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Nekdanji učenci OŠ Venclja Perka so ponovno sedli v šolske klopi. 



SREČANJE Z NEKDANJIMI UČENCI OŠ VENCLJA PERKA 

Piše: Iztok Podpečan 

 

V torek, 21. aprila 2017, je na OŠ Venclja Perka potekala prireditev Enkrat 
Vencelj - vedno Vencelj, na katero so povabili bivše učence z zanimivimi in 
uspešnimi karierami.  

 

 

Na prireditvi je bilo veliko učencev naše šole, ki se ravno odločajo o svoji 
prihodnosti, zato je bila ta prireditev idealna priložnost, da sodelujoče 
povprašajo za nasvete in kako so prišli do tako uspešnih karier.  

Zanimanje je bilo veliko in dvorano so napolnili učenci, učitelji in starši, ki so si 
prišli pogledat prireditev in gostom zastaviti nekaj vprašanj. Po koncu prireditve 
so Venclji dobili še nekaj za pod zob in se ob hrani pogovorili s svojimi bivšimi 
učitelji. Zdajšnji Venclji morajo samo še preseči, kar so uspeli s svojimi karierami 
narediti bivši učenci. 



 

 

 
 



SVET, V KATEREM ŽELIM ŽIVETI 
 

Svet, v katerem bi želel živeti je tak, da bi imeli le avte na elektriko. Vsi ljudje bi imeli enako 

denarja, enako hrane in domove. Imeli bi se radi, pazili bi nase, imeli bi elektriko na veterni , 

vodni in sončni pogon, brez strupenih plinov, da ohranimo gozdove…tak svet si želim jaz. Na 

drug način pa je to lahko celo mogoče, če bi se vsi potrudili. A…, najbolj pomembno pa je to, 

da ohranimo gozdove, da ne smetimo po gozdovih, da ne bodo kakšne rastline izumrle! 

NEMO LADIHA ZAJC 

 

 
 

                                        

                                        

 

Zemlja je moj in naš dom. Želim si, da bi ljudje pazili na okolje. Želim si tudi, da ne bi bilo 

denarja, da bi bili vsi srečni, veseli in zdravi. Da računalniki ne bi škodili. Da ne bi bilo 

roparjev, teroristov in ranjencev. Da bi bilo dovolj hrane za vse. Da bi bile vse hiše moderne. 

Da ne bi bilo tornadov, vulkanov in orkanov. Da bi bila namesto avtov letala. Da ne bi bilo 

vojn. Če bi bil svet zares tak, bi bil bolj vesel in bi v njem srečno živel.  

VID HORVAT 

Želela bi si živeti v istem 

svetu kot zdaj, ampak, da bi 

bilo več zelenega, brez vojn, 

da bi vsi ljudje imeli dosti 

hrane, obleke in vodo. Da 

ne bi onesnaževali, da bi 

vsak imel nekoga, ki ga ima 

rad. Če bi bilo več zelenega, 

bi bilo več dreves, rož, 

gozdov in narave. Želim si, 

da se ne bi kregali med 

seboj, da smo vsi prijazni 

drug do drugega, da si 

pomagamo. Da se veliko 

gibamo in da smo veliko na 

svežem zraku..da se veliko 

družimo. V takšnem svetu 

bi jaz živela. 

ADNA HANDANAGIĆ 



Svet v katerem želim živeti se imenuje Luna parki. Tam bi se vozila z vlaki smrti, prostim 

padom, s krožniki … vsak, ki bi prišel v katerikoli Luna park, bi imel vse stvari brezplačno. Ob 

vhodu bi dobil še štampiljko in zemljevid. Ko bi bili žejni, bi imeli zraven bar. Imenoval bi se 

Dobra zabava. Če bi se otroci česa bali, bi imeli tudi stvari za mlajše od pet let in tudi za 

starejše od šestdeset let. Kar želim povedati je to, da bo vse zastonj. 

                                                                                                                                 SARA KOLAR 

 

 

 

Opisala bom Domžale. To je kraj, v katerem bi živela. Tam bi bile hiše. Bile bi oranžne z 

modrimi okni. Jaz bi živela v hotelu. Ulice bi bile čiste, na njih bi bilo polno rož. Tam bi bilo 

veliko ptic, največ bi bilo liščkov. 

SARA ROSE LOKAR STREL 

 

 

       Želim si živeti v svetu živali. Ta svet bi izgledal tako, kot ga bom sedaj opisal. V vsaki       

       državi so tudi mesta, ki se imenujejo po živalih. Vsako mesto se imenuje po živali, ki živi  

tam. V tem svetu bi bili ljudje hišni ljubljenčki. V pasjem mestu, bi psi sprehajali ljudi. V  

mestu konj, bi konji jahali ljudi in v Ptičjem mestu, bi ptice ljudi prenašale kar po zraku.    

Ta mesta so veliko manj onesnažena kot človeška mesta v mojem svetu se vse živali  

dobro razumejo in se ne pretepajo tako pogosto kot ljudje. So prijateljice.  

