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UVODNIK 

Študijski krožki so pomemben del družabnega življenja kraja. Letos smo naša druženja  
doživljali kot razmišljanje, obujanje spominov … skoz pripovedovanje zgodb. Naše zgodbe 
delimo tudi z vami. 

Pripovedovanje zgodb je pomembna hrana za dušo. Predstavlja tudi možnost reševanja 
različnih situacij na lokalni in globalni ravni. Pripovedovanje nas povezuje in je sestavni del 
človeških bitij, nekateri pripovedujemo več, drugi manj, saj se eni lažje »razgalimo« kot 
drugi. Marsikdo reče, ne  bom ti igral psihologa, zato je pomembno, da se naučimo poslušati 
in pripovedovati. Zgodovinsko velja pripovedovanje zgodb za pomemben vzgojni moment, 
saj vpliva ekspresivni in imaginativni način razmišljanja. 

Ustvarjalna moč izražanja  ima moč sooblikovanja slovenske kulture in nacionalne zavesti in 
je eden od pomembnih pogojev tudi za poglabljanje kulturne zmožnosti sprejemanja 
drugačnosti in širjenje socialne zmožnosti in percepcije kritičnega odnosa do drugače 
mislečih na raznovrstnih življenjski področjih. Socialna omrežja so tista, ki nam jemljejo čas in 
nas odtujujejo ali pa zbližujejo. V času epidemije so bila prav socialna omrežja naš sogovornik 
in spletno komuniciranje resničnost.  

(MH) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dekle s knjigo 

 

Ta deklica rada je veliko čitala. Tako si slika življenje lepše, kot je 

marsikdaj v resnici bilo. Težko bitko bije, ker težko hodi.  Na listu 

knjige piše: «Ni hujše bolečine, kot stopati za pogrebom lastnega 

otroka. Tudi to bolečino premaga le pogled na cvetočo naravo in 

prijatelje. Deklica je srečna, ko se potopi v sanje svojih knjižnih 

junakov. Čas je kot gledališka igra, ko ti je najlepše, pride trenutek, 

ko te bodrijo samo knjižni junaki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RAVNODUŠNOSTI NI VEČ V MOJEM SRCU 

Svet se je zelo spremenil. Spremenila so se tudi načela. Spremenili smo se mi. 

V vsakdanjem življenju vidim, če je  kdo v stiski, potekajo različne akcije, koncerti in zbiranje 

humanitarnih sredstev. Pred prazniki, ko se stiska še  vidnejša, so različne organizacije zbirale 

osnovne potrebščine ko so: hrana,oblačila in celo igrače za tiste, ki si tega žal ne morejo 

privoščiti. To mi je zelo všeč in je zelo lepa rešitev glede na to, da si v današnjih časih 

nekateri nimajo niti za osnovno preživetje. Slovenci smo glede pomaganja drug drugemu kar 

solidarni. Če bo šlo še tako naprej, nihče ne bo imel nič in bomo vsi živeli v revščini. 

Predlagam, da si pomagam, saj v času epidemije je največja revščina samota. 

 

Tudi pri nas če ne bo nekdo nekaj naredil, bo tudi Slovenija zapadla v še večjo krizo, kot jo 

ima zdaj. Ne glede na to, da smo dobili veliko denarja od Evropske unije za pomoč, smo še 

kar globo v krizi. Ta kriza zelo negativno vpliva na naše gospodarstvo in razvoj. Veliko mladih, 

ki zaključijo študij, ne dobi službe v Sloveniji, zato odidejo v tujino, kjer si ustvarijo boljše 

življenje. Rešitev zato bi bila, da bi dali priložnost mladim.  

Vsaka država je drugačna in posledica tega je, da vsi drugače razmišljamo,med drugimi tudi, 

kako voditi državo. Nekaterim to gre bolje od rok kot drugim. Nekje so boljše razmere za 

življenje kot drugod. Vsak bi svojo državo vodil drugače in vsi vemo, kaj je treba storiti, da bi 

se razmere  izboljšale in verjamem, ko  je človek postavljen pred to vlogo, kako spremeniti 

razmere in si pomagati,  je to težje. Mislim, da bi se stanje v naši družbi prišlo do točke, ko 

tako nebo šlo več naprej. Zlasti moramo spremeniti medsebojne odnose, spoštovanje do 

drugače mislečih in drugače usmerjenih. 

