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12. 12. 2021 – polaganje vencev ob
100. obletnici požiga narodnega doma
v Barkovljah. Načrtujemo tudi organi-
zacijo drugih kulturnih večerov in pri-
reditev, pohodov, športnih turnirjev in
zabav za mlade. Vsi člani BMK-ja smo
tudi člani SKD Barkovlje.

NIKO TRENTO, 23 LET, OPČINE:
Openski mladinski krožek je uradno
del društva Tabor. Organiziramo veči-
noma rekreativne dejavnosti/dogodke
za mlade, skrbimo za prostor, v katerem
delujemo, in pomagamo matičnemu
društvu. Seveda pa tudi organiziramo
dneve na snegu, športne turnirje, pri-
pravimo vas na praznovanje prvega
maja in smo obvezno prisotni na open-
ski pustni povorki.

GIADA FANTOMA, 17 LET, DOM-
JO: Mladinski krožek Frana Venturinija
je nastal v sklopu istoimenskega društva
v Domju, z dejavnostjo pa smo komaj
začeli. Trenutno štejemo 16 članov. Naš
cilj je oblikovanje prostora za angažma
mladih in aktivno sodelovanje na kul-
turnih dogodkih; ob tem se hkrati
učimo organizacije, sodelovanja in upra-
vljanja. Prirejali bomo predavanja s
strokovnjaki za najrazličnejše teme: od
manjšinskih vprašanj do tehnologije.
Poleg tega bomo skupaj pobirali odvr-
žene odpadke v okolici društva, prirejali
žure ter dejavnosti za otroke (predstave,
likovne delavnice, tečaji ipd). Ker verja-
memo v potencial nadarjenih mladih,
imamo na voljo veliko dvorano, v kateri
lahko prirejamo nastope in likovne ter
fotografske razstave.

SOFIA UKMAR 21 LET, PRO-
SEK  -  KONTOVEL: Mladinski Krožek

Prosek - Kontovel je vaško društvo, ki
ga sestavljamo mladi vaščani in prija-
telji. Registrirani smo kot kulturno dru-
štvo in se ukvarjamo z organizacijo ra-
zličnih dogodkov. Za 1. maj obešamo
rdeče zastave in pripravimo kres. Za
praznovanje sv. Martina tradicionalno
organiziramo ples, pomagamo pri iz-
vedbi furenge, letos pa smo premierno
predvajali film, ki govori o vaškem
prazniku. Poznani smo predvsem po
plesih v kulturnem domu ob pomemb-
nih praznikih ter sodelujemo z drugimi
vaškimi društvi.

GAJA BRAINI, 26 LET, ŠTAN-
DREŽ: Pod okvirom društva Otona Žu-
pančiča predstavljamo mladinski odsek
Pičulati. Prvič smo se zbrali 10. oktobra
2019, tedaj nas je bilo približno 15 in
do decembra nam je uspelo organizirati
dve »šta-fešti«: »alown« in »apres sky«.
Nato smo se bili prisiljeni zaustaviti za-
radi kovida, čeprav smo se med karan-
teno še vedno sestajali na spletu. Na-
črtovali smo veliko, vendar smo načrte
izpeljali redkokdaj. Letos nam je uspelo
organizirati Europeado, na kateri smo
devet večerov spremljali tekme evrop-
skega prvenstva. Priredili smo spomin-
sko slovesnost za Danjela Boškina in
gledališke prestave.

Pregledali smo torej nekaj pomembnih
društev iz okolice Trsta in eno iz okolice
Gorice. Kot vidimo, so mladi ustvarjalni,
razmišljajo o prihodnosti, pri čemer ne
pozabljajo svojih korenin. Treba jih pod-
pirati in upoštevati kot resne akterje. Nji-
hova društva bodo pripravila veliko pri-
reditev, nekoč morda celo skupaj.

ikTok je družabno omrežje, ki
je zaživelo v obdobju pande-
mije in od prvega popolnega

zaprtja se njegovo širjenje med
mlajšimi in tudi starejšimi sploh ni zau-
stavilo. Skoraj vsakdo izmed nas ima na
mobilnem telefonu to aplikacijo, ki v
vedno večji meri nadomešča Instagram.
Gre za novo sredstvo in obliko komuni-
kacije med ljudmi, take vrste komuni-
kacije, ki je nismo bili vajeni. Ljudje
delijo svoje razpoloženje, misli in ideje
preko krajših videoposnetkov, ki se lahko
konkretizirajo v plesu, monologu, petju,
snemanju vsakdana. In res so vedno
pogostejši taki posnetki, v katerih nekdo
prikaže kaj dela, kam gre, trenutke dru-

