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Praznovanje z najdaljšo tradicijo Plebi~ci!ni čas 
- - navdih se danes 

Ob dnevu samostojnosti in enotnosti je potekala slovesnost na Sv. )~kobu nad Medvodami, slavnostni 
govornik je bil nekdanji predsednik republike Borut Pahor. 

MAJA BERTONCELf 

Brezovica pri Medvodah -
Najdaljša tradicija prazno
vanja dneva samostojno
sti in enotnosti na Sv. Ja
kobu nad Medvodami se je 
nadaljevala tudi letos. Šlo
vesnost je potekala že dva
intridesetič. 

Slavnostni govornik je bil 
nekdanji predsednik Repu
blike Slovenije Borut Pahor. 
Poudaril je pomen politične
ga sodelovanja in dogovarja
nja za uveljavljanje temelj
nih stremljenj Slovencev 
- v plebiscitnem času leta 
1990, danes in v prihodnje. 
Kot je povedal, razlike niso 
p_roblein, če je dovolj volje za 

Slavnostni govo,;;ik na slovesnost_i na Sv. Jakobu je" bil 
nekdanji predsednik RS Borut Pahor. ,,,.,,""' "''" 

njihovo preseganje. Zbrane 
je nagovoril tudi župan Ob
čine Medvode Nejc Smo
le. To je bila osrednja slove
snost Občine Medvode v po
častitev tega pomembnega 
pr_aznika. Poleg občine so jo 
soorganizirali-še Javni zavod 
Sotočje Medvode, Organiza
cijski odl~>r Sv. Jakob 1990 

in Televizija Medvode, ki je 
poskrbela tudi za neposre
dni prenos. 

V kulturnem program ti so 
sodelovali Škofjeloški oktet, 
Tone Kuntner, Dane in Nejc 
Jemc ter Urban Pipan. Pred 
slovesnostjo je bila v ·cerkvi 
sveta maša za domovino, ki 
jo je daroval akademik dr. Ja
nez Juhant. 

Petrove jaslice pod kozolcem 
J_o~~-~~Š_NJ_~I< .............. ..... . 

Povije - Peter Stare, Romi
jev s Povelj nad Trs teni
kom, je leta 2000, ko je pri 
tedanjem Cestnem podjetju 
Kranj še skrbel za ceste med 
vasmi pod _Storžičem, p;e
rnišljeval, da bi na vrtu pred 
domačo hišo postavil ja~lice. 
Ta običaj je bil zanj nekaj po
sebnega že od otroštva nap
rej. Tega leta je jaslice prvič 
postavil na vrtu. Najprej v le- · · 
seno korito in pod manjši 
kozolec, ki je. bil že postav
ljen pred hišo. Kasneje ga 
je povečal in jaslice so naš
le primernejše mesto. Tako 

Peter Stare z OvSenikovimi fan.ti, najst.ireJšim Nacetom, 
mlajšima dvojčkoma Cenetom in Matevžem ter _siarejšima 
dvojčkoma Binetom in Jakobom, ob Petrovih jaslicah 
f folo: Tomat Ovffnil< . 

je.bilo leto za letom. Največ
krat je jaslice postavljal sam, 
Je za električno napeljavo je 
iskal pomoč. Tudi figure je 
izbiral sam. Bila so leta, ko 
je napovedoval, da postavlja 

. jaslice zadnjič, pa se je vse.
lej premisli. Letos pri posta-

- vljanju jaslic ni bq sam: Po
magali so mu Ovsenikovi 
fantje, bodoči sosedje, saj na 
bližnji parceli raste njihova 
nova hiša. Radi irnajd Petra. 
Ko so na Povljah in je zunaj . 
mrzlo, poiščejo toploto pri 
Petrovi krušni peli. Prepri
čan sem, da bo·Peter tudi za
radi njihove pomoči še pos
tavljal jaslice .. 

Ob poti kar sedemdeset jaslic 
:'_N_A_IA_G_o_o1~_I><>L7:A_~-- --····· 

Dvorje, Poženik - Pod vaško 
lipo v Dvorjah so pred boži
čem dobile mesto jaslice na 
prostem, delo domačinov, 

ki četrtič privablja poglede v 
središču vasi pod Krvavcem. 

