Zakaj misliš, da si bil izbran za pozitivca šole?
Mislim, da zato, ker sem prijazen do sošolcev, jim zmeraj pomagam, če me potrebujejo. In ker se v
moji družbi počutijo sproščeno.
Vedel si, da poteka to na naši šoli, ali si se kaj pripravljal?
S tem sem bil seznanjen, vendar se na to nisem nič posebej pripravljal.
Povej kaj o sebi.
V prostem času se družim s prijatelji, ki mi veliko pomenijo, skupaj igramo nogomet. Zelo rad se tudi
sprehajam s svojim psom po naravi. Sem vedno nasmejan, nikoli slabe volje. Na svet zmeraj gledam s
pozitivne strani.
Katere so po tvojem mnenju tvoje dobre in tvoje slabe lastnosti?
Dobre so to, da sem v življenju odločen in vztrajen. Slaba lastnost je pa, da včasih zelo hitro zamerim.
Vemo, da si vsestranski. Na katerem področju pa si najuspešnejši ?
Najuspešnejši sem na športnem področju, predvsem v nogometu in teku. To me sprošča in osrečuje.
Pot do uspeha je vedno povezana z napornim začetki. Kakšni so tvoji?
V družbi sem zmeraj to, kar sem jaz, in nikoli ne poskušam biti nekdo, kakršnega bi si drugi želeli.
Se držiš kakšnega mota, ki te vodi skozi življenje?
Hmmm. Mislim, da moraš v življenju biti to, kar si ti, ne pa da se trudiš ugajati drugim, da bi te zato
imeli radi.
Ali imaš že kakšne načrte za prihodnost?
Najprej si želim uspešno zaključiti srednjo šolo. Upam, da bom sprejet na fakulteto za farmacijo. Rad
bi diplomiral in postal magister farmacije.
Kaj priporočaš dijakom, da so bolj pozitivno usmerjeni?
Vedno morajo zaupati vase, ker je vsak sposoben in lahko naredi marsikaj, če v to le verjame. Nikoli ne
smejo biti slabe volje. Iz svojih napak naj se vedno le učijo in naj jim ne bo žal tega, kar so storili.
Tvoj največkrat izrečeni stavek je …
Vse je mogoče, če se nekaj hoče.
Zaključna misel.
V življenju moraš biti vedno optimističen, nasmejan, pozitiven, prijazen do drugih. Na vse ljudi moraš
gledati enako in ne zviška, saj smo si vsi enaki. 
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