
Vabilo 

Spoštovani!  

Vabim vas na predstavitev in izid svoje druge knjige z naslovom »Iz pekla do življenja – Bitka z depresijo«, 

ki bo potekala 1. 6. 2022 ob 17.00 uri v prostorih župnije Ljubljana Dravlje, Vodnikova cesta 279, 1000 

Ljubljana. Pod knjigo se je ponovno podpisala založba 5ka, katere ustanoviteljica je pisateljica Petra Škarja.  

Program predstavitve: 

 kratka predstavitev knjige, kjer bom povedal nekaj več o svojem delu in viziji za prihodnost, 

 vprašanja s strani občinstva na katera imam namen odgovarjati, 

 pogostitev na dvorišču draveljske cerkve, 

 možen nakup knjige in pogovor z avtorjem besedila. 

Opis: 

Sem Damijan Janžekovič, sedemindvajsetletni študent pedagogike in angleškega jezika na Filozofski fakulteti 

v Mariboru. V svojem otroštvu sem bil žrtev fizičnega in psihičnega nasilja s strani biološke matere, ki je bila 

alkoholičarka. Za seboj imam številne poskuse samomora, bitke z depresijo in iskanjem samega sebe, a prav 

tako izkušnje, ki sem jih strnil v trilogijo Iz pekla do življenja. V prvi knjigi (ki je izšla v letu 2021) sem 

pozornost namenil nasilju v družini in alkoholu, v drugi knjigi celotno vsebino namenjam spopadanju z 

depresijo in mentalnimi težavami, v tretji knjigi pa bom opisal pot kako začeti znova v življenju ne glede na 

preteklost in starost osebe.  

Vizija: 

Knjige sem napisal z namenom, da dam v prvi vrsti oporo in upanje vsem žrtvam nasilja in duševnih težav, 

hkrati pa tudi, da predstavim vpogled v življenje in izkušnje bivše žrtve iz katerih se lahko ogromno naučijo 

vsi, tako starši, sosedje, pedagogi, kot tudi razno razne institucije, ki že bijejo bitke proti različnim oblikam 

nasilja/duševnih težav. Kot posameznik ne morem narediti konkretnih sprememb, ampak v sodelovanju z 

drugimi pa lahko omogočimo boljši jutri za žrtve nasilja in jim zagotovimo zdravo ter funkcionalno okolje. 

Odprt sem za različne oblike sodelovanja, zato bi bil vesel vaše udeležbe in podpore na mojem dogodku.  

 

Več o meni si lahko preberete in pogledate v naslednjih medijih/portalih: 

 Tedx nastop – YouTube link:  

https://www.youtube.com/watch?v=IqikInr_V9k&t=2s&ab_channel=TEDxTalks  

 Oddaja Zvezdana (RTV Slo) – link: https://365.rtvslo.si/arhiv/zvezdana/174819831  

 Radio Ognjišče – gost v oddaji Srečanja. Link: 

https://radio.ognjisce.si/sl/248/oddaje/34483/damijan-janzekovic-ko-odpustis-si-das-moznost-da-

gres-v-zivljenju-naprej.htm  

 Spletni portal Študent – intervju. Link: https://www.student.si/uspesni-mladi/damijan-janzekovic-

naj-se-ljudje-iz-nasih-zgodb-naucijo-cim-vec/  

 

Za kakršnekoli dodatne informacije sem vam na voljo na elektronskem naslovu ali telefonski številki: 

janzekovic.damijan@gmail.com / 031/855-829 

 

 

Ljubljana, 20. 5. 2022                                                                                                               Damijan Janžekovič 
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