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MOJE SANJE IN NAŠ SVET 
(Zbirka risb in zapisov učencev OŠ Trbovlje, avgust 2017) 

 

Izdajatelj: Zasavska ljudska univerza (Večgeneracijski center Zasavje) 

v sodelovanju z OŠ Trbovlje  

Zbrala in uredila: Tomaž Deželak, prof., in mag. Polona Medvešek, 

prof. 

Prelom: Tomaž Deželak, prof. 

Avtorji risb in zapisov: Učenci OŠ Trbovlje in PŠ Alojza Hohkrauta 

Lektoriranje: mag. Polona Medvešek, prof. 

Naslovnica: Tomaž Deželak, prof. 

Spletna izdaja: www.ostrbovlje.si, www.vgc-zasavje.si 

 

http://www.ostrbovlje.si/
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Spremna beseda  

 

Večgeneracijski center Zasavje in OŠ Trbovlje sta od februarja do aprila izpeljala 

tri srečanja z naslovom Kulturnice za otroke. Nameni druženj so bili predvsem 

spodbujanje pridobivanja socialnih veščin, rast samopodobe, motiviranje za 

izobraževanje in izboljševanje učnega uspeha. Po pogovoru s Tomažem 

Deželakom, gostom programa, so učenci matične šole in podružnice svoje vtise 

ter razmišljanja strnili v prelepo zbirko Moje sanje in naš svet, ki priča o neizmerni 

domišliji osnovnošolcev in o njihovih željah ter pričakovanjih. Učencem smo 

želeli predstaviti zgodbo, ki priča o rasti samopodobe, kompleksnosti vedenjskih 

vzorcev, medvrstniških odnosih, pozitivni naravnanosti, pomenu športa, 

hierarhiji potreb in o odnosu do avtoritete, ter jih usmeriti k razmišljanju o 

vrednotah socialnega okolja in življenja samega. Ponudili smo jim iztočnico za 

premislek o postavljanju ciljev, oblikovanju poti, ki jih bo vodila do uresničenih 

želja, ob tem pa smo jih opozorili, da vse poti niso gladke in ravne, prav vsaka 

ovira pa je z močno voljo premostljiva. 

 

    

 

***Rad vedel bi vse trike in geste, 

kam vodijo vse tiste brezkrajne ceste. 

In včasih vprašaš se, zakaj hočeš, želiš, 

zakaj vedno je nekaj, ki ti beži … 

Ali mižiš? 

Življenje je pot, na kateri se vedno učiš.*** 
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Želim si postati zobozdravnik. Želel bi postati uspešen. Potrudil bi 

se za delo, ki si ga želim. Da bom do tega prišel, bom mogel imeti 

voljo in veselje, saj se mi bo obrestovalo. Poleg teh ciljev si želim 

imeti srečno družino. V prostem času pa bi se rad ukvarjal s 

košarko. 

Davor Kovačič, 7. c 

 

Po poklicu si želim postati mehanik. Veseli me, da se s sošolci 

hecamo in da smo prijazni drug do drugega ter skupaj igramo 

košarko in nogomet. Sošolcem bi rad pomagal pri delu in bil 

prijazen do vseh ostalih ljudi. 

Nejc Gubič, 7. c 

 

Rad bi bil poklicni športnik, ker mi je šport zelo všeč. Vem, da bom 

moral vložiti veliko truda, da bom dosegel ta cilj. 

Enej Pleša, 7. c 

 

Hočem postati oseba, na katero bodo ponosni. Ne vem še, kaj želim 

postati po poklicu. Mislila sem, da vem, kaj želim, vendar sem si 

premislila. Nimam še življenjskih ciljev. Želim biti iskrena, prijazna 

in delovna. Prepustila bom svoje življenje naključju in 

presenečenjem, kajti življenje je polno presenečenj.  

Ajda Pišek, 7. c 
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Ko odrastem, si želim postati zdravnica ali pa igralka. Čeprav se 

glede tega trenutno še ne morem odločiti, so moji načrti za 

prihodnost, da bi polepšala svet in pomagala drugim. Rada bi 

reševala življenja nedolžnih ljudi, saj nikoli ne vemo, kdaj se nam bo 

zgodilo kaj dobrega ali pa kaj slabega. Igralka pa bi želela postati, ker 

že zdaj hodim na gledališki krožek, kjer mi je zelo všeč. Rada bi, da v 

prihodnosti ne bi bilo več umorov, vojn in bolnih ljudi, a je to težko 

uresničiti. Toda, če bi se vsak posameznik na svetu trudil, bi se 

situacija lahko malo izboljšala. Današnje predavanje mi je še posebno 

»dvignilo glavo« in mi dalo vedeti, da se je vredno potruditi za vsako 

stvar, saj dokler smo zdravi in srečni, lahko storimo vse. 

