
INTERVJU S POZITIVCEM ŠOLE 2012/2013 (LUKA PRERADOVIČ) 

1. Zakaj misliš, da si bil/a izbran/a za pozitivca/ko šole? 

Mislim, da zato, ker rad pomagam sošolcem ter se veliko smejim in zabavam. Mogoče pa tudi 
zato, ker zelo rad opravljam dobrodelna dela.  

2. Ali si vedel/a, da na naši šoli poteka to vsako leto, si se kaj pripravljal/a? 

Vedel sem, da to poteka vsako leto, nisem pa se pripravljal na to.  

3. Povej kaj o sebi!  

Sem človek, ki na vsako stvar gleda s pozitivne strani. Zelo rad nasmejim ljudi okoli sebe, da se 
v moji družbi počutijo prijetno. V prostem času se najraje družim s prijatelji ter poučujem 
otroke na različnih delavnicah izdelovati izdelke iz gline. 

4. Katere so po tvojem mnenju tvoje dobre in katere tvoje slabe lastnosti? 

Moje dobre lastnosti so, da sem vztrajen, prijazen, komunikativen in odločen strmeti k ciljem. 
Moja slaba lastnost pa je verjetno ta, da včasih prehitro odreagiram na stvari, o katerih še 
nisem razmislil. 

5. Dobro vemo, da si vsestranski/a. Na katerem področju pa si najuspešnejši/a? 

Najbolje mi gredo stvari, ki so povezane z umetnostjo. 

6. Pot do uspeha je vedno povezana z napornimi začetki. Kakšni pa so tvoji začetki? 

Na začetku sem vedno zelo trmast in vztrajen, dokler ne dosežem cilja, pa čeprav je pred 
menoj še težka pot.  

7. Se držiš kakšnega mota, ki te vodi skozi življenje? 

Vse se da, samo če se želi! 

8. Ali že imaš kakšne načrte za prihodnost? 

Da. Najprej si želim uspešno zaključiti program zobotehnika, potem pa se vpisati v nadaljnji 
študij. Predvsem želim imeti poklic s področja medicine. 

9. Kako preživljaš svoj prosti čas? 

V prostem času predvsem pomagam staršem v podjetju, zelo rad se družim s prijatelji, veliko 
prostega časa pa rad preživim s sestro. 

10. Kaj priporočaš dijakom, da so bolj pozitivno usmerjeni?  

Na vse naj gledajo s pozitivne strani, vsako stvar oz. oviro se da premagati, če je vsaj malo 
volje in želje. Če bodo počeli stvari, ki jih zanimajo v življenju, potem bo to premagovanje ovir 
lažje.  



11. Tvoj največkrat izrečeni stavek je … 

»Ne sekiri se, do poroke bo bolš!« 

12. Zaključna misel ... 

Bodite veseli v življenju, cenite to, kar imate, ker bi bilo lahko le še slabše. Na vse glejte 
pozitivno, predvsem pa bodite nasmejani, ker je smeh pol zdravja.  

 


