
 JAZ IN SLOVENIJA ČEZ 25 LET 

 

   Prihodnost je skrivnostna in zanimiva stvar. Prihodnost je upanje, želja in naša usoda. 

Vsakega zanima, kaj se bo z njim zgodilo in kakšen bo postal. 

Mogoče hoče postati bogataš in poslovnež ali pa imeti družino. 

Poglejmo, kakšna bosta moje življenje in moja Slovenija čez 25 let. 

   Živim srečno življenje v Novi Gorici. Preselila sem se k svojemu možu,ampak še vedno 

pogosto obiskujem sorodnike v Kanalu, kraju kjer sem odraščala. Imam dva otroka. Starejši 

se imenuje Martin, mlajša pa Tara. Oba sta zelo živahna in igrata odbojko. Zelo sta podobna 

očetu, oči pa imata enake kot jaz. 

   Delam na turistični agenciji, ker zelo rada potujem. Z družino smo odšli že v veliko lepih 

krajev. Bili smo na Hrvaškem, v Italiji, v Egiptu, na Madagaskarju in še v drugih lepih 

deželah. 

   Moj mož je zaposlen na banki. Martin si želi postati profesionalni odbojkar. Spremljamo ga 

na skoraj vseh tekmah in ga podpiramo. Tara zelo rada poje. Ima čudovit glas. Ne vem, po 

kom ga je podedovala,ker vsi v družini zelo slabo pojemo. Kot vsaka družina se večkrat 

prepiramo,ampak naša dobra lastnost je,da se znamo pogovoriti. 

   Slovenija je postala pomembna država. Je v dobrih odnosih z drugimi državami. 

Slovenščina se je razširila. Veliko Slovencev študira slovenščino in se trudi ohranjati naš 

jezik. V politiki so stvari dokončno urejene. Število brezposelnih se je zelo zmanjšalo. Ljudje 

imajo službo in lahko normalno živijo. 

   Ustanovljena so bila različna društva za pomoč lačnim otrokom po svetu. Slovenija pomaga 

tudi otrokom s posebnimi potrebami, veliko več pa je izobraženih ljudi. 

   Zelo sem ponosna na svojo domovino, ker pomaga drugim in skrbi za naše dobro. Daje nam 

izobrazbo, delo in podporo mladim talentom. Čeprav smo majhni, lahko naredimo zelo 

veliko. Imamo veliko lepega in čudovitega, ampak se tega še ne prav zavedamo.  

   Verjamem,da bomo naslednjih 25 let veliko dosegli in izboljšali to, česar še nismo. Če 

bomo stopili skupaj, nam bo to zagotovo uspelo. 
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