»Vredno je živeti, če smo zdravi in srečni.« 

Isabella Podbregar, 7. a 

 

Moja prihodnost 

Želim priti na harmonikarsko tekmovanje (Avsenikovo tekmovanje) 

in osvojiti zlato plaketo (več kot 95.00 točk), kar je dokaj težko. Poleg 

tega pa želim priti tudi v slovenko teniško (zaenkrat) reprezentanco, 

nato pa naprej, na večja tekmovanja in na ATP masters.  

Poleg nogometa in košarke so moji hobiji tudi drugi športi, kot sta tek 

in plavanje. Zelo sem ponosen na moja večja atletska dosežka. Dve 

leti zapored sem najboljši atlet v svojem razredu in paralelki. Poleg 

tega pa imam v letošnjem letu odličen čas (8.4s na 69m), ki ga želim 

še izboljšati.  

Po poklicu pa želim postati borzni posrednik in odpreti svoje borzno 

posredništvo na Wall Streetu, saj pri tem zaslužiš veliko denarja. 

Navdih za to sem dobil pri gledanja filma The Wolf of Wall Street. V 

primeru, da mi to ne uspe, želim postati športnik.  

Klemen Jančič, 7. a 
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Trenutno nimam želja za prihodnost. Vendar pa ni nikoli prepozno 

za izbiro poklica. V otroštvu sem hotel postati pisec in risar stripov. 

Naredil sem že veliko enostranskih stripov, poleg tega pa sem 

nedavno začel delati tudi večstranske. Spoznal sem, da so vsi poklici 

imenitni. Trenutno se še odločam. Morda bom nekoč postal komik in 

bom nasmejal gledalce ali pa bom postal slikar. Morda pa bom nekoč 

naredil nekaj, kar bo zanamcem spremenilo življenja.  

Gašper Jerman, 6. a 

 

Ko sem poslušal Tomaža in gledal njegove slike, sem se zamislil, kaj 

vse je doživel. Sam si že od nekdaj želim postati programer ali raper. 

Ko si zastaviš cilj, te nič ne ustavi, tudi če so vzponi ali padci. Življenje 

je kot kolo sreče, nikoli ne veš, kje se ustavi. Včasih je tvoje življenje 

mučno, včasih veselo, včasih pa polno bolečine. Prav zaradi tega sem 

se odločil, da se bom vedno učil. 

Ko sem bil star tri leta, sem skakal po postelji in skočil naravnost v 

okensko polico in si zlomil nos in zobe. Menim, da se mi bo sčasoma 

zgodilo še veliko podobnih stvari, saj imam mlajšega brata in sestro. 

Zato sem pripravljen dati in žrtvovati svoje življenje za službo, učenje 

in druge stvari. Pripravljen sem garati in se odpovedati družabnemu 

življenju, zato si obljubljam, da bom v šoli bolj priden ter poslušen in 

ne nagajiv, da bom živel športno in hkrati računalniško življenje.  

Alex V., 6. b 

 

V življenju je pomembno, da smo zdravi. Ko odrastem želim postati 

policistka. Želim loviti roparje in zločince. Moji načrti so, da bom šla 

po srednji šoli na fakulteto. Moje vrednote pa so, da bom spoštovala 

druge, da bom prijazna in da bo vse lepo in prav.  

Nia Jere Balog, 4. c 
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Ko odrastem, želim postati učiteljica razrednega pouka ali nekaj v 

zvezi z medicino. Za to se bom učila in pri ocenjevanju dobila petice. 

V osnovni šoli želim biti uspešna, saj bi sama rada izbrala, na katero 

šolo bi šla. Narediti želim še gimnazijo in naprej pedagoško ali 

zdravstveno šolo. Hobi bi ostala košarka, če delo ne bi bilo preveč 

naporno. Imela bi tudi svojo štiričlansko družino. Tudi v kuhanju ne 

želim biti slaba, rada bi bila dobra gospodinja in tudi mama. V 

življenju želim imeti nekaj prijateljev, s katerimi bi delila želje, 

skrivnosti pa tudi slabe novice.  

Lia Vene, 6. a 

 

Ko smo v šoli poslušali  Tomaža in učiteljico Polono Medvešek, me je 

njegova življenjska pot zelo presenetila, saj si takšnih treningov sploh 

ne predstavljam. Po vseh operacijah in padcih je dobro vstal, čeprav 

hodi z berglami, vsaj živi. Zdravniki so mu že pred nekaj leti rekli, da 

ima 20 % možnosti za preživetje.  

