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UVODNIK 

Jeseni je med nami zaživela ideja, ki se mi je zdela zelo privlačna – predstaviti dejavnosti v 
prostem času ali pa napisati o doživljanju naše okolice. Mladim pogosto očitamo površnost, 
zdolgočasenost in neresnost, pred nami pa se odkriva cela paleta različnih pogledov na to, 
kaj je pomembno. Ob tem sem bila prijetno presenečena, da jim je vrednota zdrav način 
življena in doživljanje narava in soljudi. Tako me je razveselila misel, da moje dijakinje niso 
ozkoglede, usmerjene samo k enemu cilju – čimprej končati šolo. Ampak imajo posluh za 
mnogo drugega.  

 

Drage dijakinje, čestitam vam! Le tako naprej!  

Kirka Rojka  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oblikovala, uredila in pregledala: Anja Arnuš 

 



 

Najlepši občutek je, ko potuješ. Morda je to petnajst minutna  vožnja z avtomobilom, dve 
urni let z letalom ali potovanje z avtobusom, ki traja tudi več kot deset ur.  

Zame ni pomembno ali je potovanje bilo dolgo (predolgo), ali sem čakala na meji dlje kot 
običajno … Pomembno je samo, da potujem. Ko si »nataknem« slušalke in spustim 
priljubljeno glasbo ter opazujem, kako vse drvi mimo mene, začutim v srcu toplino in misli 
mi odtavajo na najbolj čudne kraje. Zame ni boljšega občutka. Kadar s kom potujem, so 
vedno teme pogovora zelo zanimive. Najbolj so mi všeč tiste, ki so vezane na potovanja. 
Vedno se naučim kaj novega, ob tem pa še dobro spoznam sopotnika. Običajno so njihove 
zgodbe zelo zanimive. In ob prihodu na cilj vem, da sem bogatejša za nove izkušnje. 

Kadarkoli se spominjam svojih potovanj čutim, da se lahko v mislih povrnem v tiste trenutke 
in jih ponovno doživim. 

 Turistka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sem Popotnica in mesto mojega stalnega prebivališča je Beograd. Beograd bo vedno moje 
mesto, obožujem ga. Tam sem sklenila nepozabna prijateljstva za celo življenje. Stara sem 
16 let, trenutno živim v dijaškem domu v Mariboru. V tem mestu si je začasno našel delo tudi 
moj oče. 

Kadar razmišljam o sebi in se sprašujem, kaj je tisto, kar me najbolj veseli, kaj je moja strast, 
potem na to vprašanje z lahkoto odgovorim. To je petje. Odkar pomnim, sem prepevala. Že 
tri leta imam ure petja s profesorjem, opernim pevcem. Eden najlepših občutkov na svetu je, 
kadar s svojo pesmijo osrečim druge ljudi. Velikokrat sem nastopala v manjšem gledališču v 
Beogradu, ti nastopi so bili nepozabni. 

Prav tako rada potujem. Od malih nog so naju z bratom starši učili, da so potovanja največji 
zaklad. Veliko smo družinsko potovali. So pa te poti postale tudi del mojega življenja in mojih 
potreb. Rada spoznavam nove ljudi, kulture in odkrivam nove poglede na svet. 

Življenje v Mariboru mi je všeč. Mirno je in tiho. Ljudje so dostojni, družba v šoli pa je 
fenomenalna. Življenje v dijaškem domu je super, vsi se razumemo, drug drugemu 
pomagamo in se bodrimo. 

Na koncu koncev: zadovoljna sem s svojim življenjem in upam, da bo šlo tako še naprej. 

 

Popotnica 

 

Dogodek, ki se mi je najbolj vtisnil v spomin je dan, ko sem na dom dobila pismo, ki mi je 
sporočalo, da sem opravila sprejemni izpit in s katerim  je hkrati bil zapečaten velik del moje 
usode. To pismo je bilo potrditev o tem, da sem sprejeta na svojo sanjsko šolo, Konservatorij 
za glasbo in balet Maribor. Občutki neizmerne zmede in sreče so me preplavili v trenutku, 
ko sem prebrala pismo do konca. Obenem sem bila šokirana in presrečna, ker sem si to tako 
močno želela in če sem iskrena nisem verjela, da bom sprejeta. Torej, v zaključku… to je bil 
po vsej verjetnosti najsrečnejši dan mojega življenja, ker si bom tako lahko uresničila še eno 
veliko željo in to je, da postanem profesionalna glasbenica.  

