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Želim, da bi svetu vladal mir, da ne bi imel težav. 
VIT KRTALIĆ VREČKO 
 
V novem letu si želim, da bi še naprej uspevala v šoli, da bi izbrala želeno srednjo 
šolo, da bi spoznala prave prijatelje, ne tistih – lažnivih. 
TEJA MEDVED 
 
Želim, da bi bil zdrav, da bi imel dobre ocene in srečo v življenju, tudi več denarja. 
MAKSIM MARDZIASAU 
 
Želim si zdravje in dobre ocene. 
MIHAEL JUS 
 
Želim si, da bi bil zdrav in srečen sem, ker bom odšel maja v Nemčijo na ribolov. 
PATRIK SKLEDAR 
 
Želim si, da bi bil zdrav kot riba. 
JAŠA KOVAČIČ 
 
V novem letu si želim, da bi imela dobre ocene, da bi bila sprejeta na oblikovalno 
šolo v Mariboru in da bi se razumela s prijatelji in starši. 
TJAŠA FUREK 
 
Rada bi, da bi bilo veselo, brez prebežnikov, da bi se vojne v svetu končale. Moja 
želja je tudi, da se imam lepo in da ne bi bilo žalostnih trenutkov. 
JULIJA FRANGEŽ 
 
V novem letu si želim boljše ocene, manj prepirov s prijatelji, boljše odnose z 
učiteljico ter veliko zdravja. 
ALJAŽ GRMIČ 
 
Moje novoletne želje so: nova gumijasta ura, veliko igric, uspeh v srednji šoli. 
ŽIGA GEREČNIK 
 
Moja novoletna želja je, da bi se razrešile stare težave, tudi letošnje in bi se začelo 
resnično novo leto, ločeno od vsega slabega. 
TJAŠA KERIN 
 
Želim si, da postanem bolj fit in izboljšam ocene. 
ALEN KOREZ 
 
Želim si, da bi imel še več denarja, enake ali boljše ocene, da bi še naprej treniral 
nogomet. 
ŽIGA EMERŠIČ 



 
V novem letu si želim, da sem sprejeta na izbrano srednjo šolo. 
NUŠA RANFL 
 
Želim si, da bi se bolj potrudil pri učenju in da bi manj sedel za računalnikom. 
DOMINIK PIGNAR 
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Moje želje so naslednje: čim boljše ocene, sreča moji družini, da bi bili vsi prijatelji. 
TAMARA KACJAN 
 
Moje novoletne želje so, da bi imela boljše ocene, da bi doma bili čim več skupaj. 
KAJA ŽIVKO  
 
Želim si, da bi bil zdrav in da bi se imel lepo med prazniki. 
TADEJ KAMENŠEK 
 
V prihodnjem letu bi rad imel lepe ocene, rad bi bil zdrav, da bi se z družino imeli 
lepo in da bi novo leto bilo polno veselja. 
VID KOVAČIČ 
 
Želim, da bi prazniki minili lepo in da bi jih preživela z družino in da bi v letu 2017 
bilo veliko dobrih in malo slabih trenutkov za vse ljudi. 
MONIKA  PLAJNŠEK 
 
Predvsem si želim, da bi bili zdravi, veseli in se imeli radi; čim manj prepirov pri 
nas in po svetu, dobre medsebojne odnose. 
ROK METLIČAR FRIC 
 
V novem letu si želim čim več zdravja, dobrih ocen v šoli, uspehov in dobrih 
medsebojnih odnosov. 
SIMON ŽNIDER 
 
Želim si, da bi bil v šoli uspešen, da bi čim lepše preživel novoletne praznike ter da 
bi nov leto bilo polno veselja in lepih trenutkov. 
NIKO KORES 
 
Želim si, da bi v naslednjem letu imela dobre ocene in želim, da se meni in moji 
družini ne bi nič hudega zgodilo. 
NIKA KOKOL 
 
Želim si dobrih ocen in da na svetu ne bi bilo kriminala. 
JANA KOKOL 
 



Želim si, da bi bil zdrav, da se ne bi poškodoval in da bi bil uspešen v šoli. 
JAKOB PETEK 
 
Želim si, da bi čim bolj uspešno končal to šolsko leto, da bi imel več prostega časa 
in da bi bil zdrav. 
TILEN EBERHART 
 
Želim si biti uspešnejša v šoli in da bi prazniki minili lepo. 
ZOJA TOPOLOVEC 
Želim si, da bi na svetu vladal mir, da bi vsakdo lahko zaživel spodobno življenje. 
Želim si, da bi bila v svojem življenju uspešna. 
TJAŠA VINDIŠ 


