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Pišemo življenje.
Vsak občutek, trenutek, besedo in poglavje.
Scenarije za komedije, drame, dokumentarne, akcijske
in ljubezenske zgodbe. Pišejo jih naše misli, ki na nepopisanem
listu puščajo sledi vsakdana in nikoli ne naredijo pike.
Vedno znova obrnejo nov list, ki je namenjen sanjam.
Zakaj?
Ker imamo nešteto razlogov za življenje.

Foto: Saša Hess
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1. Ker imamo nešteto razlogov za življenje.
Društvo onkoloških bolnikov Slovenije
in ImeldaOgilvy 2. Ker lahko za trenutek
obstanem v zraku in si delim nebo s pticami.
Bor Hojs 3. Ker imamo možnost, nekoga imeti
radi Lana 4. Ker mi v življenju nikoli ni dolgčas.
Jure 5. Ker se vsak dan naučim nekaj novega.
Miha 6. Ker bi rad naredil pot okoli sveta.
Marjan 7. Ker se želim poročiti in imeti sanjsko
poroko. Barbara 8. Rad bi opazoval sinovo
odraščanje. Borut 9. Ker se v vodi počutim
doma. M. 10. Ker obožujem sončne zahode, ko
sem nekje na morju. Nina V.
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11. Želim si z vnuki igrati šah.
Ivan 12. Ker še nikoli nisem skočila s padalom.
Ivana 13. Ker rad fotografiram.
Mitja Mirnik 14. Ker imam rada majhne
pozornosti. Maja 15. Ker sem obseden z
nogometom. Mičo 16. Rada plešem. Valerija
17. Ker rada pripravljam nedeljska kosila.
Kristina 18. Ker si želim imeti otroke.
Vanja 19. Ker je kolesarjenje eden od neštetih
razlogov za življenje. Društvo onkoloških
bolnikov Slovenije 20. Ker mi mama vedno
pripravi najboljšo juho na svetu. Vedran
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21. Ker je življenje enostavno prelepo.
Aljoša 22. Ker se še moram naučiti ogromno stvari. Andrej 23. Ker
obožujem dolge vožnje z avtom. Bor 24. Nikoli še nisem bil v New Yorku.
Tine 25. Ker že 25 let pomagamo bolnikom z rakom. Društvo onkoloških
bolnikov Slovenije 26. Ker vedno obstaja možnost, da bo jutri še lepši od
danes. Jerneja Faletič 27. Ker imam še veliko malih & velikih sanj, ki jih
želim uresničiti. Milana

28. Ker se želim skupaj z ženo postarati in videti svoje vnuke
Iztok Šurbek 29. Ker se mi oči orosijo, ko vidim dvojno mavrico
30. Ker obožujem telesno ljubezen. Martin Pustoslemšek
31. Ker želim dočakati nezemljane. Bor Kolarič 32. Rad potujem v
neznano. Miran K. 33. Ker vsaka sekunda šteje! JOTIM 34. Ker je vredno
občutiti iskro v očeh. Mi&Li 35. Ker najdem mir in uteho v krogu svojih
najdražjih. Lana

36. ker sem ljubljena. Anitka Habot 37. Ker je lahko življenje tudi igra.
Jure Čulk 38. Ker želim pomagati drugim. P. V. 39. Ker po vsakem dežju
posije sonce. Tamara 40. Ker je življenje darilo sonca, vsak dan pa imamo
delček tega darila. Vlasta Lesnik 41. Ker z rakom veliko izgubiš, tisto, kar
z njim dobiš pa je neprecenljivo. Damjana Kastelic 42. Ker je ples v dežju
nekaj najlepšega. Meta Žgur 43. Ker nas življenje kliče,nudi nam novo
avanturo,novo potovanje,novo zadovoljstvo. Nadika Simonič
44. Ker je v vsakem srcu prostor za srečo. Nadika Simonič

45. Ker mi življenje vsak dan znova daje majhne trenutke za katere je
vredno živeti. Nina K 46. Zame. Zate. Za nas. Zagrabimo življenje v svoj
objem. Vsak dan. Kristina Modic 47. Ker imam samo 47 let…in še toliko
lepega pred seboj! Ingrid Brodnik 48. Ker enostavno hočem ŽIVETI in
DOŽIVETI! Tanja Španić 49. Ker ste smešni, zavedate se življenja komaj
ko se vam kaj pripeti :))) asdadasd 50. Ker mam rad zenske. addddd
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51. Ker mam najrajš na
svetu mojga Špelča.
Marko Levovnik 52. Ker
mam najrajš na svetu
mojga Špelča. Marko
Levovnik 53. Ker ljubim
svoja sinova in kolesarjenje
Anica Reberšak
54. Ker ga je vredno živeti.
Maja Babnik
55. Ker je razburljivo –
včasih težko, včasih lepo.
Matej Drenik 56. Ker je
polno majhnih in velikih
presenečenj, pravih
trenutkov in nasmehov. P.
57. Ker sem. Bane

58. Ker se mi v življenju ful
dogaja. Simona Vidmar
59. Ker rad potujem.
Ivo 60. Ker verjamem,
da lahko zaživim boljše
življenje v novem okolju.
Jože Baša 61. Ker je
življenje lepo, če si ga
pripravljen takega sprejeti.
Barbara Novak Koritnik 62.
Ker mi sijejo trije sončki. To
je RAZLOG!!! Saša MULC
63. Ker imamo možnost
ljubiti in biti ljubljeni!
Katja J. 64. Ker sem stopila
čez prag! Stanka Kuplenk
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65. Ker je življenje lepo
Filipašić Jože 66. Ker vseeno smo lahko srečni in zadovoljni.
Ksenija Vitežnik 67. Ker želim doživeti hčerkino poroko, njene otroke in
se postarati skupaj z mojim dragim. Marjetka Mozetič 68. Bojuj se dokler
ne prideš do tam,kjer boš zmagal! Nada 69. Daj vsakemu dnevu priložnost,
da postane tvoj najlepši dan v življenju! Nada 70. Ker sem ponovno
zaživela. Gabrijela Kocjančič 71. RAK MI JE SPREMENIL ŽIVLJENJE
NA BOLJE. NEDAM SE RADBI VIDEL RASTI PRAVNUKA KI MI POMENI
ŽIVLJENJE. PERKO MARKO 72. ODPUŠČAJ LJUDEM IN LEPŠE IN LAŽJE
BOŠ ŽIVEL. UŽIJ VSAK NAJMANJŠI TRNUTEK IN POSTA BO VELIK TI PA
SREČNEJŠI. PERKO SAŠO 73. Ker zdaj še bolj cenim življenje in vsak dan,
ker sem sedaj srečna tudi ko mi otroci nagajajo. Nataša O.M. 74. Pomagaj
takrat,ko je nekdo v stiski,na začetku soočanja z rakom ,sicer pa je za nas
vsak trenutek lep–ne zamudimo ga—objemček. Jožica Mestnik 75. NE
MOREŠ IZBIRATI, KAKO BOŠ UMRL ALI KDAJ. LAHKO SE LE ODLOČIŠ,
KAKO BOŠ ŽIVEL ZDAJ. TATJANA MIŠMAŠ

76. MOČ IN POGUM PRIDOBIŠ
Z VSAKO IZKUŠNJO. DUNJA
CAJHEN 77. Nočem, da bi
zaradi mene bili prizadeti tisti,
ki jim veliko pomenim in me
potrebujejo. Marija Karpe 78. Ker
šele sedaj živim bolj popolno!
Polona Dulc 79. Ker imam rada
svojo družino-mojo oporodrevje,morje in zvezde na nebu.
Cvetka Hajnšek 80. Ker imam
rada svojo družino-mojo oporodrevje,morje in zvezde na nebu.
Cvetka Hajnšek
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91. Ker bi rada spoznala čim več svojih vnukov in vnukinj.
Mojca Zor 92. Ker morem na tem svetu še marsikaj početi
in doživeti. Jazbinšek Stanka 93. ker sledim tistemu,kar me
osrečuje,navdušuje in vznemirja-in to počnem ves dan Alenka
Kocuvan 94. ker vidim, da mi družina stoji ob strani in da me
imajo otroci radi. Tatjana Krajger 95. Ker sem srečna ob svoji
družini ,klub vsakdanjim težavam smo eno. Zdenka Korošec 96.
Ker te svet potrebuje. Še najbolj pa mi. Andreja 97. Ker sem postala
ponosna mamica hčerke Neje in mi daje moč za življenje. Andreja
Hauzer 98. Ker je življenje preprosto lepo! Katarina Vinšek 99. ker
imam rada družino, naravo… Jelka Jantol
100. Ker te imam rad. Jure

81. Ker so vse težave sedaj tako majhne
innepomembne,življenje je lepo. Sonja Krašovc
82. Ker je trava zdaj bolj zelena, rožice na
travniku so še lepše, ptički čudovito oznanjajo
nov dan pa mavrica po dežju je res prekrasna.
Zdenka Kuhar 83. ker sem dobila priložnost
začeti z nova, na novih trdnejših temeljih…
vsaka negativna izkušnja ima tudi pozitivne
strani… Hedvika Gosar 84. Tisto,kar je bilo
nepomembno je sedaj bistvo……. Tisovic Boris
85. preprosto zato,ker sem to vzel kot gripo,po
kateri si zopet zdrav in poln življenja. Ker to
ni konec sveta. Borut Lukežič 86. Ker življenje
je življenje! Varja Golouh Prodan 87. Ker je
enostavno fajn Eva Ocvirk 88. Ker zares ljubim
življenje takšno kot je, ker nam je dano samo
eno in edino. Anamarija Remiaš 89. Ker je
to prelomnica, ko ugotoviš kaj te v življenju
resnično izpolnjuje… Milena 90. Ker se rada
razdajam in mislim, da imam še veliko dati
Ljubica Žejn
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101. ker si nekaj posebnega. noone 102. Ker vsak dan vzide sonce in ker
je vsak dan poseben. Anamarija Zanuttini. 103. Ker vem, da bom spoznal
svojo sorodno dušo. Slavko G. 104. Ker je Chuck Norris moj prjatu.
M&S 105. Ker…ker si. Lili M. 106. Ker je vsak dan vreden življenja, katerega
si lahko polepšaš, če te bolezen ne obremenjuje. Neda Velišček 107. Ker
zopet lahko občudujem cvetenje kresničja. Anica Reberšak 108. Ker
pomlad tako lepo diši. K&SM 109. Ker je sonce tako svetlo in toplo.
Kati 110. Ker se rada zbudim v objemu ljubljenega…ljubljena.
Tarina 111. Ker znam začutiti pravi dotik. Cvizl Tabu 112. Ker je nasmeh
Alee tako otroško radosten. mami Katarina K. 113. Ker si še naprej želim,
da me zjutraj zbuja petje vrabčkov in kosa pri mojem oknu. Tina Šegota
114. Ker je življenje lepo! Ruby 115. Ker hočem! Bina BU 116. Because
i’m worth it! T S 117. Ker je vredno! m M 118. Ker me čaka še tako veliko
doživetij. no no
119. Ker so njeni poljubi najslajši. Marko M. 120. Ker je vsak dan
presenečenje. Slavko G. 121. Ker obstaja še veliko neprehojenih poti.
Štefka 122. Ker želim poskusiti še toliko stvari … Mimi Pramen
123. Ker bi rada spoznala nesebično ljubezen in jo delila! Nataša Kogovšek
124. Ker lahko toliko še dam … in želim dati. Sabina Zorčič
125. Ker imajo palačinke z nutello in gozdnimi jagodami tako božanski
okus. ANIRATAK 126. Ker mi nasmeh prijatelja pomeni največ. aniratak
127. Ker imam rada življenje,ljudi in vse kar živi. KK
128. Ker obožujem pico! Sašo 129. Ker moje poslanstvo na ta svet (v tem
času) še ni zaključeno. Ker se še nisem naučila vsega. Lili Klasić 130.
Ker lahko plešem Zumbo vsak dan! Jerneja Faletič 131. Ker bi rada še
tooooolikim ljudem polepšala dan… Anita Ferjuc 132. Ker moram objeti
svet. Alenka Šušterič 133. Ker bi rada skrbela za svoja starša,ko se bosta
postarala. K&k 134. Ker mi je najlepše v dvoje. Lana 135. ker se hočem še
velikokrat počutiti 100% happy. Urša S 136. Ker je življenji z osebami, ki
me obkrožajo, preprosto lepo in dragoceno. Mirjana Vusilović 137. Ker je
jutri vedno nov dan. Nina Krobat 138. Ker živim vsak dan posebej. Silva
Krsnik 139. Ker lahko premikam gore. Nina Krobat 140. Ker je Katka spet
moja.. Jaka Vinsek 141. Ker želim s svojo družino užiti še veliko veliko
lepih trenutkov! Mojca Lipicer 142. Ker bo Jakc moj sopotnik na poti
v vesolje. KaT Zebra 143. Ker me zanima, kaj bo jutri. Senta Jereb 144.
ker hocem živeti. Ana Kolovsek 145. Ker je jutri nov dan. Irena 146. Ker
obstajajo ljudje, kot ste vi. Vsi tukaj podpisani. Irena 147. Ker uživam v
vsakem novem dnevu Marija Rajkovič Koren 148. Ker je življenje nekaj,kar
nam je bilo podarjeno Silva Javornik 149. Ker je največ lepote v majhnih
preprostih stvareh, želim jih videti, slišati,….. še veliko. Samo malo se
ozrem okoli sebe in prisluhnem… Marija Nograšek
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150. Ker je čokolada
najbolša! :) Lucija Slemc
151. Ker prihaja poletje, dopust, sonce, morje & sladoled. Lana
152. Ker upanje na ljubezen še ni umrlo. gsg 153. Ker ti vsak nov dan
ponudi novo priložnost…ne glede na to da si jih že nešteto zapravil…
Ana 154. ker me boli zob..torej ga imam! Ivan Špiletič 155. Ker lahko z
nasmehom spreminjam ta nori svet na bolje. Tanja Senica 156. ker želim
dočakati 92 in kopico vnukov, kot moja babica (pa sem šele na pol poti)
Mateja 157. Ker hočem videti svoja otroka na vrhu sveta Marko Š. 158.
Ker imam nešteto dobrih razlogov in premalo časa, da vam jih naštejem.
Hitim na vsakodnevna srečanja z mojimi razlogi :-). Andrej Trdin 159. Ker
še nisem izpolnila vseh svojih ciljev Andreja Lončar 160. moje življenje je
nekaj najlepšega, najboljšega kar se mi je zgodilo in prav rak mi je odprt
oči, da cenim in spoštujem to kar imam. Janja 161. Ker sem hvaležen
za vse, kar imam :) Nac 162. Ker živim za nasmeh mojega sinčka, ki me
pričaka ob prihodu iz službe. Nac 163. Ker zvečer zaspim v objemu svoje
žene, ki jo neizmerno ljubim <3 Nac 164. Ker se mi orosijo oči vedno,
kadar slišim A-GUU :) Nac 165. Ker sem najsrečnejši človek
na svetu :) Nac
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166. Ker ljubim jutranji žarek na obrazu. Špela Horvat 167. Ker je spomladi
nebo tako modro in mladi listi sočno zeleni. Lavra Munda Slaček 168. Ker
obstajajo drobni trenutki, ki mu dajejo smisel. Damir Lukežić 169. Ker mi
je z njim tako lepo. Lana 170. Ker bi rada jesen življenja preživela z mojim
možem in kopico vnučkov. Marjeta 171. Ker obožujem poletne noči.
Jožica 172. ker se non stop dogaja – samo opaziti moramo!!! E.L. 173. ker
se non stop dogaja – samo opaziti moramo!!! E.L. 174. Ker življenje kliče
Urban 175. Ker je življenje preveč trapasto, da bi ga jemal resno. Nasmehni
se! Lista optimista 176. Ker sem noro zaljubljen. Peter 177. Ker me obdajajo
iskreni ljudje. Lana 178. Ker zjutraj vstanem in…..vdihnem-izdihnem…
diham!! Nada Lampič 179. Ker poznam tekača. Grega 180. ker uživam,ker
se učim,ker božam živali,ker mam jutri rojstni dan,ker se rada igram,ker
imam svojo mamico rada,ker rada hodim v ZOO,ker imam prijatelje,ker
na računalnik lahko igram igrice,gledam risanke,ker rada plavam,rolam,
smučam,drsam,kolesarim in obožujem sladoled,ker navijam za Mesija,se
rada smejim in skačem…… Alea Korpar Jerebic 181. ker imam rada objeme
in poljube! majci 182. Ker lahko delim svoje izkušnje z drugimi in jim
pomagam prebroditi prve trenutke krize in sebi in drugim prikazujem
lepote ki nas obkrožajo in se je treba boritizanje 183. ker mi je življenje
vredno živeti Ivan Sedaj 184. ker je občutek nekoga ali nekaj ljubiti
neprecenljiv! Jasmina Sraka 185. ker imam rada, kako me sonce zjutraj
poboža po licu in mi razsveljuje vsak dan Mojca Kurent 186. ker te vsak
boj samo okrepi, stvari pa vidiš z drugačnimi očmi, vse, kar ti je dano, pa
bolj ceniš Mojca Kurent 187. Ker nisem popoln,ampak vseeno lep. Gsg

