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Nekdanjega slovenskega reprezentanta v judu Saša Jereba so sprejeli v »klub štirideset« .. Prv ič je bil 
deležen obreda postavljanja mlaja in vsega, kar sodi _k temu običaju. 

s a šo Jereb, nekda
nji judoist, ki je 
leta 2004 tekmo
val tudi na olim
pijskih igrah v Ate

nah, je 20. januarja dopolnil 
štirideset let Večer prej so 
mu sosedje, doma6 in prija
telji pripravili presenečenje 
in mu tudi P9Stavili_ mlaj. · 

Sosedje so ga presenetili 

»Bilojekarpestro. Sosedje · 
in moj oče so postavili mlaj, 
na katerem je pajac, obleten 
v kimono, in moja fotografi
ja, žena Tina pa je poskrbe
la za glasbo in zabavo. Vse je 

Sašo Jereb (spredaj) s sosedi; ki so mu postavili mlaj ,,.,~"''''"'" 

Mlaj in judoist Sašo 
/ Foto:Mebn11rhiv · · 
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bilo pripravlfeno vrhunsko. 
presenetili so me. Bil sem 
vesel. Malo sem sicer slu
til, da nekaj pripravljajo, saj 
sem sosede teden prej videl 

~ na· skupnem sestanku. Pos
tavljanje mlaja za obletnice 
je v Vašah, kjer živimo zad
nja leta, kar navada. Prvit 
sem bil deležen tega,« je po· 
jasnil in dodal, da bo mlaj 
stal štirideset dni, nato pa 
bo sledilo podiranje in s tem 
nova priložnost za druženje. 

O stal povezan z judom 
Sa!o Jereb je v medvoško 

obano prišel iz 2irov. razlog 

·-~ 

· TANJA ODGOVARJA 

lanjo,7o@hotmaiJ.com 

»Psihoza« 
Sprofujem 20 svoka, ki ima 
manjfe psihitne . tel o ve. Po 
nedavnih težavnih dogodkih 
so mu diagnosticirali depresijo, 
bil pa je tudi nekaj losa v bol-
nifnici. · · 

ima na tem svetu svojo na~ 
logo, ki jo mora opraviti. Od 
nas pa je odvisno, ali bomo 
pri tem uspeš ni oziroma v 
kolikšni meri bomo uspeš
ni. Svak bo· potreboval og
romno podpore. Pri tem ne 
mislim na fizično podporo, 

Dogodki, ki smo. jim bili ampak predvsem na psihič-

prila po vsem svetu pred no. Pišete, dajem ljetablete, 
ne kaj leti, so pustili pos le- ka r je prav, saj mu te tablete 
d_ice na ljudeh. Ne kate ri so pomagajo uravnovesiti not• 
prešli te težave lažje in z ranjost in dajejo moč, da se 
manjšimi pos ledicami, pri spopade i vsakdanjikom. 
nekaterih pa so bile in so te Vendar naj se n ikar ne za-
rane še zelo globoke in zelo naša le na tablete, kajti te so 
hude in bo potrebnih veliko le bergla , ki mu je v podpo-
lasa, pozornosti in dela, - ro pri"delu na sebi. Ta svet 
da se bOdo rane ~acelile ·in se vrti v svojem ritmu in 
zabrazgotinile . Vaš svak se n~m pripra:,lja nenavadna 
bojje u spešrto vrni l iz bol- . presenečenja. Neka~eri so 
nišnice,.vendarje pred njim · bolje o premljeni ža spopad · 
še veliko de la. Vsak od nas s !ežavami, nekateri s labše. 

pa je bila ljubezen. Njegova 
. žena je Tina Jereb (dekliško 

Hižar), ki" je bila prav tako 
vrhunska športnica. Veselje 
do športa predajata naprej 

. otrokoma: oseirilelni Tari in 
šestletnemu· Aleksu. »Radi 
gremo v hribe, na kolo, pozi
mi \etemo ria smučeh, smu• 
čarno ... Tina je bila smučar-_ 
ska tekačica;jazjudoisl Teči 
_nasm ul'ehznataoba,judopa 
. oba trenirata pri meni. Aleks 
trenira še nogomet, Tara pa 
pleše. Navdušenje za šport 
sva jima uspešno predala 
naprej,« je vesel. Sa!o je tudi 
polconcutekmovalnekariere 

Zato je treba veliko delati na 
sebi, da lahko peljemo svoj 
vlak usode. Svaku poiščite 
najboljšo možno_ pomoč 
(terapevta, psihiatra ... ), če 
je še nima. Ne dovolite, da 
ga posrka mlin našega zdra
vstva, kjer jemliejo paciente 
kot številke. Srečno. 

»Otroka,, 
Spra~vjem za hčerko in sina. 
Hčerka je fe do!tudirala.in išu 
službo, vendar nima prevet 
sreče-~ Sin še študira, vendar ni 
prevel uspeien. Zanima me, • 
kako bo. 