Ob poti iz Poženika na 
Šenturško Goro, · nekdanji 
povezavi hribovskih vasi z 
d<_>lino, danes priljublje!'i 

med pohodniki, pa je letos 
rekordnih sedemdeset jas
lic, umeščenih v mah, pod 
veje, skale, korenine ... šte
vilo se iz leta v leto poveču
je, letos so se domačini po 

Lani so se odločili, da jaslice opremijo z lesenimi tablicami, na katerih sta napisana ime in 
kraj avtorja. J Fcio: AJiJ /Ja:odicOolt an 

besedah Mire Gerkman na
dejali, da jih bo petdeset, a je 
odziv presegel pričakovanja. 
Veliko jih postavijo krajani 
Poženika, od otrok do starej
ših, preostale so ustvarili jas
ličarji iz okoliških krajev in 
drugih občin, posebno zav
zeti so pohodniki iz sosed
nje Komende .- škrjančki, 
eden od avtorjev pa je celo 
iz Bruslja. Prve jaslice sta 
pred približno 15 leti posta
vila zakonca šte,rn z Mlake 
pri Komendi, nato pa so se 
sčasoma pridružili še drugi 
ljubitelji Šenturške Gore in 
jasličarstva. Vsak si sam iz
bere mesto, prav tako ma
terial. Posebnost so jaslice, 
izdelane iz kamna, nekate
re pa dopolnjujejo makete 
hiš in znamenitosti, med 
njimi gradu Strmo!, šentu
rške cerkve in Velike plani
ne. Na ogled bodo do sredi
ne januarja. 

· Kamnik - Društvo Demos 
na Kamniškem je skupaj 
z Občino Kamnik v Domu 
kulture Kamnik organizira
lo proslavo o_b dnevu samo
stojnosti in enotnosti, na ka-

Demosovim programom sa
mostojne Slovenije in nada
ljevanjem poti v morda ne
koliko spremenjeni Jugosla
viji. ;,Menim, da ne bi ime
li plebiscita, če ne bi takrat, 
tudi s pomočjo domoljubov 
in demokratov v Kamniku, 

Lojze Peterle, slavnostni govornik na prireditvi 1 ,.;.,,,,.,..,.~,..,;, 

teri je zbrane nagovoril tudi 
predsednik prve sloven
ske vlade Lojze Peterle. Koi 
je pol!daril, so se ljudje že 
aprila 1990 na prvih demo-· 
kratičnih volitvah v takra
tno skupščino odločali med 

· zmagal Demos s svojo drža
votvorno idejo,« je med dru
gim povedal Peterle in do
dal, da osamosvojitev in ple
biscitni čas ostajata navdih 
tudi za izzive, ki so še pred 
nami . 

Obnovili most niFužinah 

Fužine - Direkcija RS za in
frastrukturo j~ pred ·dne
vi ·končala gradnjo novega 
mostu čez Hobovščico na 
Fužinah, ki so ga zgradili v 

. sklopu "rekonstrukcije kilo-

meter in pol dolgega odseka 
državne ceste· Trebija- So
vodenj, so pojasnili na Ob
čini Gorenja vas - Poljane. 
»Stari most na Fužinah je 
bil namreč že povsem dotra
jan in tehnično n·eustre
zen, zato so ga letos mar
ca porušili in na njegovem 

mestu začeli graditi nove
ga.« Zgradili so ·nove pod_
pome in oporne zidove ter 
uredili hidroizolacijo in 
utrdili brežine. Novi most 
je tudi širši in tako omogo
ča boljši pretok prometa, so 
še razložili na občini in do-

dali, da so z večjim razpo
nom poskrbeli tudi za bolj
šo poplavno varnost. Pro
met po novem mostu je že 
stekel, deia na državni cesti 
Trebija- Sovodenj pa se na
daljujejo in bodo predvido
ma končana v prvi polovici 
prihodnjega leta. 