196. Ker me je naučil da je življenje tako kot
ti hočeš da je. Nina Ana 197. Trenutek je
dobil posebno mesto v mojem življenju in z
njim povezana velika želja , da bi jih še dolgo
doživljal. Dušan Rovanšek 198. Ker mi vsak
dan nariše nasmeh na obraz :) Tjaša Klemenčič
Pocajt 199. ker se mi skozi življenje ne mudi
več tako kot prej…in se zabavam. Ana Job 200.
Ker ljubim sebe …in vse ljudi. Tatjana Trobec

188. Ker občudujem vsak dan, ki ga preživim
s svojimi bližnjimi Adam Kavšek 189. Ker
verjamem, da kdor upa vztraja, kdor vztraja
zmaguje ! ! ! AK 190. Ker si vsakdo zasluži (še
eno) priložnost. ML 191. KER MI JE VSAK DAN
LEPŠI PERKO MARKO 192. Ker si upam izreči,
zapisati, premagati: rak ! Anica Reberšak 193.
Ker ni lepšega od življenja. Tim Ratajc 194. Ker
se rada zbujam ob njem. Urša K. 195. Ker je vsak
dan lep. Grega

201. Ker nikoli ne veš kaj bo prinesel jutri in se splača vztrajati zanj Katja
Andrejašič 202. ker življenje je trenutek, ki traja Emanuel Vidmar
203. ker si želim narediti korak za najin lepši jutri…ker te ljubim… sonček
204. ker hočem doživeti majhne radosti, ki mi lepšajo vsakdan, tudi v
bodoče Milan Lj. 205. Ker smo ljudje v osnovi dobri. Matjaž Šircelj
206. Ker srce čuti smeh sonca. Mitja Mavrič 207. Ker je vredno videti
iskren nasmeh. Maša Tomc 208. Ker te imam rada. Maruša Hrovat 209. ker
živim za to,da vidim kako so moji otroci in vnuk srečni in ob tem uživam
A.J. 210. ker me Katarina ta trenutek objema Primož 211. Ker je še toooliko
za odkrit… :) Živa Hočembit 212. Ker je zadnji dan šole!!!! :) Kata
213. ker se še nisem peljala z letalom…. Zdenka Sodec 214. ker želim
dočakati rojstvo vnukov. Neva Stritar 215. ker je življenje samo eno
Danilo Branko Bajc
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216. KER BI RAD POMAGAL TUDI
DRUGIM BOLNIKOM
PERKO MARKO 217. KER SEM SE
TAKO ODLOČILA………………
Nataša Lah 218. Ker hočem pokazat
kaj vse sem zmožna. Jazbinšek
Stanka 219. RADA ŽIVIM IN
OPAZUJEM ŽIVLJENJE OKOLI
SEBE, KAKO SE LJUDJE IN NARAVA
BORIMO TRUDIMO ZA PREŽIVETJE
IN KAKO LJUDJE LAHKO
POMAGAMO DRUGIM IN S TEM
SAMI SEBI, NE DA BI SE ZAVEDALI.
MATEJKA
220. RADA ŽIVIM IN OPAZUJEM ŽIVLJENJE OKOLI SEBE, KAKO SE
LJUDJE IN NARAVA BORIMO TRUDIMO ZA PREŽIVETJE IN KAKO
LJUDJE LAHKO POMAGAMO DRUGIM IN S TEM SAMI SEBI, NE DA
BI SE ZAVEDALI. MATEJKA 221. ker samo če živiš, imaš lahko prijatelje …
Boštjan Vidmar 222. KER ŠE MORAM VELIKO POSTORITI IN MNOGIM
UPANJA ULITI. MATJAŽ LUŽEVIČ-LUŽI 223. Ker je lepo živeti. Matevž
224. ker če živim lahko ljubim in sem lahko ljubljena. Sara Rotter
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225. KER BI RADA ŠE DOŽIVELA USPEHE SVOJIH HČERA IN NAJINIH,
KI JIH BOVA Z MOŽEM DELILA. ANA MLINARIČ 226. Ker vsako poletje
vrtnice drugače dišijo. Mojca Gros Moškon 227. Ker vsako poletje vrtnice
drugače dišijo. Mojca Gros Moškon 228. Ker se lahko izpopolnjujem!
Kristina Omers 229. Čebelice, drevesa, nebo in vse, kar še odkrijemo,
ko odidemo. Kristina Omers 230. Ker bi še rada uživala zmojo družino,
posebnoz malo vnučko. Metka Žnidar 231. Ker je vsak dan nekaj novega:)
Monika B. 232. Ker lahko sanjamo in sanje uresničimo. Monika B.
233. ker je preveč lepo živeti. Ana Kolovsek 234. da, moji gongi
pojejo pesem radosti življenja samega in ponesejo vibracijo ljubezni
doslehernega bitja naše zemlje. Mia Frangeš
235. ker me razveseli odhod po zajterku na društvo Vita. Damjan Trdan
236. Ker je moje srce tako polno in želim še toliko dati svojim najbližjim,
prijateljem, … Irena Ferlič 237. Ker imam še veliko načrtov, nikoli mi ni
dolgčas, veselje imam do mojih 9 vnukov. Marija Hrovatin 238. Ker nisem
še nikoli tako mirno živela kot sedaj. Anica Reberšak 239. Ker imam rada
VSE MOJE miše…. Miša 240. ker je sorodnikom hudo, če jih izgubimo
Lana Križanič 241. ker ne moremo živeti brez njih… Lana Križanič
242. ker je nešteto razlogov za razlog v katerem življenje postane le še ne
našteti pojem, pač pa dejansko stanje človeškega dojema. Miha Slapar
243. Ker rada občutim človeško povezanost. Eva 244. Svet je umazan,
krut, nepošten in brez srčen: Vse me mine! Toda jaz vendar imam srce in
ljubezen: Razlogov da se veselim življenja je torej dovolj! Lojze Smole 245.
Ker se je bejbika vrnila. Grega 246. Ker vem, kako zgrožena sta bila moja
sinova. Anica Reberšak 247. Ker si poseben, ker si nekaterim del življenja…
in ker ti da vsaka dodatna minuta neskončno snovi, impulzov in lepote…
Matjaž Lapan 248. Ker rada potujem. Lana 249. Ker imam NEŽO!!!
Sanja Dragojevič 250. Ker mi Ronja, razbojniška hči, pravi, da sem “fajna
bejba”! Barbara Vraničar 251. Ker si najboljši DEDI in ker sem ponosna ker
sem tvoja vnukinja! Alja Erjavec 252. Ker se z njim zmeraj sprostim. Lana
253. Ker imam Jasno .. Sade 254. Ker si želim z možem uživati lepokvalitetno starost. Maja Kepic 255. Ker se sicer ne bi mogel pogledati v
ogledalo in se zavedati, da obstajam. Marko 256. Ker pomagam drugim,
ki zbolijo za rakom in bi rajši pomagal. Jože Horvat predsednik ILCO
društva stomistov Ljubljana
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257. Ker uživam vedno ko zaspiva
v kinu! Jure 258. ker želim, da moji
otroci odraščajo z obema staršema.
Metka Strnad 259. Ker me še čaka
veliko lepega. Tadeja Englaro 260.
ker vem, da me tukaj še potrebujejo
Sandra Jovic 261. Ker je njen smeh
nekaj najbolj čudovitega na svetu
Lana Marolt 262. Ker mi je narava
pokazala, da je možno tudi tisto za
kar so trdili, da ni. Karmen Pokleka
263. Ker želim strah premagati z
ljubeznijo. Čivka 264. Ker si ne znam
predstavljati življenja brez nebeško
plavega neba. Oblaki so kot radirke,
ki jih uporablja sonce, ko se igra z
vetrom. Andrejka Odlazek Hvalec
265. Ker se je tako lepo veseliti
naslednjega dne in se spraševati,
kaj bo prinesel! Anja Hren 266. ker
imam tako fajn familijo… Boštjan
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267. Ker bo jutrišnji dan še lepši od
današnjega. Tine Ačimovič
268. ker je vsaka izkušnja korak v
boljši jutri. Vesna Stanić 269. Ker mi
moje pogumno, vztrajno, odločno
in trmasto srce ne pusti odnehati in
me z vsakim bitom spomni, da sem
borka! Alenka Lubej
270. Ker imamo še vedno čisto vodo….moj prjatu v GB pije flaširano…
heh. Mam bks 271. Ker je lahko vsak naslednji dan še boljši od današnjega.
David Lednik 272. Ker je važno kako si živel življenje ne kako dolgo je
trajalo. David Lednik 273. Ker nikoli ni tako slabo da nebi lako bilo še
slabše! David Lednik 274. Ker je Chuck srečen, da sva njegova prjatla…
M&S 275. Ker bo Slovenija spet na E2012 Hrvaška pa ne. Ledi 276. Ker
za dežjem vedno posije sonce rmamba 277. Ker že 25 let Veni Vidi Vici.
Mambiks
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278. Ker je naš Lukec največji sonček
na svetu 279. Ker je živeti LEPO in
tudi življenje je preprosto LEPO!!!
Katarina Vodušek 280. Ker je vsaki
dan ko se zbudimo, podarjeni dan.
Rado Živanović 281. Kar te ne ubije
te ojača. Rado Živanović 282. Ker
želim pomagati. Anja Prešeren
283. Ker bi rada pestovala svoje
vnučke in bila opora otrokom
Andreja Mori 284. Ker…ker…ker…ker
imam nešteto razlogov za življenje….
MR 285. Ker sm štajerc ;)
Alex Podlesnik