Vsakdo vidi svet s svojimi očmi, vsakdo vidi družbo drugače. Glede na to da je svet preplavila 

tehnologija in znanost, smo srečni, da lahko spremljamo, kaj se v svetu dogaja. Čeprav včasih 

čutim, da je negativnih informacij veliko in te negativno vplivajo na ljudi. Predlagam, da 

mediji poročajo tudi o lepih dogodkih in prijaznih ljudeh. Prepričana sem, da je teh veliko. 

P. T. 



Poročno slavje je dogodek v velikem stilu. Želimo biti elegantni od jutra do večera. Na videz 

povsem neopaženi, pa vendarle najbolj modni, ekstremni, skrivnostni in čudoviti. V elegantni 

beli barvi z  modnimi poročnimi dodatki zaživi pogled na tisoč in en način.  Oblačila in 

pričeske so oblikovane z intenzivno harmonijo dragocenih idej, ki prihaja iz nežnih duš z željo 

biti opažena, biti najlepša za svoj najpomembnejši dan. Ženske smo pač nekaj posebnega. 

Ker je trenutek patetičnega razkošja, se mu vedno rade predajmo. 

 

 

 

  

 

 

 

Pravi vtis o celostnem poročnem videzu prinese, če k obleki lahko kombiniramo pričesko, ki 

sledi duši posameznice in se sklada s sodobnimi idejami modernega časa. Vsak si želi čudovit 

nepozaben poročni dan in sodobna pričeska je prilagojena sodobni duši. Mladostni glamur se 

spoji z našo posebnostjo. Mi natančno vemo, kaj želimo. Mladost je sinonim za energijo. 

Pomembna je čutnost in dotik originalnosti.  

 

 

 

 

 



 

 

Okno v neskončnost 

Dandanes so velika težava socialna omrežja, kjer ljudje preživimo veliko časa. 
Tehnologiji in moderni družbi je uspelo skrajšati razdalje med nami, ni ji pa uspelo ustvariti 
bližine. Vse večjo odtujenost med ljudmi, ki živijo skupaj, skušajo zapolniti mediji in socialna 
omrežja. To se odraža posebno danes v času epidemije. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Iz prejšnjih nekaj dobrih in resničnih prijateljev imam danes izjemno veliko število 

lažnih prijateljev. Danes štejejo samo »všečki«, toliko kot jih imaš toliko si znan, po večini pa 
so samo virtualni prijatelji na klic po sprejetosti. Tisti, ki je pravi prijatelj se izkaže takrat, ko si 
v stiski, večina lažnih prijateljev, ki pa jih poznaš preko socialnega omrežja, te pa kar hitro 
zapustijo in se ne zmenijo zate in tvoje težave. Vedno več je novih spletnih strani, kjer se vse 
pogosteje na novo včlanimo, nalagamo svoje slike in stanja, kjer se da razbrati, kje se 
nahajamo in kaj počnemo. Velik problem  socialnih omrežij je ustrahovanje, nalaganje 
neželenih slik od nekoga drugega, se včlaniti pod drugo/lažno osebo, vdiranje v drug 
računalnik ali profil. Na internetu ni več nobene zaščite, nihče ni več varen. Vse kar naložiš na 
splet, to ostane shranjeno za zmeraj. 
 Menim, da bi se morala uporaba spleta in uporaba vseh socialnih bolj  nadzorovati.  
 

(N.L.) 

 



PREMIŠLUJ PODNEVI 

Mislim, da je svet že tako zelo zabredel v težave, da je potrebna temeljita 
sprememba. režima. V preteklosti so ljudje živeli bolj skromno, vendar 
srečnejše kakor danes. Včasih ni bilo telefonov, ni bilo televizije, radia, 
računalnik, ljudje so živeli bolj povezano, več so se pogovarjal, imeli so manj 
denarja, ampak živeli so srečno, prijazno in pošteno. Ni bilo takšnih razlik med 
ljudmi. Z razvojem znanosti in tehnologije, zlasti informacijske tehnologije  se je 
vse spremenilo. 