Glasbenica 

  



 
Ta risba je kopija risbe Henn Kim, imenovana » Tea time«. Sama pa bi jo imenovala: »Pijem 
toliko čaja, da sem postala vrečka enega izmed njih«. 
Pri uri angleščine smo se učili o viktorijanskem obdobju. Med drugim smo omenili tudi to, da 
Britanci v povprečju spijejo 8 skodelic čaja dnevno. Le kaj bi s tem lahko bilo narobe? 
Nedavno nazaj sem v ruski trgovini, za Starim mostom v Mariboru, kupila kitajski zeleni čaj 
v lističih. Škatlica, v kateri je spravljen, je zelo lepa. Narisane ima ornamente, rože in kitajske 
simbole. 
V dijaškem domu, kjer živim, sem se spomnila, da imam primerno veliko posodo za pripravo 
čaja. Vročo vodo sem prelila v litrsko termo steklenico s čajnimi lističi, nato pa sem se začela 
učiti. Snov je bila pomembna, zelo zanimiva, tako da sem ob učenju srkala čaj, ne da bi 
razmišljala, kaj počnem. V zelo kratkem času sem popila liter čaja. Ob tem spoznanju nisem 
pomislila na to, da bi to lahko bila težava. Navsezadnje je zeleni čaj zdrav. S temi mislimi se 
nisem več ukvarjala, nadaljevala sem z učenjem. Ob odhodu iz učilnice sem začutila šibkost 
v rokah. Sedla sem na posteljo, se zagledala v roke in ugotovila, da se tresejo. Poskušala sem 
razumeti, kaj se mi dogaja. V preteklosti sem občutila slabost samo po naporih treningih, 
katerih sedaj zaradi šolskih obveznosti nimam več. Skušala sem se umiriti, vendar sem 
ugotovila, da imam poleg tresočih rok še nemirne noge. Nikakor nisem mogla stati pri miru. 
Nato me je prešinilo, da sem pozabila na dejstvo, da je v čaju kofein, v zelenem čaju v lističih 
pa še veliko več. Velika neumnost, ki sem jo naredila, me je spremenila v vrečko zelenega 
čaja. Googlala sem, kaj lahko naredim, da umirim telo. Napotek: veliko vode in nekaj hrane. 
Ni pomagalo takoj, vendar mi je pozno zvečer le uspelo zaspati( kljub veliki količini kofeina). 
Mojim vrstnikom v domu želim sporočit, da naj razmišljajo o tem, kaj počnejo. Ne glede na 
to, koliko čaja popijejo Britanci, je le-ta razporejen skozi ves dan in tako neškodljiv. Uživanje 
velikih količin čaja v kratkem časovnem obdobju pa je lahko zelo škodljivo. 
 
Čajeljubka 

 



 

Ime mi je Rokerica in prihajam iz Sarajeva. Eden izmed najboljših dogodkov v mojem 
življenju je bil obisk koncerta Iron Maiden, 27. 7. 2016, v Splitu. V Split smo šli samo zaradi 
tega koncerta in smo ostali 10 dni. Tam sem bila z enim izmed mojih najboljših 
prijateljev,katerega sem spoznala na matematičnem tekmovanju. To je bil eden izmed 
mojih najlepših dni. Že dolgo sem oboževalka te skupine in sem bila navdušena, ko sem 
slišala, da prihajajo v Split. Da je obisk koncerta pomenil enega izmed top dogodkov mojega 
življenja pove dejstvo, da sem kupila VIP vstopnice. Vhod v ložo je bil dogodek zase, ker smo 
tam imeli ogromen kavč, na katerem smo lahko sedeli do začetka koncerta. Videti mojo 
najljubšo skupino v živo je bilo nekaj zares posebnega, še zlasti so atraktivni koncerti 
metalskih skupin. Na njih se sprosti toliko energije, da dobiš občutek, da bi lahko premaknil 
svet.  

Naslednja velika želja je obisk koncerta  skupine Rammstein, mojega naj-benda. 

Rokerica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Po dolgem in napornem tednu sem za vikend končno prišla domov. Živim na kmetiji, kjer 
imamo 30 govedi, prašiče in kokoši. Obožujem živali in bi jim rada pomagala, zato hodim 
na biotehnično šolo, smer veterinarski tehnik. 