286. ker je fiat boljši od honde!
J 287. ker rad fuzbaliram
Sebastjan Matuš 288. ker je še toliko
dežel, ki jih nisem videl, ker je še
toliko ljudi, ki bi jih rad spoznal, ker
je še toliko vprašanj, ki jih nisem
postavil in toliko odgovorov…
Janko Šteharnik 289. ker je še toliko
dežel, ki jih nisem videl, ker je še
toliko ljudi, ki bi jih rad spoznal, ker
je še toliko vprašanj, ki jih nisem
postavil in toliko odgovorov…
Janko Šteharnik
27

290. Ker nikoli ni ničesar, kar bi bilo
vprašanje ker ms 291. Ker si želim
imeti otroka. Lena 292. Ker sem
še tu. Luka T. 293. ker bi želela biti
z svojima otrokoma tekom lepih
trenutkov odraščanja. TADEJA
PLESEC 294. Ker imam zelooo rada
atija in si ne predstavljam življenja
brez njega in ker si želim,da spozna
svoje vnučeke in se igra z njimi :-(
<3 Lucija K. 295. Ker se imam rada
sm 296. ker si obljubil, da boš Anjo
(2 leti) pospremil na poroko, ko
bo čas za to Smiljana Škvarč 297.
ker si obljubil, da boš Anjo (2 leti)
pospremil na poroko, ko bo čas za to
Smiljana Škvarč 298. Ker imam moje
fante neizmerno rada in nočem da
ostanejo sami. Vera
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299. Ustvariti družino, pomagati drugim, širiti pozitivno energijo…
MajaL 300. svoje pozitivne izkušnje prenesti drugim
Perko Marko 301. Ker vem, da lahko nekomu že z nasmehom polepšam
dan… Tina Zupančič 302. ker vsak košček tvojega življenja nekomu nekaj
pomeni. Petra Kremžar 303. ker imam še ogromno lepih želja in sanj,ki
se mi bodo izpolnile…z njim ali brez njega… Katarina 304. ker vem da z
znanjem dosežem več. Sven Štupica 305. ker moram napovedati še par
pagatov. Aleš Berger 306. ker neskončno ljubiš življenje in svojo družino
Lidija Goljat Prelogar 307. ker imam namen narediti še veliko zanimivih
fotografij. Jakob 308. Ker sonce vsako jutro ponovno vzide.
Mitja K. 309. ker imam še en razlog več,saj bom /sem postala babica mali
NAJI in želim da z njo imam nešteto razlogov za življenje KOREN JELKA
310. Ker rad grem na bazen. Grega 311. Ker so poletne noči z njim tako
zelo lepe. Lana 312. Samo enkrat si živ in živeti je enostavno lepo. Jani
Knez
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341. ker bo vsak dan lepši. Marko Štor

družino. Sara 340. ker je življenje samo po sebi lepo Barbara Doles

hči na kitaro igra True colours… Klavdij 339. ker je hotel ostati s svojo

stanovanja na zeleno neprecenljivo Slavko Glavič...tha man 338. ker mi

kratko in eno samo in neprecenljivo….. jabolkozlato 337. ker je beljenje

Martina Legan Janžekovič 336. …ker je življenje kljub vsemu lepo in

Flucher 335. Ker sveže pokošena trava tako omamno diši…

333 334. Ker je življenje lepo, ko se ga enkrat resnično zaveš… Bojan

pomembne! Fanika Gajžler 333. ker je 333 lepa številka…

majhne stvari, ki se nam zdijo samoumevne, zdaj postanejo resnično

Gajžler 332. Ker spoznaš sebe in se ti ne mudi več tako, kot prej. Ker tiste

iskrenih nasmehov ljudi, ki jim z veseljem rečem prijatelji … Nataša

331. Ker uživam v majhnih radostih vsakega novega dne in se veselim

319. ker želim narediti še veliko dobrega. Nataša Kokar Zakrajšek 320. …
ker ljubim življenje. Tina Žnider 321. ker me žalosti odnos do tistih, ki
v resnici ozdravijo raka: www.burzynskimovie.com (Cancer Is Serious
Business). Jani 322. ker je vredno…vsakega izdiha, vdiha…. jaz 323. ker
je ljubezen lepa. Nik Kjuto 324. ker obstaja moja pot. Ljubica K. 325. ker
kakorkoli že…..je tako pravilno. G.Živa 326. ker se lahko dotakneš sanj za
oblaki, ko poklekneš z iskrenim namenom iz pravih razlogov. GM 327.
ker imam rad očeta in mamo. Slavko G. 328. ker v življenju ni pomembno
koliko in kaj imaš temveč koga in kdo ima tebe… Slaviša 329. ker lahko
pripomorem k boljšemu svetu. Anonimni 330. ker bivaš na tej zemlji z
ljudmi, ki jih imaš rad. Monika

313. Ker se veselim vsakega dneva, ko me
pozdravi sonce,dež,veter…. Mateja Grašinar
Herzog 314. Ker si želim biti s svojimi
najdražjimi, ki jih imam tako zelo rada. AR 315.
Ker je prijeten večer. Miha 316. Ker me vsako
jutro zbudi s poljubom. Mateja Grašinar Herzog
317. ker je življenje prekratko. Sandi S. 318. ker
je življenje prekratko. Sandi S.

342. ker si
lahko skuham
topelčokolino ob
deževnem dnevu. Ha!
bubu čiči 343. Ker je
še vedno najboljša
alternativa. D 344. ker
ima vsak možnost, da
je taksnokakršnega
si naredi. O 345. ker
s pozitivno energijo
ustvarjam lepše dni.
Nina Kocjan
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346. ker me najlepše stvari še čakajo :)
Ana Tomšič 347. Ker se imam po bolezni resnično rada! Anica Reberšak
348. “Rada živim. Včasih sem bila silovito, brezupno, strašno nesrečna,
izmučena od žalosti, vendar kljub temu z gotovostjo vem, da je že to, da si
živ, čudovita stvar.” Agatha Christie (se popolnoma strinjam z njo).
Manja Satler 349. Hvala, ker si. Tadeja Franc 350. Ker mi pomeni vse na
svetu. Matej Vinkovič 351. Ker so dobri stari časi še pred mano. Špela
352. Ker hočem vse moje še neštetokrat objeti. Špela 353. Ker najbolj
uživam, ko gledam svoja otroka iz dneva v dan napredovati. N.B. 354.
vedno bolj spoznavam,da ima sonček vedno večji smisel v mojem in
hčerinem življenju…zato sem pripravljena na sebi marsikaj spremeniti,ker
si želim,da bi bili skupaj z njim srečni…. kati
355. ker bo še vse v redu,samo,če verjameš v to ;)) k&k 356. Ker te ljubim
Melanie 357. Ker moram še veliko ljudi prepričati, da se splača iskreno
truditi za vse na tem svetu iz čiste ljubezni, brez “računice” v glavi.
Franja Gerdej 358. Ker imam še veliko ciljev pred sabo. Gabrijela Kocjančič
359. Ker želim uživati z svojimi najdražjimi. Damjana Mah. 360. Ker ne
želim zapustiti svojih ljubljenih… Polona Špan 361. ker je najboljši ati na
svetu. Anka Hotko
362. Ker si želim ljubezni. Helena Veber 363. ker je en dan večnost,korak
na poti,pogled,ki spremeni svet,ko je poljub obljuba vseh obljub,ko sta
duša in telo eno…vse zažari v barvi sreče in ljubezni. K&k 364. Ker komaj
čakam, da ga spet poljubim! Hiihi Hooho 365. Ker se je vredno boriti za
ŽIVLJENJE! Jana Mahorčič
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377. Ker sem nekaj posebnega. Tako kot nihče in

vsi ostali! M.P. 378. Ker je v centru Ljubljane sredi

poletnega dneva vseeno tako fajn :) M.P. 379. Ker

nam je vsem dano živeti. Robi Laporšek 380. Ker si TI

center tvojega življenja :) Sabrina Ferlin 381. Ker so

veselice :) Marjeta Markun

36
Foto: Mitja Božić

37

368. Ker je življenje neprecenljivo in nadvse čudovito. Zdenka Zavadlav
369. Ker moja firbčna plat nestrpno pričakuje vsako naslednjo minuto, uro,
dan… M.P. 370. Ker želim spremljati, v kakšnega čudovitega človeka raste
moj mali bratec. M.P. 371. Ker se lahko v popolnoma natrpanem dnevu za
trenutek ustavim in občudujem utrip življenja okrog sebe. M.P. 372. Ker
me osreči neznanec, ki se mi nasmehne nazaj. M.P. 373. Ker ob vsakem
lepem sončnem dnevu vsaka moja celica zapleše od vznemirjenja. M.P.
374. Ker te v hladnih dneh lahko pogreje že en sam topel pogled. M.P. 375.
Ker je vsako življenje vir neštetih zgodb, neskončnega znanja in številnih
priložnosti… M.P. 376. Ker te ima nekdo tako neizmerno rad! M.P.

366. Ker imam tri male sončke v svojem
življenju, ki mi tudi v najbolj sivih dneh
prinašajo svetlobo. Brigita H. Pirc 367. Ker
je dan preživet v Medvodah, tam zgoraj
nad Tržičem, neizmeren dar!
Anica Reberšak

Foto: Marko Ocepek

382. Ker lahko pomagam drugim. Jernej Pirc
383. Ker je nebeško preživljat vsak dan še posebno letošnji dopust z mojim dragim:)
Jazbinšek Stanka
384. Ker mi je dal moč preživeti in zmagati..in ker želim vsa jutra z njim 5
Rebeka Potočnik 385. Ker je življenje največji dar. Patricija Vamplin
386. Ker bo jutri lepši dan. Jerneja
387. Ker se bo v sveže jutro prebujal nov sončen dan.
Hojka Kraigher 388. Ker se ga ne morem naveličati. Čedo 389. ker sem na svetu z
namenom. Špela Perner
390. Ker želim še jutri gledat mavrico. Polona Špes 391. Ker je življenje tako
nepredvidljivo! Tita 392. Ker zdaj vem, da jaz obstajam. Natalija Starčič 393.
Prezgodaj,da bi zapustila tiste,ki jih ljubim.Alenka Bajželj

398. Ker je moj oče… A. V 399. Ker se vedno pobereš, ko posije sonce.
Jože Jarej 400. Ker mi ni vseeno… JP 401. ker ga nosim v srcu. barbara b
402. ker je življenje lepo. N 403. ker imam cilje… Natalija Gosak 404. ker ju želim
videti rasti, odrasti in živeti srečno. Urška Kralj 405. ker je pot še dolga. Igor
Kaligaric 406. ker želim uživati z vnukoma. Vanda ćefarin 407. ker ima enako ime
kot jaz in je moja najboljša prijateljica. Darja Šesek 408. ker sem še mlada…
Lana Križanič 409. ker hočem videti odraščat svoje otroke in vnuke. Majda
410. ker se jutri lahko zgodi veliko lepega
Slavko G 411. ker ne morem brez prijateljev, prijateljic in družine.
Jasna Košir 412. ker je kljub tej nesramni bolezni, ki mi je vzela očeta, potrebno
živeti in iti življenjsko pot naprej.!!! Manja Kotni 413. ker bo vedno v mojem srcu…
Manja K.