Ljudje se manj pogovarjamo drug z drugim, poštenost počasi izginja, vse več  je 
ljudi, ki si želijo vse stavi imeti za svoje in te stvari morajo biti vedno novejše. 
Ravno zaradi tega cveti ekonomski in tehnološki trg, kajti ljudje so naivni in 
nasedajo reklamam teh prodajalcev. Na drugi strani ljudje živijo v veliki bedi in 
revščini in vsakodnevno umre na tisoče ljudi, žalostno  je, da je med njimi 
največ otrok, ki niso stari več kot leto dni. Takšno stanje je na primer v Afriki, ki 
je že tako sama po sebi črna celina, saj na tem ozemlju že od nekdaj vlada težko 
življenje. Najprej bi morali ozaveščati ljudi, da je znanje temelj vsake družbe. Ali 
se KDO boji, da bi bili preveč izobraženi?  

 

 Ljudje na drugi strani  npr. v razvitem urbanem okolju živijo na veliki nogi in si 
lahko privoščijo bogato življenje. Tam je življenje   razvitejše, industrija cveti, 
služb je dovolj, vendar se sliši, da ljudje niso srečni, kljub temu da imajo 
skorajda vse, pa nimajo  tiste osebne sreče, da bi lahko bili več časa s svojo 
družino, večkrat so tudi prezaposleni, nimajo časa za sebe, zato zapadejo v 
depresijo in ljudje iščejo srečo drugje v alkoholu, mamilih, igranju iger na srečo, 
večkrat pa to vse skupaj pripelje do smrti.  

Družba bi morala več pozornosti nameniti osveščanju, da pozitivni medsebojni 
odnosi vodijo v osebno srečo in uspeh. Marsikdaj pozabljamo, da ni uspeh 
samo denar. Spomnim se filma Titanik. Življenja si nikoli ne kupiš samo z 
denarjem! 

(G.T.) 



 
PTIČI S SVOJO POETIKO 
 

Besede so kot dež. Padejo v neskončnost, kot bi prihajala tišina. Premočen turist 
daleč od doma išče med izbranci kapitana zapuščene narave. Brezžični molk. 
Neskončno izbrisanih fotografij. Relativno upanje za prelistane knjige. Dež odplakne 
mastne črke. Tukaj pa še vedno počivajo imena pozabljenih. Učim se visokega 
akademskega žargona. Pogosto, vsak dan se učim: neznanih besed, najti pravi 
smerokaz, umolkniti, upočasniti tempo vožnje, ohraniti otroštvo, molk govorice 
pogleda in spokojne muzejske svetlobe.  
 

  
 
 
 
 
Ponovni začetek v tujini. Brez iluzij o sreči. Brez odposlane elektronske pošte. Brez 
besed in brez svetega pisma v rokah. Izgubljeni bomo s človeško poetiko lagodja. 
(mhv) 
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Senca vetra 

Danes imamo določene težave . Pri nas so se te težave začele z državno krizo , 

ki nas je vse zelo prizadela. Stroški so se začeli dvigovati, medtem ko so plače 

ostale enake ali pa celo manjše. Nekateri  so celo izgubili svoje službe in pristali  

na cesti. Ljudje, ki so živeli pošteno in garali za svojo imetje, so bili tako 

izbrisani.  Medtem ko so tisti nekateri, ki so delovali po načelu manj narediš, 

manj je napak, so ostali na  svojih položajih ter obdržali iste plače , kot so jih 

imeli prej.  Ne me čudi me, da je vse več kriminala, saj so ljudje tako obupani, 

da ne vidijo več izhoda. Najhujše je  nezaupanja med samimi ljudmi. Kar 

povzroča sovraštvo med ljudmi in osamljenost vsakega posameznika. Več bi se 

morali pogovarjati in poslušati drug drugega. O tem bi morali ve več osveščati 

drug drugega. 