Imam svojo kravo po imenu Žaklin. Njen predviden porod je bil 21. 10. 2019. Peti dan, po 
predvidenem datumu, sem bila že zelo nervozna, saj še vedno ni bilo na vidiku novega 
rojstva. Začela sem razmišljati o možnih komplikacijah pri porodu. Moj dedek je 14 dni pred 
predvidenem porodom vsako noč, na dve uri, hodil gledati, če je krava že dobila popadke. 
Pa jih ni bilo. 26. 10.2019 ponoči ob 1.30 je odšel, kot vsako noč, pogledati kako je s kravo in 
takrat se je zgodilo. Krava je dobila popadke, šlo je za res. Dedek je hitro odšel v hišo in zbudil 
babico. Oblekla sta se in poklicala mene. Pripravili smo vse pripomočke, ki bi jih potrebovali, 
če bi prišlo do komplikacij. Ko smo prišli v hlev smo videli, da nogice od telička že gledajo 
ven. Opazila sem, da bo potrebna pomoč, saj je bila krava od popadkov že kar izmučena. 
Najprej sem si nadela veterinarsko rokavico in pregledala, če je teliček v pravilnem položaju, 
na srečo je bil. Nato smo na njegove nogice namestili posebno vrv za porode in ji ga pomagali 
izvleči. Pretrgano popkovino smo razkužili z jodovo raztopino ter preverili, če diha in če je 
vse normalno. Masirali smo ga s slamo, da smo spodbudili njegov krvni obtok. Potem smo ga 
dali zraven krave, da ga je polizala. Bila je vsa presrečna. Nato je tele po 30 min vstalo in 
začelo piti kolostrum. Bila sem vesela, da je tele v redu.  

To je bil eden mojih najsrečnejših dni, saj sem lahko pomagala na svet spraviti novo življenje.  

Ljubiteljica živali 

      

 

 

 

 

 



 

 

Najbolj sem srečna, ko sem doma z družino in sedim z dobro skodelico kave v roki. Pred 
mano je računalnik in na njem moja najljubša igra. V ozadju na slušalkah poslušam glasbo 
ali gledam televizijo, kjer se predvaja moja serija. Oblečena sem v prevelik pulover, pokrita 
z mehko odejo in na nogah mi zadovoljno prede moj maček Leon. Zunaj pa je mir in tišina, 
samo drevesa se mirno zibajo v rahlem jesenskem vetru, preden jih zvečer spet namoči dež. 
Pomirja me pogled na prazno vaško cesto, po kateri se pripelje kakšen avto ali dva, namesto 
celih barvitih kolon, ki se kot kače zvijajo skozi mesto. Včasih se zazrem skozi okno in cenim 
ta trenutek spokojnosti, preden grem spet nazaj v realnost. 

                                                                                                                                              

Zasanjana 

 

 

 

 

 

 

 



Bilo je leto 2008, ko sem našla našega mačka 
Makija. Bil je deževen in mračen dan, ko sva se z očetom odločila, da bi se malo posladkala. 
Odšla sva na vrt, kjer smo imeli posajene lubenice. Imela sva zelo malo upanja, da najdeva 
sladek sadež, saj v preteklosti nismo imeli veliko uspeha z rastjo lubenic. Ko sva prišla, sem 
zagledala dve dobro zreli lubenici, v bližini pa še majhnega mucka. Z navdušenjem sem ga 
vzela v naročje in ga odnesla v hišo k mami. Spomin na ta prizor pa me še danes spravi v 
dobro voljo, saj je mama najprej mislila, da imam lubenico. Šele kasneje je opazila, da držim 
rjavo belega muca. Želela sem ga obdržati, zato sem se pošteno potrudila s prepričevanjem 
staršev. Na koncu mi je uspelo, pod pogojem, da muc dva dni ne bo pobegnil. Drugi dan po 
najdbi je zjutraj zapustil hišo, takrat sem bila v skrbeh ali se bo vrnil. Kot da bi slutil, se je 
popoldan vrnil. Sedaj je lahko ostal in poimenovala sem ga Maki. Od takrat je minilo že 
enajst let, sedaj ni več majhen in nebogljen. 

Najditeljica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Od kar pomnim sem si želela psa. Mama je pristala na moje prošnje in mi ga obljubila za 
rojstni dan. Takoj sem začela brskati po spletu in iskala pse za posvojitev. Končno sem ga 
našla, mešančka med rotweilerjem in dalmatinko. Dobila sem ga za 13. rojstni dan in ga 
poimenovala Don.  

Druženje z njim mi je v veselje, naučila sem ga poslušnosti. Toda kljub temu je ostal prikupen, 
sproščen in se rad stisne k meni. Ko je mama videla moj odgovoren odnos do živali,  se je 
strinjala, da k hiši pride še en pasji prijatelj. Tako smo pred pol leta kupili še argentinsko dogo 
–Pabla. Sedaj imam 2 psa,  Dona in Pabla. Ne znam si predstavjati koncev tedna, ko pridem 
iz dijaškega doma, da me ne bi pričakala in se me razveselila. 