394. Ker sem si tako močno želela stisnit k sebi svojega otroka … Tina
395. ker je življenje čudovito v vsej svoji pestrosti in barvitosti. N
396. Ker je moj brat… Milan Lozar 397. Ker znam zdaj polno živeti…
oz. uživati življenje. Cirila Rožnik
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414. ker sta moja starša najboljša starša na svetu. Ker želim da premagata
to bolezen, ker imamo skupaj še veliko za doživeti. Ker želim, da dobita in
spoznata vnuke! Dunja 415. Ker ne morem zaspat brez njegovega poljuba
za lahko noč. BL 416. Ker imam najboljšega moža in sinova na svetu
Maja 417. Ker hočem videti moje vnuke diplomirati. Maja, 36
418. ker ima tako lep pogled. Ana Rudolf 419. Ker ne morem brez očeta
nihče 420. Ker je lepo Živeti. Barbara K. 421. KER Z MOJIMI ISKUŠNJAMI
POMAGAM SEDAJ DRUGIM BOLNIKOM IN SEM HVALEŽNA ZAVSE
KAR MI JE DANO. KOREN JELKA 422. KER ŽELIM DOČAKATI SVOJEGA
PRAVNUKA. SILVA FRAS 423. KER SEDAJ CENIM SVOJE ŽIVLJENJE
SILVA FRAS 424. KER ME MORA PRIPELJATI ŠE PRED OLTAR. Alenka
Derča 425. KER IMAM RADA ŽIVLJENJE IN IMAM OB SEBI LJUDI, KI
JIH IMAM RADA. Zvonka Sevšek 426. ker rad tečem! MR 427. Ker hočem
živet, imam še tisoč in en razlog za to! Anita Aber 428. ker imam najboljše
prijatelje. Nina Plohl
429. ker hočem z njim doživeti ves svet! Nina Plohl 430. …ker ljubim
življenje. Špela Jazbec 431. Ker je življenje prekratko in se splača boriti!
Don Damjanovič 432. Ker je moj ati najboljši ati na svetu! Sandra Kušter
433. ker smo lahko tako otročje preprosti. Oto P. 434. ker je smeh tako
nalezljiv. Tina Grošič 435. ker je oranžno in zeleno. Slavc P. 436. ker
imamo neštetokrat možnost izbire. g.Mg. 437. ker smo lahko srečni,ko
razumemo in sprejmemo kar nam je dano… kety 438. ker je življenje tako
lepo. Irena Jamnik 439. ker ima najlepše učke….sploh <3 Žan Kovačič
440. ker neskončno uživam v glasbi. Kristina 441. ker moram skuhati še
veliko receptov Jaimea Oliverja. Sivec Božena 442. ker moram obiskati
Karibe s Spirit of Adventure. Sivec Božena 443. ker uživam na mojem
vrtičku. Sivec Božena 444. ker je na svetu še toliko čudežev ki jih moram
odkriti. Marjeta Velepec
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445. Bodi sam sprememba, ki si je
želiš v svetu. (Mahatma Gandhi)
Majda Trček 446. ker te ima nekdo
rad :) delam ko zamorc 447. ker želim
teči. Katja 448. ker če zmore
Neil Armstrong, zmorem tudi jaz!!
Mojca Kurent 449. ker moram svet
spremeniti na bolje. Nataša Ramovš
450. ker je naša energija del celote
Nicole Radermacher 451. ker
čarobno, ko te nekdo objame, te
požgečka sončni žarek
in poboža veter. Lea
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463. ker veselo čakam dneve na morju :) Barbara Priselac
464. zaradi moje največje ljubezni. jspati 465. Ker je fajn met ljudi rad in se z njimi smejat :)
Mara Muhič 466. Moj razlog da živim je, da lahko pomagam sočloveku, ki potrebuje pomoč in da
lahko imam nekoga rada in ga ljubim. Urška V. 467. Ker je vsak nov dan poseben dar! Neža V

457. ker imam najboljšo družino na
svetu in ker mi prijatelji pomenijo veliko.
Marjetka 458. ker jutri igra OLIMPIJA <3
TM 459. Zato!! M S 460. ker me jutri v
mestu čaka tortica. Barbara Priselac
461. ker hočm vidt Chuck Norrisa :)
Barbara Priselac 462. ker bom čez par dni
dobila največjo plačo do zdaj in bo treba
v šoping ;D Barbara Priselac

452. Ker imam čudovite sosede.
Petra Hrovat 453. Ker lahko spim. Nika
454. Ker živim iz dneva v dan. Blaž
Leskovar 455. ker imam prijateljico Ir,ki
mi kot ženska pomeni ogromno,rada jo
imam in ji želim vse najboljše… Ket 456.
ker preprosto rada živim =) Meti

468. Ker je življenje prekratko, da bi bili slabe volje. Alja 469. ker sonce ne
sije vseh 265 dni. Zdenka Deželak 470. ker se rada zbudim v nov dan.
Sara Domjan 471. ker je tako lepo s prijatelji…. Mito G.
472. ker je Matis car…. MG. 473. ker je življenje enostavno prelepo
Tina Debevec 474. zaradi nasmeha in objema prijateljice/a in vseh
trenutkov z njo/im, topline, sreče ki jo doživiš, ko nekomu polepšaš dan,
zaradi širnega neba, prečudovite narave in vseh radosti ki jih na poti
odkrijemo. Srce pa še bije, za pomoč drugim ljudem, to je veselje!
Anja H. 475. Ker je lepo živeti za danes. Metka Žnidar 476. Ker nočem, da
rak zmaga! Kristina Bucik
477. ker rada gledam kako temo sonce prebudi v dan. Tea Zbašnik
478. ker čakam na rojstni dan. Rok Ogrinc 479. ker lahko diham
Rok Ogrinc 480. ker rad poslušam petje ptic. Rok Ogrinc 481. preprosto
zato. Rok Ogrinc 482. zato ker verjamem. Rok Ogrinc 483. ker vem….
Andreja Podobnik 484. ker se imam rada. Anja P 485. ker rada delim
ljubezen z ljudmi, ki jih imam rada, da sem vsaki dan z njimi, ko jih zjutraj
pogledam in poljubim…ker so z menoj v težkih trenutkih. Sandra Krajnc
486. ker lahko prispevam v boljše jutri za vse.. Tanja Cvitanović
487. ker imam preprosto najboljše prijatelje <3. Lucija K

488. ker ni lepšega, kot zjutraj odpreti oči in
se zbuditi v nov dan. Darja 489. ker ljubim,
ker čutim, ker vem, ker zmorem. l.p. 490.
ker lahko zmagam!! Mojca Koban 491. ker
želim polno živeti. Sonja Lukman 492. ker
imam tri vnuke in si želim z njimi odraščat.
Gabrijela Kocjančič 493. Ker rada žuram
in hočem meti svoj lajf :) Natalija Dečman
494. rada bi se marsikaj doživela v življenju.
Andrej Jakšič 495. želim živeti polno
življenje. Marjeta Zalokar

44

45

496. ker imam najboljšo družino na svetu in ker mi prijatelji pomenijo
veliko . Teja Javornik 497. rada bi uživala. Katja Zobec
498. Zato,ker je bilo življenje podarjeno meni,zato da ga živim in izživim!
Maša 499. ker je življenje nekaj najlepšega kar nam je dano. Rok Škorjanc
500. zato ker življenje ni le čudovito, ampak megafantastično! Tjaša
501. zato ker imam najboljšega fanta na svetu * Tjašika 502. Da lahko
čutim ljubezen – do prijateljev, družine, sonca, dreves, glasbe, gor …
Maja Šiljak 503. zato, da lahko vidim sončni vzhod Sabina Ravnikar
504. ker je vsako življenje pomembno. e. g. 505. Ker jo pogrešam in jo
mam rad. Matic
506. ker veva ZAKAJ. Rina Sienska 507. ker je kapljica vode, ki ti spolzi po
prsi, po jutranjem tušu, neverjeten občutek ženstvenosti. Mene. Nastja
Hrovat 508. Ker je na svetu vsak po svoje neverjeten. Samanta Gabor
509. ker bi rada uresničila svoje sanje. Anja 510. zaradi tistega čudovitega,
iskrenega nasmeha, ki ogreje vsako srce. Erika Jelusic 511. Ker vem kako
je. Janja P. 512. ker je najlepši trenutek na svetu, ko se zaveš da nisi sam in
je tako neprecenljivo gledati sončni vzhod z osebo, ki jo imaš enostavno
nadzemeljsko rad ter veš da ti bo ta oseba stala ob strani v dobrem in
slabem. Vesna Potocnik 513. Ker bi rada videla kako bosta moja dva
sončka odrasla,ker imam najboljšo družino na planetu in dobre prijatelj.
Nataša Gracer 514. Želim doživeti nasmeh mojih vnukov, videti še nešteto
sončnih vzhodov in zahodov, ker si želim doživeti še veliko lepega.
Marjeta 515. ker me čaka še toliko lepih življenjskih presenečenj. Linda
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516. Ker vem, da znam
uživati in pomagati drugim
MK 517. Ker moram opraviti
svojo dolžnost, kot moški
in kot človek. Nekdo nekje
518. ker vem kaj moram
naredit. Mitja Novinsek
519. ker nas obdaja toliko
lepega in želim vsaj pol
tega videti in doživeti
Ines Justin 520. ker
življenje delim z družino in
dobrimi prijatelji. Klavdija
521. ker sem preprosta in
dobra oseba. Greta
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531. ker je svet lepši,če smo mi srečni,če tudi ni vse najlepše.
Danica Pišek Ptuj 532. Ker zrak zjutraj tako lepo diši. Mare
533. ker vsak dan pričakujem nekaj novega in lepega,kar mi popestri dan
Maja Puhar 534. ker lahko ustvarjam in delam kar me veseli Alja Viryent 535. Ker je dan
lepši, če imaš nekoga rad! Rosana Brišar 536. brez njih je moj mozaik življenja poln lukn
in praznine. Tina Ogorelc 537. Vsak razlog je motivacija za naslednji dan;)
Manca Grubič 538. ker je zaradi vsega lepega enostavno vredno živeti!
Primož Zanoškar 539. Ker je življenje eno samo. Ana Karakaš 540. ker danes zvečer
kuham večerjo za svoje ljubljene Ana Karakaš 541. ker je lepo ljubiti in biti ljubljen
Glorya Sla 542. Ker odpuščam sebi in drugim ter tako odganjam sence
Tanja Senica 543. Da lahko z veseljem napišem zakaj :) Matej Golob

527. ker sem neskončno žalostna,pa vseeno upam,da bo
jutri bolje. Katarina 528. ker imam še toliko želja, ki jih želim
uresničiti. Daniela Beštek 529. ker je prelepo živeti!!!
Mirko Triller 530. Ker živim zato, da osrečujem ljudi. UČ

522. Ker je živet pač fajn!
Maja 523. ker nisem sama
Nada Mahič 524. ker je življenje
en velik dar! Branka 525. ker
imam zlatega sinčka. BV
526. ker sem že pet
dniupokojena. Metka Pavlič

544. Ker želim doživeti veselje
vnuka ko diplomira.
Jan Jurjec 545. Ker se je najlepše
zbuditi ob ljubljeni osebi. KK
546. Ker sem šele začela živeti in
me čaka še veliko odgovornega
dela do družine in celotne
družbe. Adrijana Krašna
547. Ker sem obkrožena s tako
čudovitimi ljudmi.
Varja Golouh Prodan
548. Ker želim prebrati še
toooliko dobrih knjig!
Anonimnež 549. Ker želim z
vnuki uloviti čim več metuljev!
Anonimnež 550. Ker hočem še
ljubiti, biti, iti tja kjer si Ti.
Anonimnež 551. Življenje je lepo,
saj živim polno in uživam v petih
vnukih in dveh pravnukih.
Tilka Male 552. Življenje je lepo
samo eno in sveto. Rada živim
in hočem doživeti majhne
skrivnosti, ter negovati moža
tetraplegika in mu biti v oporo.
Marija Šalej 553. Življenje je lepo,
enkratno in sveto! Marina Burjan
554. Ker imam ob sebi ljudi, ki me
imajo radi in me spoštujejo.
Anonimnež 555. Razlog je ta, da
si še naprej želim prejemati in
vračati ljubezen svojih bližnjih in
prijateljev. Anonimnež
556. Ker mislim, da me moji še
potrebujejo. Vida Merže
557. Ker me prijetne stvari
osrečujejo in slabe stvari naredijo
močnejšo. Martina Ploj
558. Da lahko diham. M.R.
559. Da se lahko
svobodno gibam.
R.M.