Vaša otroka sta zdrava in 
- kot j·e videti - tudi zado
voljna posameznika. Čeprav 
se vam mogoče zdi. da nis -

ostal povezan z judorn, boril
nimi veščinami. »Zaposlen 
sem v Policiji, kjeropravljam 
delo inštruktorja uporabe bo
rilnih veščin,· občasno učim 
tudi dnige športe. Zaključil 
seni namreč študij na Fakul
teti za šport Tri skupine ot
rok od 1. do 5. razreda pa juda 
učim v Medvodah. Sem tudi 
član komisije trenerjev pri 
Judci zvezi Slovenije,« je še 
povedal. · 

Kakšnih posebnih ž!!lja za 
naslednje desetletje nima. 
»Samo, da smo zdravi, da se 
dobro razumemo. To je to,« 
je poudaril. 

najverjetneje pa bo takrat že 
tudi imela vsaj dva otrqka, 
če ne celo tri. Za zdaj pa 
se bo morala zadovoljiti z 
manjšimi pri ložnostnimi 

· deli, konec letošnjega leta 
in v prihodnjem pa bo verje
t.no prvič dobila tudi s lužbo 
za določen čas, ki je pa na 
žalost še ne bo zadovolj ila 
v celoti, bo pa bolje kot nič. 
Torej mora biti potrpežljiva. 

· Kar se tiče sina: je pač tak, 
kot ste ga ·vzgojili ,- kajne? 
Ker je bil veliko bolan, ste 
ga temu primerno vzgajali z 
manj pravili in mu je sedaj 

·. malce težje dosegati s~oje 
cilfe, saj nima·vgrajenih ve 
liko delovnih navad, ki bi mu · 
olajšale študij. Vendar vam 
tudi tukaj ni tre ba s krbeti, 
fant je iznajdljiv in pameten 
in bo odrasel v moškega, ki 
vam bo v veliko veselje. Pre
de n bo doštudiral, s i bo že 

. ta najbolj uspešna, njiju to 
· ne moti, to pa je tudi naj

važnejše. Hčerka bo s lužbo 
naš la, ve ndar to za zdaj ne 
bo nekaj s talnega in trdne
ga. Tista prava služba zanjo• 
se bo pokazala šele čez leta, 
ko bo tudi že imela družino, 

. naše l delo in bo tudi dobro 
. zas lužil, tako da bo študij 
· konč~I v kas nejših letih. · 
Srečno. 

Srčna Mimi jih ima, se_demdeset 
Mimi Rozman iz Srakovelj je 17, januarja praznovala sedem
deseti rojstni dan. Po domače Je_kopinova Mimi je otroštvo 
tudi v bratovi družbi preživeia na Pangrš_ici. ~jena p,ijateljica 
Mira se je SjX)minja kot navihanega mladega dekleta. Po
ročila, se je s Tinetom Rozni,anom, po domače Galetovim, 
·i~ Srakovelj, kjer sta si ustvarila dom in družino. V zakonu· 
so se rodili Darko, Marjeta in Jožko. Zelo radi so obiskovali 
različne kraje po ·s loveniji; malico so dali vcajno, sedli v avto 

· in raziskovali. Mimi je najprej službovala v kranjski Iskri, 
zatem na Kliniki Golnik, Rada je hodila po planinah, zdaj pa ._ 
si je omislila e-kolo, s katerim nabira kilometre. Je d_olgole: 
tna prizadevna članica in predsednica Turističnega društva · 
(TD) Kokrica, aktivna v domači KS Kqkrica. Družbo ji delajo 
vnuki Jaka, Blaž in Loka, s katerim rada skupaj kaj dobrega 

· skuhata. ob· jubileju.so jo i obiskom prijetno presenetili . 
člani TI;> Kokrica, sosedje, prijatelji ... in ji zapeli Kokrčani . . _ 

Mladoporočenci 

D~e 20. januarja 2q23 sta n; Bledu zakonsko zvezo sklec 
. nila Ivic~ štenta in Danijela Polovič. · 

Novprojenčki ., 

· Minuli teden so iineli'v kranjski porodnišnici 20 rojstev, · 
.ro.dilo se je '11 peklic in 9 d·ečkQv; Najtežja je bila deklica _s 
464'0 grami, najlažj i p~ deček, ki j~ o b rojstvu tehtal 2468 

· gramov._Na Jesenie11h ·se je prejšnji"teden rodilo 7 novo
rojenčfov, od tega je bilo ~ d~klicin 1 deček. Najlažja je 

_ bila deklica, ki je te'1tala·2900 gramov,_ najtetji pa deček, 
ki mu je tehtnica pokazala 3860 gramov. · 
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Navodilo za reševanje: v kvadrate vpišite števila 04 1 do 9 tako, da 
se ne bo_no~ no število"•ponovilo ne v Vrstici ne v koloni ne v enem 
izmed odebeljen~h devetih kvadratov. Pripravil 8. F. · 
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