Lina Dolganoč, 6. b 

 

Imela bi družino in veliko prijateljev, ki mi bodo stali ob strani kot jaz 

njim. Sama moram poskrbeti, da bom uspešna. Npr. če želiš dobiti 

dobro službo, npr. delo v pisarni, moraš imeti končano šolo. Tudi če 

si naredil veliko šol, si lahko še vedno le navaden smetar ali nekaj 

podobnega. Moraš imeti znanje, ne pa šolo. Prav tako se je treba 

potruditi za prijatelje, jim stati ob strani, jim pomagati na vsakem 

koraku. Ko si otrok, imaš zagotovo veliko ciljev, ki jih želiš doseči. 

Veliko otrok pa si želi postati dobrih. 

Maruša Mejač, 6. a 
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Hočem postati dober človek in se znajti v življenju, narediti osnovno 

ter srednjo šolo. Hočem imeti družino in seveda punco. Najbolj si pa 

želim, da bi bil uspešen.  

Lovro Verk, 7. c 

 

Včasih razmišljam o svoji prihodnosti. Rad bi se šolal za 

zdravstvenega tehnika, najraje bi bil zdravnik za otroke. Izboljšal bi 

ocene in delovne navade. Rad bi imel veliko družino, hočem biti 

dober oče. Želim si obiskati čim več držav in se naučiti veliko jezikov. 

Eldin Mašinović, 7. c 

 

V prihodnosti si želim prepotovati ves svet. Z ladjo in letalom, ker 

hočem videti ves svet. Rad bi tudi odkril nov otok s prijatelji. 

Gašper Kastelic, 3. c 

 

Želim si, da bi že odrasla. Ko bom velika, bom zobozdravnica. V 

prihodnosti si želim, da bi imela otroka, moža. Želim si, da bi bili v 

prihodnosti vsi, ki jih poznam, zdravi in veseli.  

Sara Muratović, 3. c 
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V življenju bi rad postal, kar me bo veselilo, tudi če ne prinese veliko 

denarja, če pa, še toliko boljše. Za ta cilj bom trdo garal, če bo treba, 

tudi po več let.  

Miha Kolenc, 7. c 

 

Želim biti odvetnica. To sem se odločila že pri devetih letih. Potrebni 

bodo trdo delo, trud in nekaj sreče. Po končani osnovni in srednji šoli 

bom šla študirat pravo. Nekega dne bi rada imela svojo odvetniško 

agencijo. Vseeno bo zame na prvem mestu družina. 

Tia Kuhar, 7. c 

Pogovor s Tomažem je bil zelo zanimiv, ker si se lahko zamislil, 

kakšne življenjske cilje želiš doseči, kaj želiš postati in kaj si 

pripravljen narediti za to. Moji življenjski cilji so, da postanem 

arhitekt ali pa gradbeni inženir. Upam, da bom lahko šel na kakšno 

dobro šolo. Vem, da se bo treba za to še zelo potruditi in imeti dobre 

ocene. Po osnovni šoli se želim najprej vpisati na srednjo gradbeno 

šolo v Celju ali Ljubljani, kjer želim diplomirati. Vem, da bo potem 

težko najti službo, saj danes tudi, če imaš še kako dobro izobrazbo, ni 

na voljo veliko prostih delovnih mest. Če bo potrebno, sem se 

pripravljen odpraviti tudi v tujino, da si poiščem dobro službo. A če 

bo tukaj v Sloveniji kakšna dobra služba, bom pa raje ostal kar tu. 

Čeprav v matematiki ne blestim, se bom potrudil, da bom dosegel 

vsaj nekaj življenjskih ciljev, ki sem si jih zadal. Vem, da včasih 

razmišljam že kar malo preveč o prihodnosti, čeprav še nisem končal 

osnovne šole, a bolje se je odločiti danes, kajti jutri ti lahko kaj 

prekriža pot. 

Jan Tomažin, 6. b 
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Luči skozi predor 

Imam cilje in vem, da jih imamo vsi. Moji cilji so uresničljivi, ker 

stremim k temu, da si ne zastavljam nemogočega. Kljub temu da si 

želim ogromno, je moja prioriteta družina. Želim si ustvariti ljubečo 

in povezano družino z otroki in njihovim očetom. Želim dobiti 

ustrezno službo, da bom lahko skrbela za družino in ji nudila vse 

potrebno. Zato se tudi tako trudim v šoli in se še naprej nameravam, 

saj je ustrezna izobrazba ključna za pridobitev službe. Glede na moje 

dozdajšnje življenje ne vem, kako bom otrokom lahko nudila več, kot 

so moji starši nudili meni. Vendar pa vem, da jim bom nudila 

ljubezen ter se z njimi ukvarjala in ne bom neka primitivna 

novodobna emancipirana ženska, ki bo hodila na pilates in kupovala 

pice, namesto da bi se doma ukvarjala z družino, kuhala in hodila v 

službo. Če mi to uspe, sem opravila vse, kar sem hotela, a vem, da 

bom morala še ogromno narediti. Imam pa še eno željo, in sicer nekoč 

bi rada imela svoje vnuke, dobivala v varstvo sestrine otroke in živela 

polno življenje.  