560. Lepo je živeti in imeti rad.
Anonimnež 561. Ker bi rada
v kajaku preveslala še veliko
kilometrov po rekah, jezerih,
morju … Anonimnež
562. Ker preseneča in daje nove
možnosti in priložnosti.
Ana Rožac 563. Da lahko
objamem svoje drage, da
pozdravim nov dan, sonček
in moje rožice, da se veselim
življenja … Jožica Žerjal
564. Ker imam krasno hčerkico
Lano po imenu staro 6 let in jo je
treba spraviti do kruha in sestro
Svetlano, ki mi veliko pomeni!
Sanda Simič 565. Ker je prijetno,
ko se družim s prijatelji in
bližnjimi. Anja Starman
566. Da zjutraj, ko se zbudim
pomislim ali naredim tri lepe
stvari. Daniel Starman
567. Živim, da lahko osrečujem
sebe in druge. Katja Starman
568. Ko gledaš smrti voči se
šele zavedaš življenja. Ljubiti
in ljubezen deliti je moje geslo.
Srečen ne moreš biti sam, moraš
jo z nekom deliti. Tudi rastline in
živali so deležni moje ljubezni.
Življenje ni dano vsakomur. Lepo
je ko si komu v pomoč.
Sonja Lozej 569. Ker vsak dan
pričakujem nekaj novega in
lepega, kar mi popestri dan.
Maja Puhar 570. Zaradi dosežka
razstave – Dogodek je enkraten
in povabilo Elde – HVALA!!!
Anonimnež 571. Zardi nešteto
razlogov, ki dajejo smisel
življenju. Svetlana Simič

Foto: Ciril Jazbec
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572. Moj razlog za življenje je ONA, ki jo še iščem.
Blaž Podgoršek 573. Ker me obkroža nešteto
čudovitih ljudi. Vera Kovačević 574. Ker lahko
ljubiš in si ljubljen. Anonimnež 575. Ker je vredno
z vsakim novim jutrom živeti življenje, zaželeti v
mislih vse dobro najbližjim ter upati, čutiti, imeti
rad, smejati se … Mirjana Vusilović
576. Zaradi nasmeha na ustnicah ljudi, katerim
pomagam. Sabina Mikulin 577. Zaradi življenja
samega. Anonimnež 578. Ker sta se mama in oče
imela rada. Anonimnež 579. Ker me vsak dan
znova vabi v nešteto novih zgodb. Vesna Radonjić
Miholič 580. Ljubezen, harmonija, prijateljstvo pa
vse nas. Anonimnež 581. Zato ker imamo veliko
prijateljev in sorodnikov, ki jih imamo radi.
Ajša Ocvirk 582. Zaradi vseh dobrih ljudi.
Anonimnež 583. Zato ker je fajn, smo srečni,
nesrečni, vse to je življenje in razlogi. Eva
Strohmaier 584. Ker je tekač fajn! Anonimnež
585. Moj razlog za življenje je družina, pa tudi
prijatelji in narava. Anonimnež

586. Ker me čaka še ogromno kolesarskih
vzponov in spustov. Andrej Krevl 587. Ker me
čaka še veliko plesnih korakov! Tina Leskovšek
Krevl 588. Vsak dan je dober dan in nov razlog za
življenje. Aljoša Rebolj 589. Zaradi poletnih dni in
noči! Anonimnež 590. Ti in tvoj nasmeh. Pa vsi
sončni vzhodi in zahodi. Ledenik Revito Moreno
v Argentini. Pa drevesa in gozd v Tivoliju. Ples in
muzika. Ana Jurkovič 591. Ker bi rada še naprej
uživala življenje v družbi meni dragih. Magda
Tančič 592. Imeti rad sebe in druge. Anonimnež
593. Veselim se te, ko prideš. Anastazija Grunt
594. Ker se rada smejem. Anonimnež 595. Veselim
se, da te imam, da si. Tatjana Novak 596. V življenju
dosežeš veliko ciljev. Spoznaš veliko ljudi in jih
imaš rad. Življenje je ena velika pustolovščina.
In se veselim tvoje bližine. Tjaša Novak 6. B 597.
Na foto-razstavo grem s svojo drago hčerjo, ki se
ukvarja (tudi) s fotografijo. S svojo plemenitostjo
mi bogati življenje. Filomena Žižek 598. Ker skoraj
vsak dan odkrijem nekaj novega. Lucija Žižek
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599. Zaradi nasmeha mojih najbližjih in zaradi
prebujajočih se juter. Karmen Bolta 600. Ker
se veselim vsakega novega dne, ki mi je dan.
Anonimnež 601. Ker se splača. Bane 602. Ker ni
lepšega od prijazne in mehke mačje dobrodošlice,
ko se vrnem domov. Silva Grad 603. Ker je
uživanje v miru sredi odprtega morja nekaj
zares veličastnega. Marjan Bogovič 604. Ker nam
lahko že tako majhna malenkost polepša dan,
ga vtisne v spomin in nam tako dokaže, da se
je vredno boriti za vsakega posebej. Razlogov je
nešteto. Naši lastni nas gradijo takšne, kakršni
smo – unikatni in vedno boljši. In taki ne smemo
manjkati. Prav nihče od nas! Metka Prezelj 605.
Vsak izkoriščen trenutek nam pomaga sestaviti
naš mozaik življenja in izpolniti naše poslanstvo.
Gregor Pavšič 606. Zato! Krištof Krnel 607. Zato,
ker je življenje lepo, še posebej, če veš, da te
imajo tvoji najbližji radi in ker imaš v življenju
veliko prijateljev! Kajetan Krnel 608. Ker se zvečer
rada vozim po praznih cestah in poslušam svojo
najljubšo glasbo.M.P. 609. Šele sedaj živim svoje
življenje, po svojih načelih in svojih odločitvah!
Polona Dulc 610. ker želim postati nekoč babica in
brati pravljice svojim vnukom Andreja Logar
611. ker želim v tem življenju še kaj narediti, zase
in za druge Mihela.O. 612. ker se rada smejim in
živim Ana 613. ker imam rada svojo družino
Marija 614. Ker imam rada dolge poletne večere
Špela 615. ker imam nekoga rad. Marko
616. Ker imam najboljše prijatelje, starše na svetu :)
M. 617. Ker mi je vsak dan podarjen. Štefka Košljar
618. Ker še nisem vsega odplesala… Barbara Drnač
619. Ker imam rad vse ljudi vseh barv in
narodnosti. Matjaž 620. Ker jo imam rada
Nastia Flegar 621. Ker ljubim življenje
Maja Novak 622. Ker vem, da še nisem dala vsega,
zaradi česar sem poslana na ta svet. H 623. Nešteto
je razlogov: sonce, Piran, smeh, prijatelji, ljubezen,
zaljubljenost, čudeži, morjeeee, gore, sprehodi,
družina, glasba, ples, knjige, pisma, sorodne duše,
… Nešteto je razlogov! Matejka Horvat 624. Jaz & ti
Matejka Horvat
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625. sončice KATJA in NATAŠA,ter mali sončki,ki veselo rastejo,SARA,ŽAN in MAJ
Danica 626. hčeri Katja in Nataša in 3je vnuki. Dušan 627. toplega objema nekoga
ki ga imaš rad :) U.s. 628. nežno boženje v njegovem objemu… Anja 629. vse je lepše
ker te LJUBIM…… sončni žarek 630. ker ima vsak svoje poslanstvo v tem življenju
sonce 631. Bodimo zmeraj nasmejani. Smeh je pol zdravja. (neznan avtor)
632. ker vsak zakaj ne potrebuje zato. NinnaK 633. ker si na svetu, da si sonce sebi
in drugim. Kibeli 634. Ker je življenje s teboj vedno takšno, kakršnega si želiš živeti..
Ninna Kozorog 635. ker te vsak dan, znova in znova preseneti nekaj lepega…
Maja 636. ker vsak dan zagledam širok nasmeh svojega sina… Igor 637. ker je vedno
nov val, ki te ponese naprej. Marko Kmetič 638. ker še nisem vsem odpustila
Marina Počkaj 639. ker ljubim. Ady 640. ker sem lahko srečna, brez razloga; ker
imam rada vonj po dežju, sem lahko prebudim otroško plat kadarkoli :) T.M.
641. ker je življenje samo eno. ek 642. ker je življenje samo eno, mnogim med
nami tudi večkrat podarjeno. Kristina Bajec 643. ker sem se naučila postaviti meje,
spoznala da se moja svoboda konča tam, kjer se začne svoboda drugega! Polona
Dulc 644. Ker se veselim vsake sekunde, da lahko živim življenje. Mateja Malnar
Stembal 645. Ker še vedno nisem našla sama sebe =) Špela Lausegger 646. Ker je še
toliko stvari za izkusit&doživet. Mojca Mežek 647. KER VEM DA ZMOREM! :) Mala
iz Pirana 648. Ker je vredno, boriti se. Cvija Jovanović 649. Ker si želim, da bi se še
velikokrat skupaj smejali, ker še nisem slišala vseh tvojih bedarij in ker ti še nisi
vseh mojih. Nataša Hvala 650. ker me imajo radi in želijo, da živim. Marina Počkaj

651. Ker imam še toliko sanj, ki jih želim uresničiti*
Maja Kovač
652. “…Ker bi rada z njim ustvarjala najin svet…”
Maja*
653. ker imam rada mojo družino<3
Pika Po.
654. ker je na svetu toliko stvari,
ki še čakajo, da jih odkrijem.
Sinka Pepelka

Foto: Klemen Prepeluh

56

57

655. kmalu bo jesen in listje bo tako lepo!
Meta Novak 656. ker en nasmeh lahko obudi
upanje za življenje! :) Vita Sonček
657. Ker je najboljša sestra na svetu!
Karmen Gracer
658. Ker so moji fantje edino z menoj prava družina!
Andreja Štuhec 659. ker vedno,ko pomislim nanj vem,da je
vredno živeti! Ana Žibert 660. ker za vsakim dežjem posije
sonce! Sladjan Vasic 661. Ker je življenje čudež! Bogdan
Cerovac 662. KER JE SREČA BITI! Karmen Ravbar
663. Ker imam življenje rada Gabrijela Kocjančič 664. Ker je
živeti lepo Mojca Božič 665. .. Ker je za vsako hribom še ena
gora, ki jo je potrebno preplezati.. NinnaK 666. Življenje je
lepo in za vsakim dežjem posije sonce…. Metka Marn
667. Vsak dan je darilo. Odpri ga. Proslavljaj ga. Uživaj v
njem. Romana Srpčič 668. Ker sem del čudovitega vesolja.
No need 669. Ker se imam rada. xy
670. Ker vem, da ZMOREM! Annonymous

prehranjevati, včasih pogledati nazaj v kameno dobo, vse
zamere je treba dati na stran, več presne prehrane, izogniti se
stresu. Franc Drame 699. živeti v simbiozi z boleznijo, zdravo
se prehranjevati, včasih pogledati nazaj v kameno dobo, vse
zamere je treba dati na stran, več presne prehrane, izogniti
se stresu. Franc Drame 700. ker je vsak človek edinstven in je
brez njega izgubljen delček celote
Tea 701. Ker bi brez mene bil svet siromašnejši. J 702. težka
preizkušnja — vendar neprecenljivo spoznanje. vera, upanje,
ljubezen vse dobi velik pomen. Andrejka Črnivec 703. Za
otroka. xy 704. 4 vnuki, fejst otroke, snahe, zeta in jih hočem
videti, kako rastejo. Elizabeta Polajžer 705. Za prijatelje
Elizabeta Polajžer 706. Zdravje
in napredovanje vnukov. Jožica

671. Življenje je lepo, če imaš močno vero v dobro, ki rojeva sočutje
in empatijo do sočloveka . Marjana Šafarič 672. Ker svet ne bi bil takšen, kakršen je,
brez mene. Ee 673. Z eno besedo: živ sem. Rado Živanović 674. Da ljubim.
Barbara Blatnik 675. Da uživam v vsaki malenkosti, ki mi je dana. :) Nina Kenda 676.
Da lahko spremljam svoje otroke pri odraščanju. Marko Likar 677. Da blagoslovim
in dvignem življenje. Andrej Bubnič 678. Ker vem, da me v življenju čaka še veliko
lepih stvari. Jernej Bratuša 679. Ker si življenja brez vztrajanja ne predstavljam.
Anamaria Hotko 680. Ker je najboljši tatko na svetu Eva in Žan Likar 681. Ker vem
da zmore Nives Likar 682. Ker me čaka še toliko lepih in nepozabnih stvari. Vesna
Zemljič 683. Ker drug brez drugega ne zmoremo Žan Petek 684. Ker drug brez
drugega ne zmoremo Žan Petek 685. Ker je življenje tako zelo lepo.
Urša Vesel 686. Jaz, vnukinja in pes. Jadranka Kariž 687. Uživanje v naravi,
druženje z vnuki, veselje s kužkom. Marija Češlovar 688. Družino, zabavo, prijatelje,
ljubezen xy 689. Ker je svet prelep in je treba uživati! xy 690. Ker je nedeljska
“juhica” tako dobra! xy 691. LJUBEZEN. XY 692. Ker je vsak dan novo doživetje. xy
693. Da izpolnim sebe kot žensko, za kaj do sedaj ni bilo časa. Tea Babnik 694.
Ljubezen, lepota, ples Mirjam M. Korez 695. Vsak trenutek posebej. Fani Stritar
696. Ker je življenje preprosto kul. Klara Kalan 697. Ker je tako nor občutek ko
odrineš proti morju :) Nataša Bogataj 698. živeti v simbiozi z boleznijo, zdravo se
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707. Zdravje. Marija
708. Za šport. Šilec Mario
709. Za pravnuke. Olga Bobek
710. Da bi doživela in še videla pravnuke. PlanincElizabeta
711. Zame! Francka
712. Iz navade. Anton Lindič
713. Ker vidim naravo. Sara
714. Zaradi inercije. Anton Lindič
715. Moj razlog za življenje je raziskovanje življenja.
Rudi Markovčič
716. Da uživaš življenje. Da delaš tako, kot tebi paše. xy