Ljubiteljica psov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sem Sonček, dijakinja Srednje šole za gostinstvo in turizem, Maribor. Obiskujem zadnji letnik 
izobraževalnega programa gastronom-hotelir, torej me letos čaka matura. Že od nekdaj mi 
je bila moja družina za vzor, zato sledim njenim stopinjam. Doma imam mamo Zlatko, očeta 
Mirka ter tri sestre Anjo, Saro in Anejo. Vse sestre se uspešno izobražujemo, nekatere na 
študiju, nekatere v srednji šoli.  Včasih me prime, da bi ves svet izvedel, kako ponosna sem 
na svojo družino. Na starše, ki bi zame naredili vse, na sestre, ki jim lahko zaupam in jih 
prosim za pomoč. Srečna sem, da mi stojijo ob strani. Največ mi pomenijo tisti skupni trenutki, 
ki nas spravljajo v smeh in dobro voljo. Želela bi opisati en dogodek, ki se mi je zelo vtisnil v 
spomin. Doma imamo namreč kmetijo z veliko živalmi, bike, teličke ter mačke. 

Nekega popoldanskega dne, ko je vsak izmed družinskih članov užival v svojem prostem 
času, sem ugotovila, da je iz boksa pobegnil naš, zdaj že preminuli pes z imenom Mozart. 
Neumorno je praskala po hlevskih vratih. Ker s početjem ni prenehal, smo šli pogledati kaj 
se dogaja. Videli smo, da je telica tik pred kotitvijo, zato sem stekla na njivo po očeta, 
poklicali pa smo tudi teto Tamaro in strica Gregorja, ki sta rade volje prišla pomagat. Tako 
je celotna družina pomagala na svet spraviti dva čudovita telička, dvojčka. Medtem ko smo 
vlekli vrvico, se je nekajkrat pripetilo, da je komu spodrsnilo in je padel v hlevski gnoj, kar je 
povzročilo veliko smeha. Teličkoma smo dali ime Pikec in Ubbe. Vsak dan sem ju obiskala, 
božala in igrala. Bila sta zelo pridna, vendar tudi razigrana. Vsak dan smo ju sprehajali po 
travi na vrvici, ker sta bila krotka kot kužka.  

To mi bo za vselej ostalo v spominu. Vsaka stvar, ki jo naredim skupaj z družino, ima zame 
izjemen pomen. Malo mi je žal, da smo sestre razdrobljene po Slovenije, zato so bolj dragoceni 
tisti trenutki, ki jih preživimo skupaj.  

Sonček 

 



 

Trenutek, ki si ga bom za vedno zapomnila, je bil tisti, ko sem dobila psa. Domači so me s 
tem darilom močno presenetili. Bil je majhen kot dlan. Takoj, ko sem ga zagledala sem 
čutila, da bova nerazdružljiva. Bine mi pomeni vse na svetu, polepša mi marsikatere dneve. 
Je pasme pomeranec, njegova dlaka je bela ter mehka. Mama mi vedno teži, da ga preveč 
razvajam, saj sem zanj nenehno v skrbeh. Naučila sem ga, da razume različne ukaze.  

Brez njega bi bili moji dnevi zelo dolgočasni. 

Sreča 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sem Športnica, stara sem 15 let ter prihajam iz Dovž. Že ko sem bila majhna sem rada plezala 
po drevesih, zato me je pri 12. letih mama včlanila v alpinističen klub Slovenj Gradec. 
Balvansko plezanje sem takoj vzljubila, zato sem tja povabila še mojo bivšo sošolko, s katero 
sva skupaj hodili plezat še naslednja 3 leta. Ta šport me sprošča, zato sem se v Mariboru 
včlanila v klub Klajmber, kjer plezam v prostem času. 

Balvansko plezanje ali balvaniranje je plezanje brez vrvi na balvane, ki praviloma niso višji 
od doskočne višine, zato pri padcu navadno ne pride do resnih poškodb. Običajno se izvaja 
na velikih in umetnih balvanih. Pri balvanskem plezanju je bolj poudarjena moč ter 
dinamika gibanja in ne toliko vzdržljivost, ki je značilna za športno plezanje. Za varovanje 
plezalci uporabljajo razne blazine imenovane crash pad. 

Za balvansko plezanje potrebujemo: 

- magnezij v prahu, ki preprečuje potenje rok, 

- blazino oz. crash pad, 

- plezalne čevlje, 

- krtačko za čiščenje oprimkov. 

V Sloveniji pa imamo tudi svetovno prvakinjo v balvanskem plezanju Janjo Garnbret. 

Poznamo še: 

- športno plezanje, 

- alpinizem. 

Športnica 

 



 

Vsako leto se 28. junija, v Kruševcu, na Vidov dan odvija velik festival. Od nekdaj sem rada 
odhajala tja. Sestavlja ga več različnih, zelo zanimivih nastopov. A vendar je moj najljubši 
del tega festivala gledališka predstava. Do igralstva in umetnosti gojim poseben odnos in 
ljubezen, ki sem ju nasledila od staršev. Oče je namreč gledališki igralec. Izjemno se počutim, 
kadar v predstavi igra oče, z mamo pa sva med gledalci. Takrat se mi zdi, da ga obe močno 
podpirava pri nastopu. 

