vera Vojska
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Pomagajmo skupaj Nova knjiga o zanimivih Domžalcih – Domžalska 
stražarja z neba

Hvala vsem, ki ste sodelovali v dobrodelnem 
projektu Izkušenih 5 za pomoč otrokom

OBMOČNO ZDRUŽENJE
RDEČEGA KRIŽA DOMŽALE

Iskrena zahvala
Zahvaljujemo se skoraj 300 krvodajalcem, ki ste se 7. in 8. januarja 
2021 odzvali povabilu na krvodajalsko akcijo ter skupaj darovali bli-
zu 130 litrov krvi. Hvala vsem za darovano kri, saj le tako zagotovi-
mo zadostne količine krvi, da lahko skupaj z vami dnevno rešujemo 
življenja in vračamo zdravje, hkrati pa nadaljujemo plemenito tra-
dicijo slovenskega krvodajalstva.

Iskreno pa se zahvaljujemo tudi vsem drugim, ki ste pomagali pri or-
ganizaciji in izvedbi krvodajalske akcije, posebej Občini Domžale ter 
Zavodu za šport in rekreacijo Domžale, ki sta omogočila, da smo lah-
ko izvedli prilagojeno krvodajalsko akcijo.

Hvala za vašo solidarnost in pomoč v imenu vseh, ki jim je vaša 
darovana kri rešila življenje.

 Rdeči križ Domžale

Pred dnevi je v nizu slovenskih 
zgodb o letalcih in letalstvu na Slo-
venskem izpod peresa Boruta Pod-
gorška izšla za naš kraj zelo zanimi-
va knjiga, ki je osvetlila življenjski 
in letalski poti dveh Domžalcev iz 
preteklosti: Franceta Bolharja in Pa-
vlina Zuleta. Gre za življenjski zgod-
bi iz prve polovice 20. stoletja.

Avtor je v seriji (nizu) knjig (pri-
čujoča je druga po vrsti) predstavil 
bogato slikovno in dokumentarno 
gradivo, ki imenitno dopolnjujeta 
življenjski zgodbi Bolharja in Zuleta, 
po pilotskih karierah dveh znanih 
in zelo aktivnih Domžalcev, ki sta s 
svojim delom zelo zaznamovala dru-
go polovico 20. stoletja v Domžalah.

Usnjarjev sin France Bolhar: 
Mnogi, še danes živeči Domžalci se 
spominjajo velike družine prvega 
domžalskega usnjarja Jerneja Bol-
harja, ki je svojo obrt strojenja kož 
opravljal ob mlinščici neposredno v 
bližini Skokove žage.

Boharjevima, očetu Jerneju in 
materi Frančiški, se je rodilo sedem 
otrok, kot predzadnji se je rodil 
France, rojen v letu 1911. France se 
je dolga desetletja pozneje spomi-
njal že tega, kako so leta 1915, torej 
v drugem letu prve svetovne vojne, v 
Trzinu blizu trzinske železniške po-
staje začeli graditi vojaško letališče. 
V šestero postavljenih hangarjih je 
našlo svoje mesto 32 vojaških letal, 
ki so potem iz Trzina vzletala na vo-
jaške akcije na soško fronto.

Ta pojavnost letal in njihovo vzle-
tanje v Trzinu so zelo močno legla v 
Francetov spomin na prva leta življe-
nja, hkrati pa se mu je že v teh rosnih 
letih s tem oblikovala ljubezen do le-
tal in letalstva. To ga je potlej zelo za-
znamovalo predvsem v mladih, naj-

stniških letih, vendar 
tudi pozneje.

Po študiju na II. re-
alni gimnaziji v Lju-
bljani, kjer ga je za do-
končanje ustavila la-
tinščina, se je podal v 
Split, kjer je srednje-
šolsko šolanje na Dr-
žavni realni moški gi-
mnaziji tudi dokon-
čal. Naslednja odlo-
čitev je potem za veli-
ko časa oblikovala njego-
vo življenjsko pot. Prijavil se je v Kra-
ljevo pomorsko letalstvo, kjer je študij 
sklenil leta 1930 in postal diplomira-
ni hidropilot Jugoslovanske kraljeve 
mornarice. Kot prvi med 100 gojenci 
(nekoč so jim rekli pitomci), je bil do-
deljen hidroeskadrilji v Divuljah pri 
Splitu, kjer je tudi sicer potekalo nje-
govo šolanje za pilota.