725. Za hčerko. xy 726. Živeti naprej življenje, kot je bilo Beti Duša
727. Samo narava in glasba. Pojdi v naravo, občuduj lepoto naše
dežele. Če gremo od Posočja, do morja in naših ravnin, gričev
in gozdov. Sveta narave. Če pogledaš v naravo, narava ti da moč.
Poleg tega pa ti da glavno moč tudi glasba. Narava je tudi del
glasbe. Druga plat pa je poslušanje glasbe, ki jo ustvarja človek.
Ob družinskih izkušnjah, ki sem jih doživela in ki je nešteto
razlogov za življenje, je včasih kruta usoda narave, ki ti v trenutku
pretrga življenje. Tako kot poje slovenska ljudska pesem v zadnji
kitici “Le predi dekle, predi.” Nataša Loborec Perovšek 728. Da
lahko ljudem dajem pozitivno energijo, predvsem z glasbo in
mojim petjem. Nataša Loborec Perovšek 729. Akordi življenja in
Skrivnosti neba Nataša Loborec Perovšek 730. in Slovenija Nataša
Loborec Perovšek 731. živim in se ne obremenjujem. Ana

732. Ljubim življenje, mojo punčko in moje
domače…Danes ima moja Gaja prvi rojstni
dan. Nataša Kovačič 733. Da vidim koliko
vsega še zmorem! Darjan Pakiž

717. Ker se enostavno veselim življenja, ker sprejemam vse
pluse in vse minuse življenja. Mira 718. Ker sem srečna, da še
živim. Kristina 719. …ker je kljub vsem tegobam in težavam
življenje lepo…ker je svet lep in ker nikoli ne veš, kaj ti bo
prinesel naslednji dan…in ker je lepo, ko na tebe sije sonce…
Marko Pirc 720. Ker je še ogromno ljudi, stvari, krajev, ki bi jih
rada spoznala. Mojca 721. Uživam vsak dan s svojim kužkom
in možem. Ana Klemenc 722. Ker še ni prišel moj čas.. Ana 723.
Delitev smeha z drugimi Siniša 724. Vesela sem, da živim, kar
tako. Življenje je lepo, če ga živiš kot ponuja se samo.
Simonka Gozd
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734. Ker bi se rada zaljubila in si ustvarila družino. Nika Bajec 735. Za
hčerko, sina in moža. Mateja Šabec 736. Ker ljubim občutek jutranje rose
pod bosimi stopali. Tjaša Frida Jenko 737. Ker mi narava vsak dan znova
vzame dah. Breda 738. ker bi rada odkrila lepote življenja. Klara Pavlič
739. Ker lahko spoznam čudovite ljudi in se z njimi povežem. Lejla Zadel
740. Ker so otroci naši angeli.. Lejla Zadel 741. Ker lahko v jutranji zarji
občudujem gore. Ines Blaž 742. Ker vidim življenje kakršno bi ga moral
videti (tudi prej) Janez Ravnikar 743. Ker imam zdaj rad paradižnik. Milan
744. Ker zdaj živim življenje brez zamer. Marica Božičnik 745. Še na veliko
kafetov moram iti, z kolegi, prijatelji, sestro in starši. Vesna 746. drugo.
vc bg 747. Ker je se toliko ljubezni za dati in prejeti. Meti Pezdirc 748. Ker
sem srečna. Maja 749. Ker je življenje čudovito. Ana Banović 750. Ker
je še nekaj krajev ki bi jih rada videla. Ker bi rada doživela starost moje
babice in predala svojim vnukom to kar je ona meni. Nataša Tomazini
751. Ker moram svoja otroka še veliko naučiti in jim še toliko več dati; ker
jih imam rada in imata onadva rada mene. Tanja Zadel Novak 752. Ker je
vsak trenutek življenja čudež in skrivnost. Bojana 753. Ker je vsak trenutek
življenja čudež in skrivnost. Bojana 754. Ker je vsak trenutek življenja
čudež in skrivnost. Bojana 755. Ker je vsak trenutek življenja čudež in
skrivnost. Bojana
756. Ker je vsak trenutek življenja čudež in skrivnost
Bojana 757. Ker je vsak trenutek življenja čudež in skrivnost
Bojana 758. Ker neizmerno ljubim svojega moža in vsak dan čutim
njegovo ljubezen. Srečna 759. Ker želim prepotovati svet Ivana Banović
760. Ker želim ponovno videti Njo. Nejc
761. ker mi košarka pomeni vse. Malo Erik 762. Ker si moje življenje <3
Errraz 763. Ker me ona vsak dan nasmeji. Sara Makše 764. Ker poznam in
se družim z čudovitimi ljudmi. Simon Berkopec 765. Ker me za vogalom
čaka še veliko lepih trenutkov Kutin Mojca 766. Ker je vsak nov dan
čudovit <3 Špela Mlakar 767. Ker življenje navdihuje z vsakim novim
dnem! Jerca Maček

Foto: Saša Hess
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768. Ker življenje navdihuje
vsak dan znova! Jerca
Maček 769. Ker včasih
pomislim, koliko ljudi se je
ljubilo, da sam nastala! Ajda
Bajželj 770. Za sanje. Lena
771. ker nikoli ne vem kaj
bo jutri. Urška
772. Ker vsak dan življenja lep. Alma
773. Ker je vsak dan življenja lep. Alma
774. Ker poznam toliko iskrivih ljudi. Nataša
775. Ker te ljubim. Nuša
776. Ker vsak dan opazujem tvoje odraščanje. Barbara
777. ker me nasmeješ. Nina Oplotnik
778. ker mi vedno polepšajo dan. T. T.
779. Ker je z mano svet lepši. Vanč
780. Ker ravno ta čas mineva 20 let,
pa sem še vedno tu. Nelly

Foto: Maj Pavček
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810. sedaj se počutim varno, takooo ljubljeno,srečno ob njem
in vem,da lahko še veliko lepega in dobrega dam in naredim za
najdražje,ki jih spoštujem in imam rada! Lepo je občutiti smisel in
ljubezen do življenja,ki ima vsako svojo zgodbo… Ket
811. Ker imava najino zgodbo :) :) :) :)
812. Ker je vsak narobe za nekaj prav.
Barbara P. 813. KER LAHKO VSAK DAN UŽIVAM V NOVIH
OBČUTKIH ROMANA

796. ker je lepo zmagovati. Anita Antončič
797. ker se je lepo prebuditi v novo jutro in gledati mamin srečni
obraz. Tiana in Anita 798. Ker obožujem branje vaših razlogov.
Nekdo 799. Ker se hočem spremeniti in biti jas. That girl.
800. Ker sem dala 800. razlog. :) 801. Ker imam rad Alenko
Alan Ford 802. Ker me moji vnučki tako lepo kličeta :Babi! Hočem
ju gledati. Ana Modic 803. Ker moram negovati sinov grob
Mira Turk 804. Ker moram še dosti doživeti lepega. Sonja Mušič
805. Ker je lepo zmagati in živeti Marko Osredkar
806. Ker me ima življenje rado. Tina Ulčnik 807. Lordi Goran Zajc
808. Ker lahko sanjam in v mojih sanjah ni nič nemogoče!
Petra Muraus 809. zdaj se imam res rad. Gaber Ksenija

781. Ker bo tudi pri meni ta mesec minilo 11 let in živim.
Marica Božičnik 782. da si z družino. Nika Tul 783. ker me čaka še
veliko izzivov! T. 784. Ker uživam, da sem tu in da zmorem! ST
785. Ker mi je bolezen pred 3. leti prekrižala pot in zdaj pri 30ih
letih nadaljujem življenje! T. 786. Ker bi rada gledala kako moj
sinko odrašča, mu pomagala premoščati ovire in se skupaj z njim
veselila uspehov! Darja Seme 787. Ker sem garala, da sem prišla
tako daleč. Helena Ravnik 788. Ker lahko pomagam. Helena Ravnik
789. Ker imam rada svoje domače. Kristina Bajec 790. Ker se moraš
še veliko naučiti, predvsem imeti rada sama sebe, se postavljati
zase, ker vem, da me bodo potem imeli radi tudi drugi. Livija Rojc
Štremfelj 791. Ker želim peljati sina vsaj enkrat v toplice,do sedaj
ni bilo mogoče!! Zdravko Sovinc 792. ker je življenje neprecenljivi
dar. Zastonj sem ga prejela in želim ga deliti z drugimi. Marina
Počkaj 793. Ker je življenje le eno, edino in neponovljivo.
Mirjam Drnovšek 794. Ker vedno zmoreš več kot dejansko misliš.
Teja Cerar 795. zaradi preprostega užitka “biti”.. Sandra Anderlič
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827. Ker je življenje enostavno čudovito, če se le ne obremenjujemo z nepomembnimi stvarmi,
ki večini ljudi kvarijo dneve! Živi in pusti živeti! Magdalena Kurečič 828. Ker imam zlato dobrega
moža, čudovita sinova, vnuka, vnukinjo in razumevajočo snaho. Damjana Snedic 829. Ker
sem dobila novih 7 let in čisto drug pogled na svet! Uživati vsak dan posebej! Irena Butoln 830.
Ker si vsak dan želim: Vzeti nekaj zlate barve soncu, In modre nebu, In bele oblakom, In rjave
zemlji… In zelene mladim listom, Ukrasti pesem pticam, Shraniti prgišče nasmehov, In prijaznih
pogledov, In sončnih zahodov, In valovanje morja ob neznani obali… Petra M. 831. Ker lahko spet
uživam v življenju in poskrbim s svojimi za lep počitek tistih, ki jih več ni in me to nič več ne boli
Kristina Bajec

825. Ker sem dobila v dar že 27 let
življenja, ker uživam vsak dan, ki ga
doživim, ker sem sposobna dajati od
sebe pozitivno energijo, ker me mož
zelo potrebuje in sem mu v veliko
oporo, ker me moja 42 letna hčerka
z Davnovim sindromom neizmerno
potrebuje, ker je bila velika sreča
za obe, da sem bila letos ob njej,
ko je v enem mesecu za vedno
izgubila vse lase, da sem ji mogla
vliti samozavest, da je še vedno lepa,
čeprav z lasuljo, ker imam rada vse
...

...
ljudi, ker rada ustvarjam, gojim rože, pomagam
drugim, ker še nočem oditi in narediti vsem mojim
in prijateljem veliko bolečino ….. Marina Lubšina
826. Ker sem zaljubljena – v ŽIVLJENJE.
Sanja Dragojevič

814. Ker bodo tudi moji otroci lahko občutili ljubezen
moje mame in njihove babice. Tina Svit 815. Ker imamo notranjo
moč, da spreminjamo. Mateja Kozole 816. Ker se vse zgodi z
razlogom… Danica Šilak 817. Ker je moj sin dobil še eno priložnost
Biserka Vidic 818. ker znaš ločiti med pomembnim in
nepomembnim v življenju. Olga Štrus
819. Ker je bilo pred osmimi leti težko slovo, a življenje spet teče
dalje. Kristina Bajec 820. Ker ljubim morje. Polona Potokar
821. Ker se veselim novega življenja v meni. Nika Nikon
822. Ker je vsak dan podarjen čudež. Barbi Drker 823. Ker imam
zlate starše. Polona Potokar 824. Ker sem dobila v dar že 10 let
življenja. Kariž Majda
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832. ker ne potrebujem več toliko planov, se zabavam v vsakem
trenutku in zaljubljam iz dneva v dan :) Mici 833. Ker lahko na vse
kar me obdaja, gledam vedno z novimi očmi. Pika J. Gramc
834. Ker rada delam z ljudmi, ki z dobro energijo premikajo stvari
na bolje! Mojca Gobec 835. ker je dobrodejno pozdraviti se z
nekom, ki je premagal bolezen. Karmen Klavžar 836. ker je to, da
nam je življenje dano, čudež in velika milost. Brigita Rupar
837. ker mi je življenje dalo še eno priložnost da sem ob moji
hčerkici in možu. Tatjana Slamič Simčič 838. ker bi mi bilo žal za
vsak zamujen nasmeh. Nina Puhan 839. KER IMAM PONOVNO
RAZLOG ZA LJUBEZEN IN TO SI TI VINCENT. JELKA KOREN