Laura Gajšek, 9. b 

 

V življenju hočem postati poklicni rokometaš. Poleg tega bom naredil 

tudi fakulteto za šport. Vem, da moram za dosežen cilj zelo garati in 

se ne ustrašiti ovir, ki mi bodo prišle na poti. Prav zaradi tega hodim 

redno na rokometne treninge. Pred tem naredim domačo nalogo, 

ponovim predmete, ki jih imamo naslednji dan, in pripravim torbo. 

Velikokrat se mi ne da, a vem, da se bo to delo v prihodnosti 

obrestovalo. Ko sem poslušal Tomaža, sem videl, da mora vsak 

posameznik na svet gledati pozitivno, ne glede na to, kaj se mu 

postavi na življenjsko pot. Pri rokometu pa imam idola Gašperja 

Marguča, ki je levičar in igra na desnem krilu kakor jaz. Tudi sam 

hočem nekoč igrati v slovenski reprezentanci.  

Gašper Galič, 6. a 
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Velikokrat razmišljam o prihodnosti. Želim postati prodajalka v 

trgovini s hišnimi živalmi. To me veseli, ker sem rada v njihovi 

družbi. Moji cilji za življenje oziroma prihodnost so: da dokončam 

šolo in dobim službo. V šoli želim imeti boljše ocene od lanskega leta. 

Do tega bom prišla z veliko učenja. V prihodnosti želim imeti 

družino. 

Špela Frajle, 7. c 

 

V  tem letu bi rada naredila izpit jahač 1, ker zelo rada jaham in se 

učim o konjih. Uspešna bom, če bom več brala o oskrbi za konje. 

Jahanje bom jemala bolj resno, da bi se prebila med najboljše v klubu. 

Eva Medvešek, 7. c  

 

Jaz želim postati cvetličarka, saj se ukvarjam z rastlinami. Želim si 

uresničiti svoje sanje. Pomemben se mi zdi odnos do ljudi. Postati 

želim boljša učenka. Moji cilji so, da se bolj učim in da postanem bolj 

prepoznavna. Želim imeti srečno družino, za to rabim dobro plačo in 

podporo bližnjih. 

Tjaša Zakonjšek, 7. c 

 

Hočem postati komentator in dober košarkar. Do tega bom prišel s 

trdim delom, z garanjem. Veliko se bom učil, da bom postal uspešen. 

Vid Prosenc, 7. c 

 

Želim postati dober človek, prijazen do vseh, pomagal bi rad ljudem 

v stiski. Ne vem še, kaj bi bil po poklicu. Rad igram košarko, a ne 

vem, če bi bil to moj poklic. Imel bi tudi hišnega ljubljenčka.  

Vito Potisek Raušl, 7. c 
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Želim postati dobra in odgovorna oseba in brez enk končati šolo. Ne 

vem natančno, kaj bom po poklicu. Že 6 let treniram nogomet in še 

ga bom, dokler se mi bo ljubilo. 

Grega Tomše, 7. c 

 

Že zdaj razmišljam o tem, kaj želim postati, vendar se ne morem 

odločiti. Rada bi delala kaj z ljudmi in še posebej z otroki. Rada imam 

umetnost, glasbo, petje in slikanje. Delala bi v vrtcu, a ne znam igrati 

inštrumenta. Bila bi otroška zdravnica, pa mi ni všeč kri. Rada bi bila 

umetnica, pa od tega ne bom dovolj zaslužila. Želim si delati med 

ljudmi in otroki, mogoče pa odprem lasten vrtec za tiste na vasi, ki 

nimajo prevoza do vrtca v dolini. Rada bi plesala na trakovih, bila bi 

akrobatka, rada bi kaj trenirala, vendar mi kraj, v katerem živim, tega 

ne dopušča, za v dolino pa nimam prevoza. Rada imam tudi živali in 

mogoče bom kdaj postala profesionalna jahačica.  

Nika Gros,  8. b 

 

Razmišljal sem, da bi postal zdravnik in pomagal ljudem. Če se 

posreči, pa politik v RS. Voditi si želim kakšno stranko. Če bi lahko, 

bi ustanovil desno stran Slovenije. Če se mi pa to ne bi uresničilo, bi 

se pridružil združeni levici ali pa bi bil saj profesor zgodovine ali 

angleščine. Spremenil bi zakone in ustanove v RS. Vsak polnoleten bi 

moral za dve leti v vojsko kot konskripcija. Kandidiral bi tudi za 

predsednika, razpustil bi Evropsko unijo in NATO. Vse ministre bi 

odpustil in prenovil zakone do konca, nadomestni ministri bi bili 

politiki, ki so priljubljeni v javnosti. 

Nejc Škoberne, 8. b 
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