Lani je bila planirana predstava na festivalu » Notredamski zvonar« in moj oče je dobil 
glavno vlogo – vlogo Quasimoda. Režiser je v pripravljalnem obdobju zahteval veliko 
sodelujočih ljudi, ki bi igrali berače. Oče je predlagal mene in moje prijatelje. To me je 
resnično osrečilo, saj sem postala del profesionalne predstave skupaj z očetom in najboljšimi 
prijatelji. Vaje so minevale v šalah, smehu, druženju, a vendar tudi v napornem delu. Napočil 
je dan premiere. Vsi smo povabili sorodnike, znance, profesorje….Bili smo nervozni a kljub 
temu polni pozitivne treme. Dvorana je bila nabito polna, predstava je dosegla velik uspeh. 
Gledalci so bili navdušeni, a najsrečnejša je bila moja mama, ki je gledala na odru moža in 
hči istočasno. 

Igralka 

 

 

 

 

 

 



 

Sem Plesalka, obiskujem prvi letnik in prihajam iz Slovenj Gradca, ki se nahaja na Koroškem. 
Pred nekaj let nazaj sem se odločila udeležiti fitnes programa zumbe, ki me je navdušil. Za 
zumbo sem izvedela na spletu. Udeležila sem se je, ker je vadba polna zabave, kjer pozabiš 
na vse skrbi, se prepustiš glasbi, prav tako pa narediš ogromno za svoje telo in dušo. Vadbe 
sem se udeležila z mojo prijateljico. Treningi niso bili preveč naporni, udeleži se jih lahko vsak. 

Zumba je fitnes program, ki ga je v devetdesetih letih prejšnjega stoletja razvil kolumbijski 
plesalec in koreograf Alberto "Beto" Perez. To je vadba, ki združuje aerobiko in različne vrste 
plesov (reggaeton, hip-hop, salso, sambo, mambo, merengue in mnoge druge), spremlja pa 
jo energična latinoameriška glasba. Vadbo tedensko obiskuje okoli 15 milijonov ljudi, in sicer 
na 200.000 lokacijah v 180 državah. Zumba je dinamična plesno-športna vadba, zasnovana 
na principu intervalnega treninga. Vadba poteka v skupinah, ki jih vodi inštruktor, in traja 
približno 60 minut. Začne se z ogrevalnimi vajami, kjer se ogrejejo mišične skupine zadnjice, 
rok, nog in trebuha. Po ogrevanju sledi od 40 do 45 minut vadbe, ki jo spremlja 
latinoameriška in pop glasba. Vadba združuje različne kombinacije korakov, ki izvirajo iz 
plesov kot so reggaeton, salsa, samba, hip-hop, rumba, mamba in številni drugi. Zumba 
predstavlja dinamičen aerobni trening, ki pripomore h krepitvi telesa, izgubi maščobe in 
boljši splošni telesni pripravljenosti. Zumba vključuje celotno telo in skoraj vse skupine mišic. 
Po eni uri vadbe telo porabi okoli 300-600 kalorij. Ob redni vadbi se izboljšuje koordinacija 
gibov, ravnotežje, fleksibilnost, vzdržljivost in telesna drža. Vadba vpliva tudi na sproščanje 
endorfinov in nevrotransmitorjev, ki izboljšujejo počutje in iz telesa izločajo stresne hormone. 

Z udeleževanjem zumbe sem se poleg odlične vadbe tudi zelo zabavala, domov sem odšla 
polna pozitivne energije.  

Plesalka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pred osmimi leti sem začela s 
treningi jahanja. To sem si želela že od nekdaj. Vedno bolj sem si želela imeti svojega konja. 
Za moj trinajsti rojstni dan so mi ga starši kupili. Ob prihodu je bil Labris star toliko kot jaz, 
za konje to ni velika starost, saj dočakajo tudi do 25 let. Ko smo ga pripeljali domov, je veselo 
stekel na nov pašnik, saj je prvih trinajst let preživel v boksu. Bil je zelo vesel, ker je končno 
imel možnost biti na pašniku ves dan. Osrečuje me, da imam svojega konja, še bolj pa 
dejstvo, da bo do konca svojega življenja svobodno tekal po travniku.  

Svobodna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Moja največja želja od kar vem zase je bila, da bi imela psa. Starš mi 
želje niso mogli uresničiti, saj živimo s starimi starši in dedek je od nekdaj bil nasprotnik hišnih 
ljubljenčkov. 

