
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Dobil sem nenavadno nalogo. V svoji domišljiji se lahko postavim v 
čevlje našega župana in za en dan prevzamem njegove naloge in delo.”  

 

  VENCLJEVE NOVICE 

Glasilo učencev OŠ Venclja Perka 

Številka 1 

 

Dobil sem nenavadno nalogo. 
V svoji domišljiji se lahko 
postavim v čevlje našega 
župana in za en dan 
prevzamem njegove naloge in 
delo. Ko začnem z 
razmišljanjem, pa ugotovim, 
da pravzaprav ne vem, kaj je 
njegova naloga, kakšna 
pooblastila ima, kaj vse lahko 
naredi in podobno. 
 
Brž pogledam v pametni 
Google in najdem definicijo, ki 
je približno taka: „Župan je 
neposredno izvoljen lokalni 
funkcionar, ki predstavlja in 
zastopa občino, hkrati pa je 
odgovoren za delovanje 
občinskega sveta in izvrševanje 
odločitev, ki jih le ta sprejme.  
 

 
Župan pa je predvsem tudi prijatelj vseh občanov ter hkrati tudi 
zastopnik njihovih interesov in vrednot. Predstavlja svojo občino v 
javnosti ter hkrati tudi v celotni Sloveniji.” 
Ni kaj, kar pomembna reč. In ker za en dan lahko postanem župan, 
bi si takoj dovolil uvesti nekaj sprememb v naših Domžalah.  
 
 
 

V tej izdaji lahko preberete:      
* Jure Salopek za en 
dan župan Občine 
Domžale 
 
* Noč v knjižnici 
 

 

* Sejmarjenje 
 

Napovedujemo: 
 
* Poklicna tržnica 
 
* Vikend ustvarjalni tabor 
 
* Božično-novoletne počitnice 

Če bi bil župan 
Občine Domžale … 

 

ZAHVALA – SEJMARJENJE 2016 
 

Učenci, učitelji, starši, donatorji, zunanji sodelavci in    
drugi obiskovalci – spet je minil nepozaben večer. 

 
Iskreno se Vam zahvaljujemo, saj nam brez vaše pomoči,  

dobre volje in prijetnega druženja to ne bi uspelo. 

Ravnateljica Petra Korošec 
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Spremembe, ki bi jih kot 
župan uvedel, bi bile pika 
na i, saj so se v  
Domžalah v zadnjih letih 
realizirali pomembni 
projekti, ki vplivajo na 
naš boljši in kvalitetnejši 
vsakdanjik.  
 
Ker obožujem nogomet, 
bi bila moja prva naloga 
ta, da bi v Domžalah 
uredili nogometno igrišče 
z umetno travo, ki bi bilo 
vedno odprto za vse 
občane in bi se mi otroci 
tam lahko igrali in se 
družili.  
 

Juretove novosti: nogometno igrišče z umetno travo,  
oživljeno mestno jedro, park in kino v SPB 

Soseska SPB je po mojem 
mnenju potrebna 
temeljite prenove. 
Poslovni prostori so 
zapuščeni, okolje je 
temačno in nič kaj 
vabljivo. Glede na to, da 
tam stanuje kar veliko 
ljudi, bi jo bilo potrebno 
osvežiti, povrniti nekdanji 
vrvež, ponuditi zanimive 
vsebine in jo narediti 
privlačno za ljudi. Kot so 
mi pripovedovali, je bil v 
včasih v SPB kino, ki je v 
Domžale privabljal veliko 
število ljudi in v Domžalah 
je bilo tedaj tudi ob 
večerih bolj živahno. 
 

 

 
SPB Domžale. Vir: Google.si 

 

Preden zaključim svoje delo, bi ustanovil otroški občinski svet, ki bi se sestajal enkrat mesečno. Tam bi dal besedo 
mladim iz naše občine in jih pozval, naj predstavijo svoje probleme, pripombe, razmišljanja in rešitve. Le tako bi najbolje 
dobili vpogled v razmišljanja mladih, v njihove želje, probleme, potrebe, ki jih prepoznavamo mladi in se nam zdijo iz 
našega vidika vredni razmisleka. S tem bi se tudi mladi aktivno vključevali v življenje v naši občini in hkrati ustvarjali 

okolje v katerem bi si vsi želeli živeti.                                                                                                                   Jure Salopek, 9. c 

Otroški občinski svet                                                            
                                                                                                         

 

Naslednja naloga bi bila 

oživiti mestno jedro, saj 

se sedaj skoraj ne ve, kje 

točno naj bi center bil. 

Parkirišče sredi Domžal, 

zraven avtobusne 

postaje, bi bilo bolj 

primerno za park, 

razširitev tržnice in 

podobno. 

Tudi park zraven mojega 
novega delovnega 
mesta, bi bilo potrebno 
osvežiti. Potrebno bi bilo 
postaviti še kakšno klop 
in park ustrezno 
osvetliti. 
 

Soseska SPB je po 
mojem mnenju 
potrebna temeljite 
prenove.  

To je dogodek, ko se 
zberemov šolski knjižnici, 
tam prespimo in 
obravnavamo knjigo za 
Cankarjevo tekmovanje. 
Letos je bila to za 8. in 9. 
razrede knjiga Moj ata, 
socialistični kulak. 
Najprej smo se pogovorili o 
avtorju, literarnih pojmih ter 
nato še o zgodovinski plati 
knjige. Po končanem delu 
smo odšli v jedilnico na 
palačinke, ki so jih med 
našim 

NOČ V KNJIŽNICI 
Piše: Hana Peterca, 8. c 

 
 

delom spekle učiteljice. Bile 
so zelo okusne, zato smo jih 
hitro pojedli. učilnico in si 
ogledali še film, posnet po 
knjigi. Bil mi je zelo všeč, saj 
je bil smešen in zanimiv ter je 
prikazal sporočilo knjige.  
Po končanem ogledu smo 
rešili še nekaj nalog in se 
pripravili za spanje. Zaigrali 
smo nekaj prizorov iz knjige 
ter se pošteno nasmejali.  
Zjutraj smo knjižnico še 
pospravili, pojedli zajtrk ter 
odšli domov.  
Noč v knjižnici je bila res 
zabavna in zanimiva. 
Mislim, da smo se na letošnje 
Cankarjevo tekmovanje zelo 
dobro pripravili.  
Upam, da se je naslednje leto 
spet udeležim. 
 

 

 Delali so mila, sveče, vrečke, okraske iz suhih 

pomaranč, pekli piškote in ustvarjali še veliko 

lepih stvari. Ves denar, ki so ga učenci zaslužili 

s prodajanjem izdelkov, gre v šolski sklad. Na 

koncu so si učenci, ki so podajali zaslužili že 

težko pričakovano kremšnito. 

 

SEJMARJENJE 2016 

Piše: Valentina Štrukelj, 6. b 

21. novembra 2016 je na Osnovni šoli 
Venclja Perka v Domžalah potekal 
novoletni bazar. Na bazarju se je prodajalo 
veliko izdelkov, ki so jih učenci od prvega 
do devetega razreda naredili sami. 
 

V petek pred jesenskimi 
počitnicami smo imeli na 
OŠ Venclja Perka 
druženje Noč v knjižnici. 