Tako si predstavljam moj svet. 

JAKA BURNIK 

 

 

Želim si živeti v svetu, kjer ne bi bilo vojn, kriminala in drugih podobnih stvari. Zelo je 

žalostno, ko kdo umre. Upam, da bo svet še vnaprej tako lep, kot je sedaj in da bo zelo malo 

ljudi umrlo. Paziti moramo na smeti in na zrak, da bo čim manj onesnažen. Želim si svet, kjer 

bodo vsi srečni in brez skrbi. 

                                                                                                                                        TIAN CENTA 



 

 

 

Želim si živeti v čisto drugačnem svetu, kot je dandanes. Imenoval bi se Play. Vsi ljudje bi 

igrali igrice. Čas bi bil omejen 12 ur na dan, 3 ure bi delal ali se učil, devet ur pa bi igral eno 

igro, ki bi ti tisti dan ustrezala. Dan bi trajal 53 ur, noč pa 27 ur. V preostalem času, ko ne bi 

igrali igric, bi se ukvarjali s športom. Vsak človek bi imel svojo čarobno palčko, s katero bi si 

lahko uresničil katerokoli željo. Bila bi tudi pravila. Ne bi smel pričarati denarja in če bi sebi v 

obrambo pričaral nekomu drugemu ljubezen, je ne bi smel odčarati, razen, če bi ga prisilil, da 

ne bi bil več zaljubljen vanjo. Bilo bi še več pravil. Vsak človek bi imel rad igrico HILL CLIMB 

RACING 2. Vsak dan bi vsak človek moral izumiti novo igro. Vsak bi živel sedem sto let. V 

vsaki trgovini bi bila novejša in boljša tablica. Avti bi se vozili kar sami. Ne bi bilo vojn. Nihče 

ne bi bil bolan, žalosten, slabe volje. Ne bi smeli onesnaževati. Čisto vse bi bilo v redu. Upam, 

da bo ta svet kdaj obstajal in če bo, bom zelo vesel.   VID ČARGO 

 

Želim si svet, ki je pokrit s pomladnimi rožami. Ima velik bazen, dovolj velik za vse ljudi. 

Želim, da ne bo vojn, prepiranja in smrti. 

IRMA HRNČIĆ 

 

Svet, v katerem si želim živeti, se imenuje Svet čarovnij. V tem svetu je veliko čarovnij. V tem 

svetu ne obstaja denar. Človek pride v trgovino, vzame kar potrebuje in gre. Vidiš celo Haryja 

Poterja kako leti. Želim, da ne bi bilo vojn, da bi vsi imeli vsega enako, da bi čarovniki čarali 

sladkarijo in zelenjavo, da bi rastli hitreje kot v pravem svetu. V mojem svetu bi obstajale 

živali, ki govorijo človeški jezik. Tak je svet, v katerem bi želel živeti. 

ADIN GRAPKIĆ 

 

 

Želim si živeti v svetu,  

ki bi bil takšen kot zdaj, samo, da bi bil kot video igrica.  

Želel bi igrati v različnih igricah, ko na primer Hill climb racing.  

Ta igrica mi je zelo všeč. Ali pa nogometne igre.  

Rad bi bil v takem svetu, kot je zdaj, le da bi bili vsi zdravi, veseli, da bi imeli dovolj hrane in 

dovolj denarja.  

Upam, da bo tak svet v resnici kdaj obstajal. 

                                                                                                                                            JON FORTUNA 

 



 

Če bi živela v svetu domišljije, bi želela, da je tako. Živela bi v samem zelenju. Iz tega sveta, 

kjer živim zdaj, bi bil velik portal do tega sveta. Hodila bi po rumeni stezici, ki bi me vodila do 

luna parka, od tam naprej pa greš po rjavi potki. Ta te odvede do prelepega travnika, ki je 

poln rož. Nato greš do naslednjega hriba. Od tam vidiš prelep vrt, za njim pa ogromen grad. 

Ko vstopiš v ta grad, se vse zdi, kot da bi bil v nebesih. Vse diši po potici, lepo toplo je. V 

dnevni sobi je miza vedno polna dobrot. Vedno sije sonce. Na vrtu se lahko igraš. Pred tem 

gradom je velik bazen z vodnim toboganom. Ampak, ne. Živeti moram na tem svetu. No, ja. 

Mogoče se mi pa želje izpolnijo. Pa tudi naš svet je lep. 

KATJA ZORMAN 

Želim si živeti v prazgodovini. 60 milijonov let nazaj. Potem bi lahko pomagal praljudem, da 

bi znali meso, ki so ga ujeli speči na ognju… Imeli bi lahko tudi sklede, igrače, mizo, stole in 

posodo. Znali bi oprati posodo in znali bi piti iz kozarcev. Jaz pa bi bežal pred dinozavri. O, pa 

lahko bi naredil postelje. Znali bi se tudi šolati, pisati, brati, računati, pisati domače naloge in 

lahko bi jih naučil šivati si obleke. O ja, to bi bilo lepo! 