Vedno je rekel, da je to samo velika skrb in potrata časa. V družini smo si sicer vsi želeli psa, 
midva z atom pa še najbolj. On je vedno imel željo imeti bernardinca, jaz pa bernskega 
planšarja. Zaradi prevelike želje smo sklenili, da ne bomo upoštevali dedkovega mnenja. 
Tako je bila moja želja uresničena, dobila sem mešanko med bernskim planšarjem ter 
bernardincem po imenu LUNA. Obema z očetom se je uresničila želja. Luna mi je izjemno 
prirasla k srcu, življenja brez nje si ne znam predstavljati. Psi so res posebni – vedno ti stojijo 
ob strani in so pripravljeni zate narediti vse. Odkar imam psičko sem se zelo spremenila. 
Kadar sem žalostna me lahko potolaži samo ona. Iz dneva v dan spravlja v dobro voljo in 
mi daje upanje na lepo prihodnost. 

Radost 

 

 

 

 

 

 

 



Poletje 2019 se je začelo s pomembnim dogodkom. Tako 
zame osebno, kot za mesto, v katerem trenutno  živim. Pomagala sem pri organizaciji prve 
Parade ponosa v Mariboru, ki je potekala 29. junija. Parada je bila organizirana v okviru 
programa izmenjave za mlade z romunsko organizacijo GoFree. To je bil tudi razlog, zakaj 
sem ostala še deset dni po končanem pouku v Mariboru. 

Prenašanje vročih junijskih dni, kot tudi pogrešanje družine, ki je nisem videla več kot dva 
meseca… Dogodek je bil zame tako pomemben, da je zanj bilo vredno ostati.  

Začetki te ideje segajo v mesec februar tega leta. Skupina prostovoljcev Mladinskega 
kulturnega centra (MKC Maribor) je začela s pripravo projekta Izmenjava za mlade, ki naj 
bi jo financirala organizacija Erazmus. Vedeli smo, kako velik zalogaj je organizacija parade, 
zato nihče izmed nas ni pričakoval, da se bo ta dogodek zgodil še isto leto. Ko smo izvedeli, 
da je naš projekt odobren, smo začeli s pripravami nanj. Ljudi v svoji okolici smo začeli 
seznanjati in pripravljati na različne načine. Izpeljali smo ankete na Dan za spremembe, 
organizirali zabavo, s katero smo želeli zbrati sredstva za izpeljavo parade. Pozitivni odziv 
javnosti je bila spodbuda za naše delo. Poleg priprave »mesta« na prihajajoči dogodek, smo 
se morali nanj pripraviti tudi sami, mentalno in čustveno. Zame je to bila prva Parada in 
dejstvo, da sem sodelovala kot ena izmed organizatorjev, je pomenilo tudi veliko 
odgovornost. Velikokrat smo razpravljali o možnih reakcijah ljudi, vendar nihče ni mogel 
predvideti dogajanja. Bili smo pripravljeni na najbolj črn scenarij, do katerega ni prišlo. So 
pa bila presežena naša pričakovanja. Udeležilo se je preko osemsto ljudi, ki so želeli z nami 
proslaviti ta dan. Govori so potekali na Trgu svobode. 

Ta izkušnja me je veliko naučila. Omogočila mi je spoznati čudovite ljudi in skupaj z njimi 
prinesti spremembe v mesto. 

Samosvoja 

 

 



 

A POTI DO CILJA 
 

 

Ime mi je Borka. Stara sem 15 let in prihajam iz Mislinje. Moj domači kraj je zelo majhen,  
ampak ga obdaja prekrasna narava, v kateri preživim največ prostega časa.  

Leto 2019 je zame posebno let, saj sem končala deveti razred osnovne šole in se odločila, da 
šolanje nadaljujem na Biotehniški šoli v Mariboru. Zelo me zanima in veseli kmetijstvo, ker je 
po mojem mnenju to pomembno področje v življenju. Sama ne živim na kmetiji, vendar moj 
prijatelj, s katerim se poznava že od malih nog, živi na večji kmetiji. Tja grem zelo rada, z 
veseljem priskočim na pomoč, poleg tega pa se naučim in izvem veliko novega. Moje 
nadaljnje šolanje mi je na življenjsko pot postavilo velik izziv. Zapustiti sem morala svoj kraj, 
kar je bilo zelo težko. Ob podpori moje družine in prijateljev sem se hitro navadila življenja 
v Mariboru. Po poklicu želim postati kmetijski svetovalec, zato si zmeraj ponavljam besede 
mojih staršev: »Vsi vemo, da imamo kdaj težave, ki jih ne znamo rešiti in takrat bi najraje 
obupali, toda za svoje želje se moramo boriti«. Kadar mi je hudo, se spomnim teh besed in 
vem, da mi bo uspelo. Zato se vsak teden z dobro voljo in nasmeškom vračam v Maribor.  

