
 

Pendrek 
Malček gre po ulici in najde pendrek. 
Nakar sreča policaja in ga vpraša:” Oprostite ali je to 
vaš pendrek? 
” POLICAJ:” Ne, ne jaz sem svojega izgubil.” 

 
Opice 
V šoli se učijo o naših prednikih. Učitelj vneto 
razlaga, da smo nastali iz Adama in Eve. 
Janezek pa dvigne roko in pojasni: “Moje oče je 
rekel, da smo nastali iz opic.” 
Učitelj pa: “Vaša družinska zgodovina me ne 
zanima…” 

 
Vlak 
Učitelj v šoli za policiste z dijaki tretjega letnika stoji 
na železniški postaji in čaka na vlak. Vlaki prihajajo 
in odhajajo, toda skupina bodočih policistov z 
učiteljem na čelu še kar stoji in čaka. Končno se 
učitelj oglasi : “Odpeljali se bomo z naslednjim 
vlakom, ne glede na to, če je samo za 1. in 2. razred!” 

 
Lahko vprašanje 
Vodilni politik vpraša sina po diplomi: “No, kako je bilo? Ali si dobil veliko težkih vprašanj?” 
“Niti ne. Vprašali so me samo, če sem res tvoj sin…” 

 
Žirafa 
Katera je najboljša gorenjska delovna žival? 
??? 
Žirafa! Doma dela, pri sosedu je ! 

 
Zid 
Zakaj konj gleda čez zid??? 
Ker skozenj ne more.. 

 
Nizke cene 
Zakaj se blondinka v trgovini plazi po tleh? 
Ker išče nizke cene. 

 
Karpati 
- Očka, ali veš, kje so Karpati? 
- Vprašaj mamo! Ona vedno pospravlja po hiši! 

 
Matematična olimpijada 
Pride policaj z bronasto kolajno v službo, pa seveda požanje val navdušujočega odobravanja 
in pohval. Pa ga kolega vpraša, kje je dobil kolajno. 



“Na matematični olimpijadi za policaje,” mu odvrne, “na vprašanje, koliko je 3 x 7, sem bil z 
19 tretji!” 

 
Kikirikanje 
Zakaj petelin že na vse zgodaj kikirika??? 
-Ker potem ne pride do besede…:-) 

Jež in kača  
Kaj dobimo, če križamo ježa in kačo? 
Zobno ščetko. 

 
Pizza 
Policaj pride v picerijo in naroči pico. 
Natakar vpraša: “Vam jo razrežem na 4 ali 8 kosov?” 
“Kar na 4, osem jih ne bom mogel pojesti.” 

 
100 Gorenjcev 
Kako spraviš 100 Gorenjcev v enega fička? 
V avto vržeš 10 evrov. 

 
Želve 
Gresta dve želvi po puščavi in najdeta steklenico Coca-Cole. Nekaj časa se mučita z 
odpiranjem in ker jima ne uspe, pravi prva: 
- “Ti pazi steklenico, jaz grem pa po odpirač.” 
Mineta dve leti, ker prve želve še ni nazaj, druga še enkrat poskusi odpreti steklenico. Takrat 
pa se izza najbližje skale oglasi prva želva: 
- “Ti! Če boš tako pazila na steklenico, pa sploh ne bom šla po odpirač !” 

 

Danes raje ne 
Mami ali lahko pokažem očetu test iz matematike? Ne, danes raje ne, saj sem mu pokazala že 
račun za elektriko. 

 
Val 202 
Kaj se zgodi, če dve stoenki padeta v morje? 
Val 202. 

 
Vozniški izpit 
Ženska, ki je pravkar naredila vozniški izpit, se pelje proti domu. Na telegrafskem drogu 
opazi delavca, ustavi in ga nahruli: “Ste pa res reva! Tako slabo pa res ne vozim!” 

 
Dvigalo 
Janezek je dobil stanovanje v 3. nadstropju, a ni bil prav nič zadovoljen. 
“Kaj ti ni všeč?” so ga vprašali. 
“Dvigalo je nerodno. V njem piše SAMO ZA 4 OSEBE.” 
“IN KAJ POTEM?” 
“Veliko časa traja, da zjutraj zbudim še 3 sosede in jih prepričam, da se skupaj odpeljemo.” 



 
Krava 
Reče učiteljica v šoli: “Učenci, narišite poljubno sliko in mi jo oddajte na koncu pouka!” Ob 
koncu pouka vsi oddajo risbe le Janezek odda prazen list. Učiteljica ga vpraša: “Kaj si narisal 
Janezek?” Janezek odgovori: “Kravo in travo!” “Kje tu vidiš travo?”, ga vpraša učiteljica. Janez 
odgovori: “Krava jo je pojedla.” “Kje pa je potem krava?”, ga zopet vpraša učiteljica. Janezek 
odgovori: “Šla je ker ni bilo trave!” 

Elastika 
Zakaj policaj pri filmu drži elastiko in jo napenja? 
Zato da je film bolj napet. 

Sneg 
Se 2 policaja peljeta v avtu. Nato 1. policaj reče:« Kako je vroče. Ko bi vsaj zapadlo 1m 
snega.» Drugi mu pa odvrne:« Ti si pa nor! Kdo pa misliš da bo kidal v taki vročini?« 

 
Šola 
Oče pride budit sina. 
“Janezek, vstani. Zamudil boš šolo.” 
“Ne grem več tja, oči, tam me samo zmerjajo, mečejo vame razne stvari, me tepejo in se 
norčujejo iz mene.” 
“Poslušaj, trije razlogi so, zakaj moraš vstati: 
prvič, ker je ura osem, 
drugič, ker boš zamudil in 
tretjič, ker si ravnatelj!” 

 
O kačah 
Pogovarjata se dve kači in ena reče:” Umiram pičla sem se u jezik”. 

 


