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ŠEST DESETLETIJ JANEZi 
GALJOTA· 
Janez Galjot, gospodar Tomažičeve kmetije v Lahovčah, je 21. decembra dopolnil šestdeset let. 

J 
anezu Gal jotu je 
bilo delo na kmeti• 
ji položeno v zibel
ko, z izzivi gospo• 
darja pa se je srelal 

že v rani mladosti, saj je 
pri 15 letih zaradi neozdra• 
vljive ·bolezni izgubil očeta. · 
Knialu po tem, ko je z odli: 
ko sklenil osnovno šolo, se 
je sicer za kratek čas zapos• 
lil v Gorenjskem tisku, a ker 
je kmetija zahtevala »celega 
človeka«, je vso svojo pozor• 
nosi usmeril v njen razvoj. 
»Tedaj smo imeli le clese t 
krav, štiri hektare obdelo
valnih površin in nekaj goz
da. V 80. letih prejšnjega 
stoletja se je kmetija inten• 
zivno širila tako na podro
čju živinoreje kot poljedel• 
stva, tako imamo danes že 
180 glav živine, vel'. kot 60 

• hektarov obdelo.valnih po· 
vrš in in , 5 hektarov gozda,« 
je pojasnil Janez, ob tem pa 
dodal, da mu je bila vselej 
v pomol'. in podporo mama 
Marija, kasneje še žena Ma
gda, ki jo je spoznal pri mla
dih zadružnikih, ko je štel 
25 let, ona pa 19. Po enaj• 
stih mesecih so jima že za
doneli porol'.ni zvonovi, is
tega leta se jima je rodil sin 
Marko, leto zatem Benja
min, sledila je Ana E_lvira 

. i~ najmlajši Adrijan. Njuna 

»Skrbi« 
Drogo Tanja, prosim, pomagaj 
mi. Povej mi, kaj sem zakrivila, 
da imam tokfno livljenje. Kaj 
noj naredim z oporoko? Koko 
sin, kako hli? Kje sem delala 
napake, nit mi ne gre prav, 
kol bi moralo. Zakon je druga 
zgodba, ni besed. Popolnoma 
za vse sem samo. Pa mislim, 
da se nimom za lrt.ev, samo 
dovolj imam, vsega. 
Res, na vse možne načine 
sem pregledala vaše življe
nje. Veliko se obtožujete in 
za vse krivite sebe. Draga 
gospa, vaša napaka je bila 
edino v tem, da ste bili do 
otrok predobri, -prevel'. pri
lagodljivi, zato se je zgodilo 
to, kar se je. Svetujem vam, 
da oporoko spremenite, saj 

rodbina pa se že pridno širi, Pomoč ~očloveku 
vnukinjama' Juliji in Eve• Življenjsko pot Janeza Ga• 

. lin ter. vnuku Tilnu se bo v ljota sta zaznamovali dobro• 
kratkem pridružil še četr• delno~t in pomol'. sočlove-
ti vnuk. » Vsi štirje otroci so ku. Temu je botrovala tudi 
zelo zgodaj poprijeli za delo sestra Marica, ki so ji že zelo 
in s skupnimi mol'.mi smo zg~j diagnosticirali mul. 
dosegli, da je kmetija posta• tiplo sklerozo. [)vaj set . let 
la uspešna. Tudi danes, ko so na njihovi domačiji gos• 
so vsi odrasli in samostojni, tili srelanja invalidov v okvi-
pomagajo, Adrijan je med ru Krščanskega bratstva bol-
drugim razširil dejavnos t, oikov in invalidov Slove• 
ulcvarja se z rejo pišl'.ancev, nije, kjer so bili vselej pri• 
Benjamin pa je tisti, ki me solni tudi visoki duhovni• 
bo nasledil in nekol'. postal ki, med drugimi me.tropo
gospodar kmetije,« je pove- . · lit Alojzij Šuštar in nadškof 
dal Janez. Alojzij Uran. Od leta 2010 

določene zadeve niso pošte
ne do hlerke. Hiša se bo do
končala. Ne danes in ne še 
jutri, a v dveh letih se vam bo 
življenje spremenilo precej 
na bolje. Sin bo sprevidel, 
da je do vas nespoštljiv, in 
se bo skušal popraviti, saj 
boste spremehilf odnos do 
njega. Okoli vas je tudi pre• 
malo dobre volje, vi"sami pa 
se ne znate smejati. Poiščite 
take ljudi in s tem boste naš
li zdravilo za svojo dušo. In 
ne pozabite, imejte se radi, 
samo vi sami ste tisti, ki res• 
nično lahko kaj spremenite. 
Srečno in lepo pozdrav. 

»Zbegana,c 
Najprej en lep· pozdrovlek! 
Hvala ia vafo rubriko, vsak se 

lahko najde v odgovorih. Za
nimajo me prijateljstvo, "rolo, 
ljubezen. Zanima me tudi za 
b;ola. fmova dober ad~os, a 
zadnje lase se je umaknil tudi 
od mene. Starfa imata krizno 
obdobje. Kako se bo vse skupaj 
konta/o? Nolem se vpletali. 
Oba imam rada," leprav me 
olio obremenjujeta s svojimi 
lelavami. Hvalo. 
V tem času, kar si mi pisala, 
st~ se s sošolkami že s pop· 
rijateljile in zopet sprle; 
prav kmalu pa boste zopet 
prijateljice. Ena izmed njih 
je videti zelo ljubosumna 
in sebična, zato ruši vezi 
med vami. A tak~ je, vedno 
med cvetkami raste plevel. 
Ne spreminjaj se, ostani to, 
kar si. Prijetna in ljubezniva. 
Tvoj brat je imel malo težav 
v šoli, a razred bo izdelal, 
čeprav bi se lahko malo bolj 
potrudil, saj je videti dovolj 
ambiciozen in pameten. V 
ljubezni se ti bo v poletju 

' nasmehnila sreča in boš 

so srelanja na Zaplani, kjer 
ima bratstvo svoj dom, Jane• 
zova družina pa ob tem po
skrbi za pogostitev. •(Življe• 
nje z invalidom te izob)ilcµje 
in okrepi, saj spoznaš razlil'.
ne stiske ljudi, ki pa niso nil'. 
drugačni kot mi, tudi oni so 
narorel'. željni družbe, zaba
ve in pogovora,« je pojasnil. 