Borka 
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Moja dolgo trajajoča skrita želja 
je bila, da bi se naučila voziti motor. Žal za to dolgo ni bilo možnosti, saj doma nimamo 
motorja. Pred nekaj leti pa se mi je ta želja uresničila. Prijatelj me je naučil voziti moped 
Tomos APN4. Sama sebi in okolici sem želela dokazati, da sem tudi jaz, punca, sposobna 
peljati moped, čeprav to v naši okolici velja za domeno fantov. Že v drugem poskusu se mi 
je uspelo varno peljati in to me je zelo osrečilo.  

Od takrat se skupaj s prijateljem večkrat odpeljeva na »turo«. 

Motoristka 

 

UMETNOST IZ RODA V ROD 

S slikarstvom sem se ukvarjala že od otroštva, kar ne preseneča, saj  izhajam iz družine 
umetnikov. Moj oče je končal umetniško šolo, njegov brat in žena (torej stric in teta) pa sta 
diplomirala iz likovne umetnosti. Zato je bilo samo vprašanje časa, kdaj bom sama začela 
obiskovati umetniško šolo. Mama me je vpisala pri desetih letih in bila sem daleč najmlajša. 
Moji sošolci so bili več kot dve leti starejši. Bilo je težko. Štiri leta so me uvajali v skrivnosti 
slikarstva. Spoznavala sem kompozicijo, umetnostno zgodovino, kiparstvo in druge 
predmete, povezane z umetnostjo. Toda kljub težki in obširni snovi mi je šolanje bilo v veselje. 
Tako so moja mladostna leta minila v umetniški šoli, kjer sem se veliko naučila. Zdaj zelo 
rada rišem, napravim kakšno sliko za prijatelje in sodelujem v različnih ustvarjalnih 
dogodkih. 

Risba je določila moje življenje. Pa tudi vse moje interese. Brez čopiča in barve si ne morem 
več predstavljati svojega življenja.  

Umetnica 

 



 

 

 

 

 



Življenje nas postavlja v situacije, ki nam 
omogočajo učenje  in te izkušnje za vedno ostanejo v nas. Zgodba, ki jo bom povedala 
prikazuje nepopolnost človeških možganov, nepopolnost, ki nas bo naučila, da jim ne 
moremo vedno zaupati.  

Kot dijakinja v Sloveniji, ki prihajam iz Makedonije, sem jesenske počitnice nameravala 
preživeti z družino v Makedoniji. Prva dva meseca sem bila v šoli zelo zagnana in se veselila 
24. oktobra, dne, ko naj bi odpotoval v Makedonijo. Septembra je moj oče rezerviral letalsko 
vozovnico, ki naj bi bila ob 21.30, poslana pa je bila na moj elektronski naslov, vendar nisem 
preverila ure odhoda. Prepričana sem bila, da imam večerni let, zato sem rezervirala 
avtobus do Zagreba ob 17. uri. Veselila sem se tega datuma, vendar nobena zgodba ne bi 
bila zanimiva, če ne bi bilo zapleta in tako se je vse začelo. V noči s 23. na 24. oktober sem 
ugotovila, da bo letalo poletelo naslednji dan ob 14. uri. Predčasno sem se vrnila iz šole in s 
težavo našla primeren prevoz do Zagreba. Avtobus je do Zagreba peljal ob 10.45, ker sem 
imela zelo malo časa, sem poklicala taksi, da me zapelje do avtobusne postaje. Ugotovila 
sem, da pri sebi nisem imela gotovine za plačilo taksija, kartic pa ne sprejemajo. V vsej tej 
zagati sem naletela na vzgojiteljico v dijaškem domu, ki mi je dala denar, da sem lahko 
prišla do avtobusa. Še zdaj sem ji hvaležna za pomoč. Sprašujem se ali jo je kdaj tudi sama 
potrebovala. Nikoli ne bom pozabila njene prijaznosti, ki mi je v tistem trenutku uspela 
pričarati nasmeh na obraz. Takrat sem se umirila in strah je izginil. Na koncu te zgodbe sem 
po vseh zapletih prišla živa in zdrava do svojega doma v Makedoniji.  

 

Zmedena 

 

 

 

 

 



 

Letos poleti smo z vso družino šli v Veliko Britanijo, kjer se je moj stric Andrej poročil s svojim 
partnerjem Craigom. 28.junija smo se odpravili v Brighton, kjer smo se zbrali pred 
tamkajšnjim paviljonom. Ko se je poroka začela, sem nesla prstana, saj sem njegova edina 
nečakinja. Po obredu smo se svatje odpravili na svečano kosilo v restavracijo nedaleč stran. 
Tam smo jedli nekaj tradicionalnih angleških jedi. Ob mraku smo se odpravili v bližnji Pub, 
kjer so se nam pridružili še ostali povabljeni. V primerjavi s porokami v Sloveniji je bila ta 
nekaj posebnega in zato zanimiva. Poročila sta se dva moška, tudi sam poročni obred, ki je 
bil zelo kratek, je bil namenjen le najožjim družinskim članom. Darila so skromnejša kot tista, 
ki jih dajemo mi, tudi povabljencev je veliko manj.  