 

 

 

 

 

To je neprijeten čas za majne narode, ki si želijo lepega življenja doma, žal pa 

morajo vedno več v tujino. Sreča, da je Evropa naša širša domovina, da se ne 

počutimo tako nepotrebno in tuje. Morali bomo preseči idejo, da si iščemo 

službe blizu doma, navaditi se moramo, da 100 ali 200 km ne predstavlja velike 

razdalje. Srbi pa me sporazumevanje. Morali se bomo učiti jezikov EU, da bomo 

imeli možnost boljše komunikacije. 

Menim, da premalo naredimo na medsebojnih odnosih. Kdo danes kaj pomeni 

v družbi? Tisi, ki je deloven ali  ima izobrazbo? Včasih so govorili, da če hočeš 

dobiti dobro službo, moraš hoditi v šolo, imeti moraš dobre ocene in visoko 

izobrazbo. Zdaj  so ljudje z visoko izobrazbo  brezposelni ali pa delajo za  

minimalno plačo fizična dela ali pa dela, za katera ni so bili izobraženi. Službe ne 

morejo dobiti, ker nimajo delovnih izkušen ali pa imajo previsoko izobrazbo in 

se šefi podjetja oz. firme bojijo, da bi jih spodrinili in jim vzeli delovno mesto.  

(R.G.) 

 



 

ZNANEC IZ MLADOSTI 

To fotografijo sem že večkrat videl. Na fotografiji je moj znanec iz 

mladosti. Predstavlja čas, ki ni prizanesel nikomur. To je čas, ko je 

vsa Evropa trepetala pod nemško oblastjo  podprto z največjo in 

najbolje oboroženo armado na svetu. Sredi te vojne vihre nekaj 

Slovencev zbere pogum, nadčloveški pogum in se sovražniku upre in 

to že takoj v začetku vojne.  

Vsi niso bili prekaljeni komunisti, ampak so bili to preprosti kmečki, 

delavski ljudje pripravljeni dati svoje življenje, da slovenski narod 

ostane. Med temi pogumnimi mladimi fanti je bil tudi  moj prijatelj, 

ki je  stopil v partizanski boj, in sicer v Tomšičevo brigado. Takratni 

življenjski in delovni pogoji so bili na meji preživetja. Tako je ON 

zbolel in se zdravil za tifus v slovenjegraški bolnišnici. Rad je 

pripovedoval, da najbolj neznosno je bilo ob urah groze in mraza, ko 

so bile razkošje le mokre stene, vlažni tlak, na krožniku pa vsa 

bridkost življenja, ki se dviga iz duše studa, v upanju za srečnejše 

življenje v svobodi, ki simbolizira človekovo večno neuresničljivo 

hrepenenje po dosegljivih sanjah. 

Njegove dosegljive in uresničljive sanje je prinesla svoboda. Na 

poseben način se je njegovo življenje vrtelo v neskončnem krogu 

iskanja lepote življenja. Veliko stopnico v življenju je prestopil, ko se 

je poročil. Ni bilo trenutka, da nebi posvečal posebne pozornosti 

družini in zanj je bila nekaj najdragocenejšega  v življenju. Bil je  

vedno odprt  za prijatelje, da smo se tudi mi imeli lepo. Moj prijatelj 

je čudovito prepeval in s svojim angelskim glasom vzbujal občutek 

prijetnosti. Njegove roke so bile zlate, saj ga je narava obdarila z 

ročnimi spretnostmi.  

Z veseljem je obiskoval sosede in pomagal pri jesenskih in 

pomladanskih opravilih. Tanik mu je pomeni cvetoče polje življenja. 

Sredi lepega posestva si je vedno znova zamišljal načrte, da se ti je 



od koprnenja ustavil dih. Ob svoji častitljivi devetdeset letnici nam 

je razlagal, kaj še mora vse postoriti. 

   

Življenje ima več obrazov. Eleganca življenja prepušča kaplje i treba 

sprijazniti z usodo in bolečino. Skozi zastore tedanjega časa je ljubil 

čas, v katerem je živel in svojo družino ter prijatelje, ki so mu bili na 

prvem mestu. Ves čas svojega  življenja ni nikoli pozabil, da je bil v 

partizanih. Te zgodbe je rad pripovedoval, zato jih bom lahko naprej 

pripovedoval tudi jaz. Fotografijo pa skrbno hranim. 
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