Na očetovo prošnjo vojaškim ob-
lastem, ki je sina potreboval doma, 
je France letalstvo kraljeve mornari-
ce opustil in se že 6. junija 1933 vrnil 
domov v domačo usnjarno, ki jo je 
po očetu pozneje tudi prevzel.

Pavlin Zule, športnik, ki je po-
stal pilot: Drugi letalec, ki ga je prav 
letalstvo povezalo s Francetom Bol-
harjem, je bil tudi leta 1911 rojeni Pa-
vlin Zule. Očeta Petra Zuleta je vojna 
potegnila v svoj vrtinec in odhodom 
na fronto, tako da je doma ostala žena 
Cilinija s tremi otroki sama. Žal pa je 
kmalu že leta 1917 umrla še mama, 
tako da so otroci končali pri teti.

Po osnovnošolskem šolanju se je 
tudi Pavlin Zule znašel v ljubljanski 
realki. Po šestem letniku se je sep-
tembra leta 1929 prijavil za šolanje 
na pomorsko letalsko šolo v Divuljah, 
ki jo je tudi končal 6. septembra 1931. 

Postal je mornar, pi-
lot hidroplana. Ker 
je bil odličnjak, je 
bila pred njim lepa 
pilotska kariera, saj 
je bil po uspehu tre-
tji od 97 gojencev. Do 
okupacije je potem 
še služboval kot ak-
tivni častnik, po dru-
gi svetovni vojni pa je 
po prihodu v Domža-
le v našem kraju po-
stal eden najmarlji-

vejših športnih delavcev oziroma 
funkcionarjev. Ves se je razdajal za 
šport, med drugim je bil tudi nekaj 
časa predsednik domžalskega nogo-
metnega kluba, kjer je posebno skrb 
namenjal mladim.

Knjiga, ki ohranja vedenje o 
pomembnih Domžalcih …: Knji-
ga Stražar z neba (pravzaprav gre za 
dva stražarja) je skrbno, natančno in 
imenitno dokumentirano uresniče-
na zamisel ohraniti vedenje o zani-
mivih ljudeh Domžal, kar Bolhar in 
Zule vsekakor sta. Navdušuje verodo-
stojnost, skrbno izbrana dokumen-
tiranost, ki jo prinaša množica foto-
grafij, dokumentov in gradiv iz življe-
nja obeh hidropilotov. Avtorju Borutu 
Podgoršku je to vsekakor uspelo za-
radi velike predanosti letalstvu, ki jo 
s svojim delom izkazuje. Nam Dom-
žalcem je postregel z verodostojnim, 
vseobsegajočim pogledom na dve ži-
vljenji, ki sta po pilotskih karierah 
pozneje zelo zaznamovali naš kraj. 
Ob avtorju in založniku Borutu Pod-
goršku je treba omeniti tudi finančno 
podporo podjetja Bolhar, d. o. o. Knji-
ga je izšla v nakladi 1000 izvodov, do-
biti pa jo je mogoče pri avtorju.

 Matjaž Brojan

Tako kot Zveza prijateljev mladine 
Slovenije kot Zveza prijateljev mladi-
ne Domžale posebno skrb v času epi-
demije namenjata s socialnim in hu-
manitarnim programom, s katerima 
zbirata in posredujeta pomoč otro-
kom iz socialno ogroženih družin, 
hkrati pa ne pozabljata talentiranih 
otrok, ki jim materialno stanje v dru-
žini ne omogoča razvoja talenta, po-
magata pa tudi pri zagotavljanju brez-
plačnega letovanja otrok.

Ob tem omenimo le najpomemb-
nejše akcije. Tako je Zveza prijateljev 
mladine Domžale od ZPM Slovenije 
prejela 37 prehranskih paketov, raz-
deljene so bile pralne maske in raz-
kužila, ki jih je doniral Lions klub, 
pralne praške je podaril Henkel, ZPM 
Domžale pa se ob tem zahvaljuje tudi 
za prevoz Civilni zaščiti Domžale. Po-
sebne aktivnosti je ZPM Domžale vo-
dila pri zagotavljanju računalnikov, ki 
so jih in jih še učenci nujno rabijo za 
spremljanje pouka na daljavo. Kar ne-
kaj podjetij in posameznikov se je na-
mreč v času koronavirusa odločilo, da 
so donirali računalnike in drugo opre-
mo ter tako pomagali pri zagotovitvi 
najosnovnejših pogojev za spremlja-
nje šolanja na daljavi. Tako je bilo do-
slej podarjenih 41 računalnikov in 20 
modemov, socialno ogroženim druži-
nam pa je domžalska ZPM pomagala 
tudi s plačilom položnic in nakupom 
hrane v vrednosti 2000 evrov.