DAVID IVANČIČ 

 

Želim, da bi bil svet nogometno igrišče. Da bi domače naloge delali roboti, da bi bili vsi dobri 

v tistem, kar ti je najbolj pri srcu. Želel bi živeti na nogometnem igrišču., da bi postal 

Cristiano Ronaldo dve in bi lahko ves dan igral nogomet. Da bi pri pouku ura hitro minila in 

da očka čim hitreje pride domov. Da bi v življenju več časa živeli, da bi namesto nas v šolo 

hodili roboti in da bi vsaj še enkrat v življenju videl Šeta. Da bi se preselil v Madrid in da bi me 

tam sprejeli v Real Madrid. Da bi spoznal vse iz Reala Madrida. Da bi bilo v trgovini vse 

zastonj, da bi za invalide obstajalo zdravilo, da bi lahko hodili in da bi imeli zdravilo za raka. 

Da bi lahko vsi počivali do konca svojih dni. 

MATT ZVER 

 

 

Jaz si želim živeti v svetu sladkarij. V svetu sladkarij bo šola prelita s čokolado, debla dreves 

bodo čokoladna, v krošnji bodo rastli bonboni. V šoli se bomo samo sladkali in se zabavali… 

vse bo s čokolado, bonboni, čikgumiji in tortami. Cel svet bo poln sladkarij. Tudi tisti, ki 

nimajo denarja za čokolado, torto… bi zdaj imeli vse, kar prej niso imeli. Avti bodo iz 

čokolade, tudi avtobusi … očala bodo iz bonbonov ali česa podobnega. Škoda, da to ni 

resnica. Ah, kaj hočem, takšno je pač življenje! 

EVELIN BROJAN 



Jaz si želim živeti v svetu glasbe. V svetu glasbe so rože bobni, drevesa so flavte in hiše so 

najboljše glasbilo. Če zaigraš pravo noto, se vse uresniči. v tem svetu si vsi pomagajo, se 

razumejo, so prijazni in se spoštujejo. Vsi bi imeli vse pravično razdeljeno. Ne bi bilo vojn. Vsi 

bi letali, ko bi igrali ali peli na glasbilo. V tem svetu je zame zelo lepo, ker je glasba krasna in 

jo imam zelo rada. Res bi rada živela v tem svetu. 

SARA ŠARIĆ 

 

Želim si živeti v podvodnem svetu. Tam bi bili tudi vodni tobogani in vodna igrala. Hobotnice 

bi me vrtele na svojih lovkah. Imela bi tudi delfine, da bi se igrala z njimi. Imela bi skrivališče 

pod veliko jamo. Zelo blizu bi imela tudi trgovino. Imela bi kužka in mucka. Morje je zelo 

lepo. Imela bi tudi velik balkon, kjer bi bil razgled na plažo. Bile bi tudi zelo prijazne živali in 

imela bi zelo veliko živali in prijateljev.                                                                     VITA ABSEC 

 

 

Rad bi živel v svetu, ki bi bil kot kuharska video igra. Tam bi vsi samo kuhali. Bil bi kot kuhar, 

ki bi lovil sadje in kaj skuhal. Ko bi ujel sadež ali bonbon, bi dobil določeno število točk. 

Potem, ko bi podrl rekord, bi se tvoj kuhar zabliskal in dobil bi eno življenje. Na začetku bi 

imel en lajf. Če bi na začetku umrl, bi nastal grob. Umreš tako, da z mrežo uloviš bombo. 

Bombi se lahko izogneš tako, da jo ustreliš s tankom, ki ga imaš. Točke lahko pridobiš z 

žrtvovanjem srca, zgubiš pa jih če sadež izpustiš. Ko umreš, bo za tabo prišel nov kuhar. Tam 

tekmuješ v paru, najboljši kuhar je prvi. Sadja je neomejeno. Pa še nekaj! Zelen bonbon ti 

poboljša tank, da lažje streljaš. Tam se lahko zaletiš v kakzus, ki ti je v napoto. Z lahkoto ga 

prestreliš. Prvo območje je v kuhinji, drugo na trgu, tretje na cesti, četrto na tekmovanju, 

peto na kristalnici. 

                                            MATEJ TORI 

 

 

 

 

Želim si živeti v svetu, kjer bi bilo vse čarobno. Imeli bi čarobne palčke, ki bi v trenutku 

pričarale kar bi si zaželeli. Svinčniki bi delali domače naloge, lizike, bi kar same prišle iz 

trgovine, televizija bi se prižgala, ko bi legel na kavč. Rože, drevesa in jagode bi v sekundi 

zrastle in še veliko več. Nekoč bi v mojem izmišljenem svetu ustvarili ogledalo prihodnosti in 

ogledalo starodavnosti. Vsi ljudje bi bili zelo veseli in zato, bi bil cel moj izmišljeni svet 

srečen. Tak svet je bil ustvarjen tudi zato, ker so se imeli ljudje med sabo zelo radi. Ta svet bi 

se imenoval svet Čire čare. 

                                                                                                                  MANCA ŠKRLEP 