ženja, a tudi razmišljanja in osamljenosti,
saj je TikTok tako razvedrilo kakor tudi
luč, ki jo lahko kdorkoli izmed nas, dovolj
pogumen, brez strahu do kritik in opra-
vljanja, izrabi v pozitivni smeri ter se res-
nično odpre, izpove, pokaže realnost in
ne le idealiziranega življenja, kakršnega
opazimo na Instagramu.
V videoposnetku se lahko odločimo, da
prikažemo svoj tipičen dan, od trenutka,
ko se prebudimo, dokler se spet ne od-
pravimo k nočnemu počitku. Pogosti so
tisti, v katerih ljudje prikažejo, kaj jedo
(»what I eat in a day«), še bolj priljubljeni
pa, predvsem med ženskimi uporabni-
cami, so tisti, ki obravnavajo modne
tendence, kako se lahko oblečemo, kaj

lahko kupimo ter različni modni nasveti.
Veliko punc se zjutraj zbudi in ustvari
posnetek »outfit of the day« ali »get rea-
dy with me«, s katerim pokažejo, kako
naj bi se oblekli in tako posredno vključijo
znane in neznane gledalce, ki so njihovi
sledilci, torej »followers«, v izbiro svojih
oblačil; tako ustvarijo trenutek stika s
publiko in vzbudijo v drugih željo pos-
nemanja načina oblačenja, pa tudi, da
bi sledilke ustvarjale take posnetke in
delile svoj stil. Fenomen mode na TikToku
je doživel velik porast predvsem v zad-
njem letu, ko smo po obdobju zaprtja
države lahko spet odšli na javne kraje,
se družili in oblekli naše najljubše kav-
bojke ali nadeli nov par čevljev, ki smo
jih kupili na spletu, ko smo bili zaprti v
svojih domovih, in jih tako lahko končno
pokazali ostalim. Takrat, preden so spet
odšli med druge ljudi, so namreč mladi
začeli s snemanjem videov svojih izbra-
nih oblek in to počeli vedno bolj pogosto.
Ta vrsta posnetkov je imela pozitivne
posledice za mlade, saj je spodbudila
tudi najbolj sramežljive, da so se odpravili
v družbo, kajti s tem, da so se oblačili v
spremstvu publike TikToka, so porušili
zastavljene ovire, se opogumili in počutili
manj same, poleg tega pa so še delili
svoj stil in posredno tudi značaj.

Moda
na TikToku
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#bodidirekten

Izredna moč
mladih

@direktni: Adam, Aljoša, Andrej,
Damir, Daniel, Erika, Franz, Gabriel,
Giada, Ines, Jakob, Johanna, Julijan,
Martin, Nicolò, Sanja, Svetlana in
Veronica

borutpahor: Ajmo fantjeee!

borispahor: Upam, da ga bomo dobili, preden bom pod zemljo!

samopahor: Ne skrbi, pred tabo bo že manjšina ...

presidente_mattarella: Dajmo fantje, smo vam dali korenček,
zdaj je na vrsti palica!

massimilianofedrigaa: Korenček bo tudi barva naše dežele!
He he he he

covid_19_uradno: ŠTONKS

albertcamusofficiel: Ah shit, here we go again.

»republika«_belorusija: Božiček je prišel že novembra! Pustil vam
je par darilc pred mejo!

poljska.pl: Smo se komaj rešili homoseksualcev, zdej nas tokajo
še migranti ...

ursula_von_der_leyen: Bodite prijazni! Sicer vam dam črno piko!

charles_michel: Pazi, ker zadnji stavek je izpadel malo rasistično ...

stefano_puzzer:Vsak dan se zbudim in se zahvalim Bogu, da sem ...

redakcija_@Direkt:Odgovor napišite v question box na instagramu
@Direkta!!!!

ladi lahko pokažejo veliko več
od tega, kar si predstavljamo.
Osredotočili smo se na mladino,

ki je aktivna v naši okolici, in se po-
zanimali o njihovih društvenih dejavnostih,
zanimanjih in bodočih projektih. S strastjo
so nam pripovedovali o svoji skrbnosti do
vaških običajev, zanimanju za novosti in
pozitivnem pogledu v prihodnost.

GRETA KRALJ, 25 LET, TREBČE:
V zadnjem času smo zaradi koronavi-
rusa popolnoma zaustavili delovanje.
Vsekakor je bil največji dogodek, ki
smo ga priredili, zabava ob 20. obletnici
ustanovitve skupine The Authentics;
ves dan so potekali koncerti različnih
skupin. Pred tem smo organizirali izlete:
tridnevni izlet v München, Gardaland,
dan na snegu (Zoncolan) ipd. V zadnjih
letih smo priredili tudi več dogodkov
za najmlajše. Veliko skrbi posvečamo
predvsem ohranjanju običajev v vasi
in sodelovanju z ostalimi vaškimi dru-
štvi (svetoivansko kresovanje 23. junija,
24. decembra pa prirejamo koledovanje
po Trebčah, ko domačinom voščimo
za praznike).

JANOŠ GRUDEN, 21 LET, BAR-
KOVLJE: Ustanovili smo BMK (Barko-
vljanski mladinski krožek), ki povezuje
mlade iz Barkovelj s ciljem, da bi po-
novno oživeli naš kraj in naše društvo.
Začeli smo z razstavo, v sklopu katere
smo organizirali nekatere kulturne ve-
čere in gostili različne govornike.

Naslednje načrtovane prireditve
so: 26. 11. 2021 – predstavitev koledarja
2022, 5. 12. 2021 – dobrodelni pohod
(zaslužek bo šel v dobrodelne namene),
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