Ta dogodek je v meni pustil poseben pečat in mislim, da se ga bom za vedno spominjala. 

Družinski človek 

 

 

 

 

 

 

 

 



Moja super izkušnja oziroma dogodek, ki se mi je v 
16. letih najbolj vtisnil v spomin je definitivno dan, ko sem spoznala mojo predrago cimro. Kot 
vsakega dijaka, ki se odpravlja v dijaški dom, je tudi mene najbolj skrbelo, s kom bom v sobi, 
torej, s kom bom živela. Sreča se mi je kmalu nasmehnila. Prvo srečanje je bilo kot vsako 
drugo. Nič posebnega. Malce nerodno in zmedeno. A je bilo začetek nečesa čudovitega – 
nekako tako, kot prvo srečanje s fantovimi starši:), - šalo na stran, res je bil začetek nečesa 
izjemnega. Prijateljstva, za katerega sem iz dneva v dan bolj hvaležna. Nikoli si nisem mislila, 
da se lahko na koga tako navežeš, kot sem se jaz nanjo. Vem, sliši se osladno, morda res je, 
pa vendar…Ves čas mi stoji ob strani, me neizmerno podpira in nenazadnje, da me zmore 
prenašati pet dni v tednu, 24 ur na dan.  

Zato je to trenutek, ki ga nočem nikoli pozabiti. 

Cimra 

 

 

 

 



 

Lani sem na praksi imela priložnost sodelovati pri carskem rezu breje psičke. Lastnica je v 
ambulanto prišla z zlato prinašalko, ki je zjutraj skotila tri zdrave psičke. Lastniki so psičko 
dobro poznali in ker je njeno vedenje bilo neobičajno, so posumili, da bi lahko bilo s kotitvijo 
nekaj narobe. Ultrazvočni pregled je potrdil njihov sum. V porodnem kanalu se je zaustavil 
psiček, ki je ostalim preprečeval rojstvo. Veterinar se je nemudoma odločil za carski rez. Tako 
je rešil še tri kužke, dvema pa žal ni bilo več pomoči. 

Kljub stresnim trenutkom sem bila zelo vesela, da sem lahko prisostvovala operaciji, ki je 
morda ne bom videla nikoli več. Vsi živorojeni kužki so bili zdravi, igrivi in ljubki.  

Veterinarka  

 

 

 

 

 

 

 

 



ZOOLOGIJA, MOJA PRIHODNOST 

Ime mi je Zoologinja. Prihajam iz okolice Ptuja, obiskujem pa Biotehniško šolo Maribor, smer 
veterinarski tehnik. Zakaj ta program? Seveda, ker imam rada živali. Vse -  domače in divje, 
kosmate, gole in pernate. Toda posebno me zanimajo kače. Všeč so mi zaradi izgleda, načina 
preživetja in raznolikosti vrst. Morda res ni veliko deklet, ki jih zanimajo kače. Toda zame so 
živa bitja kot vsa ostala, potrebna pozornosti in pomoči pri ohranjanju njihovih vrst. In ni mi 
všeč, da v mojem življenjskem okolju vzgajajo otroke, da so te živali grde, ostudne in 
nevarne. Tudi kakšne druge živali so nevarne, pa ne govorimo o njih s tako negativnim 
predznakom. Mogoče bom v prihodnosti malo pripomogla k osveščanju ljudi. 

Rada bi študirala zoologijo, smer herpetologija. 

V prostem času še rada igram odbojko, fotografiram ljudi in naravo. Ja, skoraj bi pozabila. 
Bivanje v dijaškem domu mi je všeč zaradi prijateljev, ki sem jih tukaj spoznala. 

Zoologinja  

 

 

 

 

 



ZDRAVO ŽIVLJENJE 

Moje ime je Fitneserka in sem dijakinja II. gimnazije Maribor. Bivam v Dijaškem domu Drava. 
Vsi smo že slišali rek, da je šola naš drugi dom, ampak jaz bi raje rekla, da je dijaški dom moj 
drugi dom, šola pa tretji. V domu mi je najbolj všeč fitnes, saj lahko poskrbimo za zdravo 
telo, ne da bi izgubili preveč časa, do fitnesa imam namreč le minutko.  Motivacija za skrb 
za zdravje je zaradi tega med dijaki še toliko večja. Že majhne stvari, kot je obisk fitensa, mi 
dajo misliti o mojem načinu življenja in zdravem prehranjevanju. S tem ko prestavljam svoje 
meje zmogljivosti, čutim navdušenje nad novimi dogodivščinami, ki prihajajo. 

 

Fitneserka  

 

 

 

 