840. ker ljubim življenje.
Polona Zgaga 841. O, kako
rada sem! Polona Zgaga
842. da dočakam rojstvo in
odraščanje vnukov
Milenka Uhelj Oštir 843.
Veliko srce in vedno
iztegnjena dlan. hRomanca
Vene 844. Ker je življenje
lepo. Bernarda 845.
daizkoristim vsak dan
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maksimalno… Lara 846.
Ker rada živim, diham in
iztegujem roko v nebo,
se veselim,… Marjeta 847.
Ker bi rad pomagal. Adnan
848. Ker brez mene ni moje
družine! Barbara
849. Ker je vsak dan darilo in uživam v njem! Zdenka Lunder 850.
Ker tudi v največjem dežju vidim sonce… upanje in vztrajnost mi
lepšata življenje! Srečko Brumen
851. Ker rad seksam :) Soncek :)
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852. Zdaj si ti, moj ljubljeni Andalzijec, samo še en razlog več,
zakaj želim biti prav tukaj in zdaj! in s TEBOJ! d.s. 853. ker me vsak
dan sonce prebudi in luna zvečer uspava. Julija Zupanc 854. Zato
ker uživam biti to kar sem :D Luka
855. Ker imam čudovitega moža in dva majhna sinova, ker imam
rada svoj poklic, ker imam rada življenje, ker se rada smejim, ker
grem rada na kavo s prijateljicami, ker rada osrečujem ljudi okoli
sebe! Tina Terzič 856. Ker imam še polno doživetij pred seboj. /
857. ker uživam v svojem življenju, skupaj z družino in v veselem
pričakovanju vnučke ali vnuka Darinka Kotar 858. Zato ker sem
sonce! Helena Pograjc 859. Ker mi je dano življenje in ga hočem
živeti!! Tadeja Ferbežar 860. Ker je življenje neprecenljiv dar.
Majda Bizjak 861. Ker je življenje neprecenljiv dar. Majda Bizjak
862. Ker vsak dan bolj vidim, da me družina potrebujejo! Polona
Dulc 863. Ker sem in vsak dan je pravi blagoslov! Simona Teržan
864. Ker te nekdo ljubi in želi preživeti življenje s teboj.
Maja Nahtigal 865. Ker želim biti ob svojih otrokih, možu in
vseh, ki jih imam rada še vrsto let in jim pomagati, če me bodo
potrebovali. Marija Lampret 866. lep je vsak dan, vsak trenutek,
ko ljubiš in si ljubljen! Danica Lorenčič 867. Ker želim narediti še
veliko dobrega za ljudi, da nam bo lepše na svetu Marjeta Hribar
868. Ker še vedno nekaj ali nekoga iščem na svoji poti. Vadlja
Anđela 869. Ker imam prijatelje, ljubezen , družino ker mi vsi
pomenijo največ Nika Gortnar 870. Ker imam družino fanta in
otroka in se imamo neizmirno radi, ker rada živim. Polona

Foto: Samo Vidic

72

73

871. Ker je življenje lepo. Jan 872. Ker je življenje čudež. Z
873. Ker ljubim in imam rada ljudi, živali in rastline, ker je Zemlja
čudovit planet. Polona 874. Ker je vsak dan nekaj posebnega,
neznanega in neodkritega, vse to pa je treba odkriti in spoznati :)
Anja Perko 875. Ker se mi je po 3 letih ponovil rak imam razlog da
ozdravim da ne trpi moja družina pa ,da se mi ne bi več ponavljal
čeprav je to neozdravljiva bolezen ne bom obupala borila se bom
in gledala vse na pozitivno čeprav je včasih težko. Stanka Prosen
876. Ker se rada zbudim in grem v nov dan novim dogodivščinam
nasproti. Polona 877. ker je vsak nov dan nov začetek, ki vedno
prinese nekaj dobrega DARINKA KOTAR 878. ker je človek
bogastvo in vsak je za nekaj, vsi pa smo za vse, zato je vreden vsak
trud.Majda Javoršek 879. Ker se v vsaki slabi stvari, najde milon
pozitivnih in vsako sprejmeš z nasmehom na obrazu.
Mojca Berce

880. IDA KOŠNJEK
Ker bi rada dosegla še
veliko vrhov.
881. ker me moji trije
vnuki še veliko potrebujejo
gabrijela kocjančič
882. za vsakim dežjem
posije sonček, meni dan
obsijeta moja dva sončka...
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...elvisa 883. za vse moje
najdražje Martina
884. za tiste male trenutkepoglede, dotike, nasmehe…
ki edini štejejo Tina Gracer
885. Ker je še toliko ljudi, ki bi jih rada spoznala, toliko krajev, ki bi
jih rada obiskala in toliko stvari, ki bi jih rada doživela!
Urška Pintar 886. Ker še nimam vnukov, pa bi jih rada doživela
Kristina Bajec 887. ker bi ga rada počakala, vem da je tam nekje….
Tamika :) 888. Ker ima Taylor najlepši nasmeh na svetu….
sašo gošnik 889. Zaradi soncnih vzhodov, ki me navdajajo z
upanjem, in zaradi soncnih zahodov, ki puščajo sledi prezivete
preteklosti in te naredijo takega kot si…. Janja
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912. Ker vsak dan prinese toliko lepih
stvari…fantov objem, kavo s prijateljem,
koncert s starši…toliko lepega, da komaj
čakaš naslednji dan! Eva 913. ker bi rada
bila še enkrat mama.. katarina 914. ker ima
vsak nov dan, čeprav meglen in turoben,
toliko za ponuditi! Banana Ban
915. Ker jesen ponuja čudovite razloge ZA
življenje… barve, plodovi, mir…
lilija40 916. MOJ JAN. krenalucka

902. Ker sem še čist zadeta od emocij današnjega koncerta nrzž.
Tanja 903. ker obstaja šumenje morja in neskončni razgledi z gora
… Tina B 904. ker lahko preživim čudovit večer z babico.
Špela Florjanič 905. Ker se lahko vsako jutro zbudim z najboljšim
moškim na svetu. Špela Florjanič 906. Ker je harmonika še zmer
najbolša ! leja cerar 907. Ker živim za parti in skos gledam top gear
:) gregor habjan 908. Ker ljubim življenje, dogodivščine in celo
vesolje :)) Matjaž 909. ker je živjenje samo eno in imam čudovito
družino KATJA VERHOVŠEK 910. ker bom prvič babi, pa upam, da
ne zadnjič. slavi smerdelj 911. ker je otroški smeh, stisk prijatelja,
pogled neznanca vreden zivljenja. kkranj

896. …ker je življenje eno samo, noro, lepo, fenomelano!!! :)
Maja Kosec 897. ker komaj čakam, da se z mojimi 3 ženskami
preselim v naš novi lepi dom ! Grega G 898. ker je toliko še za
doživet…. urša grošelj 899. ker je lepo na svetu. Nina Češnovar
900. Ker je pre mano še celooo življenje… oskar gaber mrak
901. Zaradi življenja samega?! Klara

892. Uživam v drobnih stvareh:morda se bom nekoč ozrla in
spoznala,da so bile velike. Silva Krsnik 893. Ni zmagovalec tisti,
ki zmeraj zmaga in nikdar ne pade. Zmagovalec je tisti, ki nikdar
ne odneha in zmeraj vstane! VODOPIVC BOŠTJAN 894. Za iskrice
v očeh. Za tvoj nasmeh. Za vlak svobode. Za požirek vode. Alja
Bratuša 895. ker je življenje lahko lepo če znaš v njem uživati…..pa
naj bo to kakorkoli ….kjerkoli…..s komerkoli…..=) Sara Jamnik

890. Ker bi na stara leta izdelovala lončke za rože, pekla pecivo za
svoje otroke in vnuke ter se z možem podala na občasne avanture.
Eva Pečovnik 891. Ker spoznaš sebe in se ti ne mudi več tako,kot
prej.Ker tiste majhne stvari,ki se nam zdijo samoumevne,zdaj
postanejo resnično pomemne! Silva Krsnik

917. ker imam končno rada tudi sebe. metka 918. ker so snončki
ana brojan 919. ker so sončki. ana brojan 920. pogledi, dotiki,
objemi, dober občutek da sem. Iris Kočivnik 921. moja Iris.
Boštjan Golob 922. Ker obožujem umetnost. MD 923. ker vedno
rad poskusim kaj novega. TK 924. Ker je pozitiven pogled na
prihodnost eden najpomembnejših delov pri zdravljenju. Lucija
925. Ker čeprav ljubezen večkrat boli, zna biti tudi najboljše kar
si doživel! w 926. Ker imam rad življenje! anonimen 927. ker
želim še toliko narediti, videti, slišati, doživeti. sabina 928. Ker je
škoda vsakega zamujenega trenutka v življenju. sabina 929. Ker je
bolezen tudi darilo. Jadranka 930. Ker je lahko vsak nov dan tako
lep, če se za to potrudimo :) Boštjan Jerman
931. Ker ljubim svoje življenje! Nina Mlakar 932. Ker je vsak
trenutek nov izziv za dobroto in ljubezen. Nada Pezdirc 933.
KAR SE IMAM RADA IN IMAM RADA… Katarina 934. ker je vsaka
izkusnja priloznost za spremembo na bolje 935. Ker nosim pod
srcem dve novi bitjeci. Polona 936. ker mi moje življenje in vsi
ljudje v njem preveč pomenijo, da bi jih razočarala… joži pečar
937. ker je nasmeh hčerke,poljub moža in podpora družine
vredna življenja!! Nuša Marolt 938. zaradi nasmeha obeh sinov,
poljuba žene, sončnega vzhoda … Gregor Borinc 939. ker je vsak
dan priložnost za izziv! Sonja Lukić 940. Sreča-ker živim srečno
življenje. jan holešek 941. Zaradi ljubezni in najine prihodnosti
medin karamujić 942. Da bom lahko hodil v club mesečina
rok aščerić 943. Zaradi psebnih oseb, ki so okrog mene in me
imajo radi takšno kot sem! ... 944. ker je, enostavno, lepo živeti.
TONI PERNAT

Foto: Matjaž Tančič

78

79

945. nisem verjev da se da
preboleti pazmociton prestat
presaditev in ta ti vbrizgajo
umetni vretenc in da ko te
posedejo na voziček vstaneš po
enem letu treba je naprej živet
in prepevat kati kdor poje rad je
po srcu mlad in rad živi. ludvik
istenoč 946. ker je življenje
lepo,kljub preizkušnjam,ki nam
ga daje življenje. danica pišek
ptuj 947. ker sem večni optimist
!! aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
948. ker sem večni optimist !!
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
949. ker sem večni optimist !! aa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 950. ker
sem večni optimist !! aaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
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aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaa 952. ker sem večni
optimist !! aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
953. ker se v vsem in vsakomur najde zrno svetlobe.
Dadin Das 954. ker si srčno želim pestovati vnuke. Lojzka Gerhold
955. ker se veselim sončnih dni,ki so mi podarjeni. Katja Vovk 956.
da uresničim svoje sanje. METKA LONČARIČ 957. Ni zmagovalec
tisti, ki zmeraj zmaga in nikdar ne pade. Zmagovalec je tisti, ki
nikdar ne odneha in zmeraj vstane! BOŠTJAN VODOPIVC 958.
Verjamem v ljubezen, tudi kadar je ne obćutim. Silva Krsnik 959.
Verjamem v novo zmago! Marija Gradišar 960. ker sem srečna
babica. Silva Krsnik 961. rada imam svoje telo. nadika 962. moje
telo ljubi zdravje. nadika 963. sprejemam dar sedanjega življenja
Nada 964. življenje me ljubi in varna sem. Nadika Simonič 965.
življenje stopa ob meni in me vodi skozi vse trenutke dneva
Nada 966. ker sem tam kjer želim, ter da ne pozabim neskončno
možnosti, ki mi jih daje življenje, ter da vsak dan lahko objamem
tiste, ki jih imam rada. stanka kuplenk
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaa 951.
ker sem večni optimist !!
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967. ker sem mama ena
sama za mojo hčerko in
sina, ker sem babica ena
sama za moja vnučka Luka
in Žiga in žena možu, ki me
ima rad. Irena Megušar
968. ker verjamem v dobro,
ljubezen in našo zmago
Nevija Gržinič
969. Ker je tako lepo živeti.
Metka Žnidar