Posebej pa se je Zveza prijateljev 
mladine Domžale razveselila akci-
je Košarkarskega kluba Helios Suns 

Domžale, ki je v sodelovanju s par-
tnerji zbiral sredstva za pomoč mla-
dim, ki jih je to obdobje najbolj priza-
delo. V projektu je sodelovala prizna-
na domžalska karikaturistka, nekda-
nja odlična košarkarica Nana Guberi-
nič, ki je v karikature spremenila ko-
šarkarje: Blaža Mahkovica, Mihaila 
Sekulovića, Tadeja Fermeta, Daniela 
Vujasinovića in Gezima Morina.

Zbrana sredstva so namenjena na-
kupu opreme za nemoteno šolanje na 
domu za čim več domžalskih osnov-
nošolcev. Zbranih je bilo več kot 4000 
evrov, hkrati pa še kar nekaj rabljene 
računalniške opreme.

»Seveda smo upali na nekaj pomo-
či podjetij, navijačev in privržencev He-
lios Sunsov, ki so lahko z donacijo pri-
šli do podpisane karikature Izkušenih 5, 
a nas je končni odziv vseeno pozitivno 
presenetil,« so povedali v Košarkar-
skem klubu Helios Suns, preberite pa 
še, kaj sta za spletni portal Domzalec.
si povedala Matevž Zupančič, direk- 
tor KK Helios Suns, in Karlina Strehar, 
predsednica ZPM Domžale.

Matevž Zupančič: »Ker so mladi 
športniki, ki so hkrati tudi šolarji, že 
mesece na prisilnih počitnicah, se v 
košarkarskem klubu dobro zavedamo, 
s kakšnimi izzivi se soočajo. Še toliko 
bolj tisti, ki ustreznih pogojev za šola-
nje od doma nimajo. Zato smo se sku-
paj z Zvezo prijateljev mladine Dom-
žale odločili za dobrodelno akcijo, v 
kateri smo zbirali sredstva za nakup 
ustrezne tehnične opreme. Projekt je 
z izdelanimi karikaturami petih naših 

igralcev začinila tudi bivša košarkari-
ca Nana Guberinič. Njej in donatorjem 
gre velika zahvala. Z izplenom smo več 
kot zadovoljni, verjamemo, da bodo 
osrečeni tudi otroci in njihovi starši. 
Vsi skupaj pa upamo, da se, čim bodo 
razmere to omogočale, vrnemo tako 
na parkete kot tudi v šolske klopi. Prek 
Zooma namreč ne bomo postali novi 
Dončići, pa tudi ne znanstveniki, pro-
fesorji, inženirji, kuharji, mehaniki …«

Karlina Strehar: »Kot predsednica 
ZPM Domžale in zaposlena v šoli ugo-
tavljam, da se dejansko stanje družin 
o opremljenosti in usposobljenosti za 
pouk na daljavo ne ujema z izjavami 
Ministrstva za znanost, šolstvo in šport. 
Nimajo vsi učenci enakih možnosti za 
delo, niso vsi opremljeni z računalniki, 
kamerami, nimajo vsi interneta. Zato 
sem vesela in hvaležna vsem, ki to vi-
dijo in slišijo ter po svojih močeh po-
magajo. Hvala fantom iz Helios Suns 
za pobudo in izpeljano akcijo za zbira-
nje računalnikov in finančnih sredstev 
za nakup novih ter seveda hvala Nani 
Guberinič za odlične karikature. V ime-
nu otrok in staršev se zahvaljujem tudi 
vsem donatorjem in posameznikom, ki 
ste prispevali. To je naložba, ki se bo 
obrestovala vsem v naši skupnosti.«

Košarkarskemu klubu Helios Suns 
Domžale, karikaturistki Nani Guberi-
nič, vsem petim izkušenim Helios 
Sunsom in seveda tudi Zvezi prijate-
ljev mladine Domžale, ki bo poskrbe-
la, da bodo računalniško opremo do-
bili tisti učenci, ki jo najbolj potrebu-
jejo, iskrena hvala.  Vera Vojska