Poleg tega je Janez velik 
ljubitelj zgodovine in razi• 
skovanja preteklosti, odli
kuje ga izjemen spomin, 
saj - kot je dejal - si zapom• 
ni vse, kar prebere fu izve . 
Je predsednik Območnega 

kar nekaj časa zelo zalju
bljena. Kadar l i gre vse po 
načrtu, si skrajno zadovolj• 
na, v nasprotnem primeru 
pa skrajno žalostqa. Prevel'. 
nihaš in včasih hočeš prehi• 
tevati dogodke. Vse ob svo
jem času in nil'. prej. Znaš 
pa biti fodovita prijateljica. 
Seveda pričakuješ enako 
nazaj. S~j bo. Mo_zaik se t i 
bo sestavil. Glede staršev: 
ni tvoja naloga, da _rešuješ 
vse te zadeve. Prišla sta do 
konca _neke poti, ko se lahko 
samo sama odločita, kako 
naprej, skupaj ali pa vsak 
zase. Osebno tebi in bratu 
ne spr~meni veliko, saj kot 
vidim, se vajina lokacija bi• 
vanja pri ne spr~meni. Do• 
ločenih stvari si ne moreta 
odpustit i in ne po_zabiti. 
Otroci nikoli niso krivi za 
odnos, ki ga imajo starši, 
in ni lepo, da se to prelaga 
nanje, a to je že druga zgod
ba. Rada se imej. Naj ti bo 
najlepše. 

združenja Rdelega križa Za
log • Lahovče, poje v doma
čem cerkvenem zboru, če ne 
bi bil kmet, bi bil biolog, ena 
izmed njegovih velikih že
lja pa je bila, da bi prepotoval 
svet. »žal to na veliki kmeti
ji ni bilo mogote, sem se pa 
vseeno udeleževal en0011ev
nih izletov, z Magdo sva pre• 
česala Slovenijo. Pri nas na
mreč že več kot dvajset let ob 
nedelja!, ne kuhamo, ta dan· 
nameniva sebi, privoščiva si 
kosilo v dobri restavraciji in 
se podava na izlet v enega od 
slovenskih krajev,« nam je 
zaupal. 

Kot je še povedal, šestde
setega jubileja ni želel pra
znovati v velikem slogu, a 

ker ima veliko prijateljev, 
znancev in sosedov, se je ob 
postavitvi mlaja dan pred 
njegovim rojstnim dnevom 
zbrala skupina 130 ljudi, na 
praznovanju v domačem 
gasilskem domu pa nekaj 
več kot sedemdeset gostov. 
»Tudi obdarovanje je bilo 
tokrat nekoliko drugačno, 
saj sem se odločil, da bom 
raje pomagal družini v sti
ski in zbrani denar namenil 
njim,« je še povedal slavlje
nec, ki pa je kljub temu od 
svojih najbližjih prejel po
sebno sliko z njegovo podo
bo in bsm za potovanje, ki ga 
bo najverjetneje unovčil za 
obisk Črne gore, kjer je slu
žil vojaški rok. 

Novoletni bazar v Smledniku 
Golfsko igrišče Cubo v Smledniku danes, 27. decembra, 
od 13. ure. dalje vabi na prav poseben dogodek, ki so ga 
poimenovali Novoletni bazar by Cu~o. Stremijo k spro• 
ščenemu druženju pred klubsko-hišo, v decembrskem 
vzdušju boste lahko v njihovi zimski vasici zadostili svpji 
želji po gurmanskih grižljajih, zabavala vas bo živa glas· 
ba narodno-zabavnega ansambla, obljubljajo tudi pestro 
ponudbo lokalnih dobrot na stojnicah. Manjkalo ne bo 
niti domače kuhano vino in nekaj na žlico, za najmlajše 

_ pa pripravljajo»šmorn«. Bazar pa bo namenjen tudi lju- -
biteljem golfa.V njegovo po_n-~dbo 'so nanirel'.vključili tudi 

. sej~m rabljene ter nove opreme :ia golf. Obljubljajo pa še 
marsikaj ~animivega. . · 

, N~voroj~nčki _ 
V minulem tednu se je v kra['jski porodnišnici rodilo 27 
novorojenčkov, in sicer 15 deklic in 12 delkov. Najlažji je 
bil del'.ek z 2536 grami, najtežji pa je bil prav tako delek s 

· 4564 grami. Na Jesenicah fe je rodilo7 deklic in 7dečkov. 
,_-Najlažja je bila deklica, ki"je tc;btala 3020 gramov, najtežji 
· pa deček, ki mu je t~htnica p_okazala 4170 gramov. 
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Navodilo za reševanje; v kvadrat~ vpišite števila od 1 do 9 tako, da 
se ne bo nobeno število ponovilo ne v vrstici ne v koloni ne v enem 
izmed odebeljl?nih devetih kvadratov. Pripravil B. F. 