970. KER JE ŽIVLJENJE LEPO, JA ŽIVETI JE LEPO. STANISLAVA JELEN 971. Ker
imam krasna otroka, moža, družino in dobre prijateljice! Maja Hribaršek 972. Ker
so tu z menoj vsi tisti, ki jih imam rada, ki jih potrebujem in ki tudi mene še vedno
rabijo. Mirjana Vusilović 973. Ker imam LANA,ALMO,ROKA in DINOTA. Rado
Živanović 974. Ker mi moji najdražji dajajo moč za preživetje. Gabrijela Kocjančič
975. Vsak nasmeh mojih najbližjih mi daje novih moči za življenje. Jožica Polanc
976. Ker imam najboljšo družino, prijatelje, soigralke :) Rebeka Brković 977. Ker
imam družino, ki mi pomaga :))) Matejka Milovanović 978. obstajajo ljudje, ki jim
lahko s svojo zgodbo pomagam. Matejka Milovanović 979. Ker potrebujemo drug
drugega da lahko živimo. Matejka Milovanović 980. Ker hočem spoznati še kaj več.
Matejka Milovanović 981. ker želim osrečevati svoje vnuke in bodoče pravnuke.
Zdenka Sodec 982. imam dva razloga PIA in ULA. MP 983. Ker vsak dan začutim
utrip tolikih src. Jadranka Vrh Jermančič 984. Vsa dan me obdari z mirom v duši.
Albin Jermančič 985. ker sem doživela 25 obletnico delovanja DOBSLO. Kristina
bajec 986. ker sem doživela nepozaben Največji dobrodelni koncert za pomoč
bolnikom z rakom. Kristina Bajec 987. ker sem preprosto srečna, da smo se na
tako lepo pripravljeni prireditvi srečali zboleli za rakom, njihovi svojci in prijatelji.
Kristina Bajec 988. ker smo vsej Sloveniji lahko pokazali kaj je dobrodelnost in kaj
zmorejo pripraviti tisti, ki delajo s srcem. Kristina Bajec 989. ker so med nami ljudje
in prostovoljke in prostovoljci, ki znajo pomagat ljudem v stiski ob srečanjih z
boleznijo. Kristina Bajec 990. ker mi rak ni prinesel le hudo, ampak tudi dobro, saj
sem pričela z družino bolj ceniti življenje. Kristina Bajec
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991. ker,ker čeprav se včasih vprašamo zakaj je doletelo prav nas ima tudi to svoj
razlog pa as. Kristina Bajec 992. ker nas včasih šele huda bolezen opomni, da
premalo cenimo zdravje, ki je naše največje bogastvo. Kristina Bajec 993. Ker je
jesen tako barvita. Silva Kllemenčič. 994. ker vedno znova vzide sonce, čeprav
mislimo ob prvem srečanju s to hudo boleznijo, da ne bo vzšlo nikdar več
Kristina Bajec 995. ker mi je rak prinesel v življenje toliko dobrih prijateljic in
prijateljev, ki delijo podobno izkušnjo in smo si pomagali tako v skupinah za
samopomoč, kot tudi ob drugij prilikah. Kristina Bajec 996. ker se z mirom v srcu
spominjam na tiste, ki so delček življenja prehodili z nami in s to boleznijo pa so
se že poslovili a ostajajo v naših srcih. Kristina Bajec 997. ker so med nami
nekdanje bolnice in bolniki, ki so se z rakom srečali pred 20 in 30 leti in srečno
živijo. Kristina Bajec
998. ker so bili z menoj na Največjem dobrodelnem koncertu vsi moji ” 4 razlogi
za življenje”mož in sedaj že odrasli trije otroci, ki so bili ob srečanju z boleznijo
še šolarji. Kristina Bajec 999. ker sedaj vsak , ki zboli neglede na to ali je otrok ali
odrasel, lahko živi v prepričanju, da bo ozdravel inupa. Kristina Bajec
1000. ker rak sedaj ne pomeni več smrt in trpljenje ampak novo življenje s posebno
izkušnjo, ki nosi v sebi tudi neko globoko sporočilo, da je življenje in zdravje nekaj
najbolj dragocenega. Kristina Bajec 1001. ker sem dobil pravnuka in bi rad bil
prisoten ko bo odraščal. perko marko

1002. Ker želim še enkrat
odvoziti DOS. Iztok Šurbek
1003. ker ima vsak od
nas vsaj 1000 razlogov za
življenje Kristina Bajec
1004. Ker me moj muci
Bobi potrebuje inker se
imava rada! Franja Gerdej
Foto: Arne Hodalič
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1005. Ker je okrog mene toliko
dobrih ljudi, ki so mi pomagali in me
želijo imeti še naprej ob sebi.
Damijana Jelševar 1006. ker
verjamem vbrezpogojno ljubezen
Krecic Danica 1007. Ker sem
srečna, če lahko pomagam pomoči
potrebnim. Adela Delizaimovič
1008. Ker se imam rada Zdenka
Kaluža 1009. KER JE LEPO ŽIVETI
JOŽE KOŽUH 1010. Ker želim videti
kako bo moja vnukinja rastla in se
razvijala. Cvetka Hajnšek
1011. Ker je v življenju tolikih lepih stvari za katere je vredno živeti
Silva ZORKO 1012. Ker sem srečen, da sem to kar sem in kakršen sem
Marko Štefanec 1013. Ker se veselim vsakršnega dne z Maxon in Nikom
Suzana 1014. Ker neizmerno občudujem in imam rada svojo družino
Tatjana Krajger 1015. Ker sem objela svojo vnukinjo, deveto po vrsti, v Avstraliji in
ostanem pri njej se nekaj casa v poletju Marija Hrovatin 1016. Ker si želim še enega
otroka ,pravzaprav sin želi bratcca al sestrco. Zdravko Sovinc
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1017. ker še vedno verjamem,da
ljubezen premaga marsikatero
oviro… Tarina 1018. ker nimam več
volje do življenja,rak me je uniču
Zdravko Sovinc 1019. ksenija
vitežnik ker želim ponovno stopiti
na smuči in biti vesela 1020. ksenija
vitežnik ker želim ponovno stopiti
na smuči in biti vesela
1021. ker se veselim prihoda
vnukinje. KARMEN SAMSA
1022. ker imam rada živali in seveda
ljudi. nataša 1023. ker je preteklost
moja učiteljica in sedaj živim bolje
Romana Peršolja
1024. ker me ima nekdo rad. maja
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1025. Živeti je vredno in vztrajaj do konca, vseeno v kakšnem
položaju smo. Ana Omerzel 1026. Živeti si želim, da ko bom velik
si bom kupil motor in ustanovil družino. Vid Lipar
1027. Živeti si želim zato, ker vsak dan je nekaj posebnega, želim,
da se bi imeli vsi radi, kakršni koli smo, lahko vidimo veliko lepih
stvari. Enostavno: Življenje je lepo! Sara Denžič
1028. Živeti si želim, da bi imela veliko družino. Tješa Črnelič
1029. Želim živeti, da se več naučim in da pomagam tistim,
ki jim je potrebno. Jernej Travnikar
1030. Da nadaljujem potomstvo in živim svoje sanje.
Valentina Štrbuncl Novosel 1031. Ker imam rada svojo družino.
Jana Juršič
1032. Živeti je lepo, boriti se moramo za življenje, če želimo da je
lepo. Ker je vsak v življenju nekaj posebnega!
Klaudija Agrež
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1040. Da bi imeli in s svojo družino živeli
Rok Preskar
1041. VSAKO ŽIVLJENJE JE POSEBNO :)
Anja Sušin
1042. Živeti si želim ker bi rada videla svoje otroke <3
Ines Zupančič
1043. Živeti si želim, ker mi je lepo:)
Neli Podgoršek

1037. V življenju so težki trnutki, ter delamo napake. Nekateri hude
napake. Vendar je toliko lepega da napake pozabljemo. Za to živim
jaz, moja sestra in moj brat pa vem da tudi ti. ;) Sara Juršič
1038. Želim živeti zato ker, imam rada svojo družino in prijatelje.
Tadeja Osojnik 1039. Živeti hočem zato, da bi lahko doživel še kaj
novega. Klemen Kobe

1033. Ker živim za srečo, veselje in
ljubezen. In se ne splača umreti.
Eva Bračun
1034. Da bi imel svojo družino in da
bi se imeli radi :) Aleš Iljaž
1035. Trudim se da svaki trenutak
lepo prevedem. Moj razlog je
jednostavan- život je lep i zato želim
živjeti. Mihajlo Blagojević
1036. Ker imam dobre prijatelje,
super sošolce in najboljšo družino.
Vsak dan se borim za njih
Klavdija Kostrevc

1044. Želim živeti zato, ker se svet razvija Marko Sušin

1045. Zato ker imam dobro družino! <3 Mateja Podgoršek
1046. Zato,ker v zrelih letih dobiš novo dioptrijo srca in
duha(T.Pavček) in to še kako drži. Zdenka Smolej
1047. Zato, da bom videla svojo hčerko odrasti :) Sabina
1048. Ker mi je sin rekel da mi ne bo odpustil … Jerneja
1049. Ker upanje umre zadnje … =) Levica Desnica
1050. Poglej dobro v mamine oči? Kaj vidiš? Simon
1051. Zato, da vidim nasmeh moje hčerke. Eva Murko
1052. živeti želim zato, ker bi rad nekaj delal. Gašper Kene
1053. Ker imem rada starše, ker bi rada končala šolo, ker
imam rada babico in vse ostale :) Saša Plevnik 1054. Zato,
da bi imel družino Denis Kapčič 1055. Živeti želim, da bi
imel veliko sreče in zdravja Matic Germovšek 1056. Živeti
želim da bi videl mnogo stvari, naprimer: piramide. Andraž
Petrišič
1057. Živeti želim , da ko bom velika bom imela veliko novih
stvari pred seboj. Teja Črnelič

1058. Živeti si želim ker ko bom velik
hočem imeti svojo družino in želim
si imeti svoje potomce in najvažneje
ŽIVETI :) Kristijan Petančič
1059. Da se ne predam in nočem da
se ti :) Marko dušič
1060. Želim živeti zato, ker imam rad
šolo Kristjan Kolman
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1061. Živeti želim ker imam rad ljudi
na svetu in starše. Mitja Topič
1062. Jaz želim živeti, ker imam
rada živali Nina Ogorevc 1063.
Živeti želim zato, da bom še naprej
imela tako dobro družino, prijatelje
in živali Neli Vrstovšek 1064. Živeti
želim da bom srečen Aljaž Horvatuš
1065. Živeti si želim da bi končal
vse šole. Domen Lesinšek 1066.
Živeti želim zato, da spoznam še
več prijateljev. Tina Jagrič 1067. Ker
bi rad dokončal osnovo šolo Aljaž
Denžič 1068. Ljubezen do staršev in
do vseh Marko Preskar
1069. Želim živeti ker imam rada
starše. Gabrijela Zemljak
1070. Zato ker v otroštvu imam
veliko prijateljev in ko bom velik
bom imel družino in bo čudovito
Tomaž Travnikar
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1071. Ker bi rad videl kako se bo svet razvijal. Nik Narat
1072. Živeti si želim da bi živel s svojo družino. Marko Kostevc
1073. Zato da bi se lahko pogovarjala S svojo sestrično ki ima
komaj dve leti. Urška Ogorevc
1074. Jaz si želim živeti da bi dobila konja psa haskija in skromno hišico ter malo
prerzijsko muco. Barbara Rožman
1075. kako smo si lahko tako različni,ko pa čutimo enako…..sončni žarek
1076. Srečna,nesrečna,veselo nasmejana,žalostno objokana,razmišljajoča,razum
evajoča,s cilji,načrti,odprtimi vrati,zaprtimi vrati,čisto,nežno,strastno občutno
ljubeznijo…zame,zate,za vse,za sonce,oblake,dišeči zrak,pisane rože,ptice v letu….
vez z svetom,lepo energijo,lepimi odnosi….življenje nam je dano,podarjeno v času
in usodi. IMEJMO SE RADI!!! k&a&m...m&a&k
1077. Ker imamo srce,dušo,razum… KK
1078. ker imam še toooliko neuresničenih želja. sabina
1079. ker je življenje lahko pravljica. sabina
1080. življenje je lepo vsemu navkljub. lina
1081. želela bi spremljati odraščanje vnuka in vnukinje in dočakati svoje pravnuke
Angelca Zajc
1082. za SRČNO LJUBEZEN… ket
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1083. ker se želim spremeniti,vendar mi včasih še ne gre,pa vseeno grem naprej… :)
1084. Življenje ti je dano zato tudi ni časovno določeno in zato je vsak dan
razlog,da ga živiš – zama pa še bolj po izkušnji izpred štirih let!! ;-) B.T.
1085. zato da vidim odraščati svoje 3 punčke. Da doživim njihovo poroko in
starševstvo! Simona Peklaj
1086. +S+O ;))
1087. ker te ne želim izgubiti…ljubim te…žal mi je za vsa “slaba”dejanja…oprosti…
sem pa hvaležna za najlepše občutke in bi z veseljem delila življenje s teboj in
sončki okoli!! kokr koli….vsak dan je razlog,da ga živimo!! :)
1088. ker sem hvaležna za pozitivno energijo… :)
1089. ker me življenje vedno znova obdarja. Hvala TI ŽIVLJENJE!!! marina počkaj
1090. Ker imam moč in priložnost spremeniti vsaj mikroskopski delček sveta. Živa
1091. ker želim preživeti še veliko božičev z družino. Zdenka Sodec
1092. ker mu želim povedati, da ga imam rada..katja
1093. because my smile can spread love and happiness to people
1094. because my smile can spread love and happiness to people around me
Ramiya Nambiar
1095. KER MOJ SINEK RASTE IN ME POTREBUJE IN KER ŽELIM ŽIVETI ŠE
DOLGOOOO. SANDRA MAJCEN
1096. KER ŽELIM PLESATI NA VALETI MOJEGA SINEKA IN PEČI SLASTNE
PALAČINKE VNUKOM. JANA ČERNOGA
1097. Ker želim še dolgo uživati v slikanju, slikati za svojo dušo, naslikati veliiiiiiiko
dobrih slik in z njimi razveseliti mnooooooogo dobrih ljudi. Jasminka Ćišić
1098. Ker vem da delam dobre stvari za vse ljudi. jelka koren
1099. Ker vem da bom z tvojo ljubeznijo in pomocjo premagala vse ovire,ki pa
izginejo z najinim smehom in ljubeznijo. jelka koren
1100. Ker mi vsak dan reces da imava se nesteto razlogov za skupno zivljenje.
Ljubim te VINCENT. JELKA KOREN
1101. Ker želim dobiti nagrado. Marjeta Markovič
1102. Ker želim doživeti veliko lepega. Tomaž
1103. Ker imam rad življenje. Miha
1104. Ker je dan dober. In jutri bo še boljši. AJ
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Foto: Matjaž Krivic
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