
Get a good job with good pay and youre okay. Money, its a gas. Grab that cash with both hands and make a stash. 
 New car, caviar, four star daydream, Think I'll buy me a football team. 

ČAAAAS ZA OBRAS ZA OBRAS ZA OBRAS ZA OBRAČUN…UN…UN…UN…    
 
Veseli december je zamenjal januar. Čas za streznitev. In marsikoga še vedno muči maček – moralni seveda. Alkoholni je večini že 
pomahal v slovo. Ne, december ni mesec v katerem naredimo obračun, decembra še vsi poskušamo ujeti in izpolniti cilje starega leta, 
ki smo jih čez vso leto pridno zanemarjali. Pravi obračun pride po prvem januarju, ko zmajamo z glavo in se zaklinjamo, da ne bomo 
nikoli več toliko zapravili in se toliko najedli. Sedaj žalostno gledamo prazne denarnice in zmajujemo z glavo, ko ugotovimo, da so nam 
hlače, ki so nam bile na začetku decembra še prav, postale tesne in obupano gledamo za gumbom, ki je pravkar odletel z njih.  
Večina nas je prav tako polna novoletnih obljub in podobnega sranja, ki v večini primerov trajajo dober mesec oziroma dokler si naša 
denarnica ne opomore; mi pa odkrijemo, da tista dva kilograma več lepo zapolnita našo postavo. In ravno sedaj, v času treznjenja, je 
napočil čas razprodaj. Trgovci tarnajo, da obisk ni tako dober kot prejšnja leta. Se kdo čudi? Za nami je obdobje zapravljanja, bolj ali 
manj smo že decembra pokupili vse cunjice, ki smo jih imeli nagledane za novoletno zabavo (in potem ugotovili, da bi se morali 
preobleči vsaj petnajstkrat, če bi hoteli vse pokazati na novoletni zabavi), da ne omenjamo cen, ki vztrajno rastejo. Saj ne, da se dražijo 

obleke. Draži se hrana, prav tako se je januarja podražila elektrika, in ker zaenkrat še niso izdelali jeansa, ki bi bil 
prebavljiv, branje ob sve či pa resno ogroža požarno varnost,  se vseeno raje odpovem novim 
kavbojkam kot pa špagetom in tudi ne mislim tvegati , da požgem celo vas medtem ko se do 
polno či učim za izpit.   

Nina Kova čič –Lella  
 
 
 
 
 

Otroci iz BosneOtroci iz BosneOtroci iz BosneOtroci iz Bosne nas bodo ponovno obiskali nas bodo ponovno obiskali nas bodo ponovno obiskali nas bodo ponovno obiskali    
 

Lansko leto je Bošnjaško mladinsko kulturno društvo, v sodelovanju z 
Zavodom RUJ iz Velenja, Društvom bosansko hercegovskih študentov iz Ljubljane in 
društvom Ljljan iz Izole, uspelo, s skupnimi močmi in medobčinskim sodelovanjem ter 
s pomočjo mnogih donatorjev, podjetij, v Slovenijo (6 dni v Velenju in 2 v Izoli) 

pripeljati 45 otrok iz Bosne in Hercegovine. Otroci, ki so bili na 
počitnicah, živijo v domovih, rejniških družinah, brez  
staršev; otroci s travmami zaradi nasilja v družini , zlorab, 
vojne.  Sirote na katere je njihova država, okolica, svet pozabil. Dokazali smo jim, 
da na svetu obstajajo ljudje, ki na njihovo bolečino, upanje, sanje…niso pozabili. 
Dokazali smo jim, da nam ni vseeno in jim v tem tednu omogočili čas brez skrbi, 
strahu, na njihova lica pa smo pričarali nasmeh.,  

Tokrat bi želeli organizirati zimske počitnice za otroke, ki se lansko leto, zaradi 
pomanjkanja finančnih sredstev, s svojimi prijatelji, niso mogli udeležiti počitnic. 
Otroci živijo v istih razmerah, kot njihovi vrstniki, ki so lansko leto obiskali Velenje.  

Odločili smo se povezati z društvom Rejnic celjske regije, Mladinskim centrom 
Velenje in Mladinskim svetom Velenje z namenom pomagati, z namenom osrečiti 
otroke. Vemo, da s temi počitnicami ne moremo zaceliti vseh ran nastalih v 
preteklosti, lahko pa vsaj eno, tisto, ki je nastala takrat, ko se je okolica in svet obrnil 
stran od teh otrok in jim dal vedeti, da so nepomembni. 

Otroci bi celotne počitnice (25.1.2008 – 1.2.2008) preživeli v Velenju in okolici. 
Nastanjeni bodo pri rejniških družinah, kjer bodo spoznali in se družili z vrstniki s podobno usodo; aktivnosti (prosti čas, igre, delavnice, 
druženja, izleti…) čez dan pa bodo organizirane s strani organizatorjev v Velenju, tako za otroke iz Bosne in Hercegovine kot tudi 
slovenske otroke iz rejniških družin v celjski regiji. 

Vabimo Vas, da se nam pridružite in tako postanete pomemben člen v verigi, ki bo omogočila rajanje, veselje, igre na snegu, 
srečo, zadovoljstvo… 

Sodelujete lahko na več načinov, s finančnimi sredstvi na spodaj napisan poslovni račun, s promocijskim gradivom (majice, 
dežniki, svinčniki,….), materialnimi sredstvi (v hrani, pijači,…),…  

Pokažimo jim, da NAM NI VSEENO! 


