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Leto naravnih nesreč
Leto 2014 se izteka in napočil je čas za letopis,
že enaindvajseti po vrsti.
Leto 2014 bo šlo v zgodovino kot leto naravnih nesreč; najprej žled,
nato poplave, dežja je bilo toliko, da je bilo mokro in hladno celo poletje. Poplave so pokazale, kako zanemarjeno je pri nas urejanje vodotokov, čeprav bi pričakovali, da je delo s sodobno mehanizacijo precej
lažje.
Leto 2014 bo šlo v zgodovino tudi zaradi poplave volitev, saj smo imeli evropske, državne, lokalne in krajevne volitve. Spet smo dobili nove
obraze, vendar je težko verjeti, da se bo kaj spremenilo, saj problem
slovenske politike tiči drugje – ne znajo sodelovati. Še najboljša je šala,
naj imajo kar trajni mandat, sicer bo zmanjkalo ljudi.
Kdaj bo minilo svetopisemskih sedem suhih krav, me je pred kratkim
vprašala sodelavka, ki dela v oglaševanju in si konca krize najbolj želi.
Pobrskala sem po starih letopisih in res našla napoved, da bo kriza
dolgo trajala, česar še sama takrat nisem zares verjela. Z letošnjim
letom se izteka šesto krizno leto, manjka torej le še leto 2015. Celo
vlada te dni razlaga, da bomo varčevali samo še prihodnje leto. Verjamete?
Še brskam po Glasovi knjigi, kakor pravimo našemu letopisu, in ugotavljam, da so izginila nekdaj ugledna podjetja in banke, nekatera so
propadla, druga raje molčijo. Prisotna so nova, tudi nove dejavnosti.
Kriza je res marsikaj spremenila, naš letopis pa je kot staro vino, ki z
leti pridobi na vrednosti.
Pri Gorenjskem glasu bomo letošnje poslovno leto zaključili uspešno.
Posebej velja omeniti, da smo s hvaležnostjo izplačali Domel, ki nam
je nesebično pomagal in tako pomembno prispeval k ohranitvi in rasti
časopisa Gorenjski glas. V današnjem krutem prerivanju za denar je to
redka poteza, s katero je Domel dokazal, da je v resnici družbeno
odgovorno podjetje.
V imenu Gorenjskega glasa vam voščim vesele božične praznike in
srečno novo leto.
Marija Volčjak
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