
32. OTROŠKI PARLAMENT 2021/2022 

 

 
 

Tudi v šolskem letu 2021/2022 je bila tema  MOJA POKLICNA PRIHODNOST, ki so jo mladi 

izbrali že v letu 2019.  

 

V petek, 18. marca 2022, je Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje, s spletno video 

konferenco, preko aplikacije ZOOM, izvedla 32. regijski Otroški parlament na temo, ki je blizu 

vsaki generaciji osnovnošolcev, saj se morajo zelo mladi odločiti, kje bodo nadaljevali šolanje 

in kakšen poklic si želijo.  

Na 32. regijskem Otroškem parlamentu so sodelovali učenci 23 osnovnih šol iz Zgornje ter 

Spodnje Savinjske in Šaleške doline, skupaj 46 predstavnikov zadnje triade. Vsako šolo sta 

zastopala dva mlada parlamentarca. Našo šolo sta zastopali Eva Plešnik iz 9. a in Alina 

Urbanc iz 9. b razreda. Kljub temu, da so bili letos učenci večino šolskega leta v šoli, so 

omejitve preprečile izvedbo medobčinskih otroških parlamentov. Parlamentarce je po uvodnem 

pozdravu regijske koordinatorice, Bojane Špegel, nagovorila generalna sekretarka ZPMS, 

Breda Krašna, ki je mladim zaželela dobro delo in iskrive razprave. Te je spretno in s posluhom 

povezovala Tina Felicijan. Mladi parlamentarci so razpravljali na pet podtem, ena od njih je 

bila tudi vpliv Covid-19 na njihovo poklicno odločitev. Priznali so, da je to, kar se je dogajalo 

v zadnjih dveh letih res vplivalo nanje, še bolj pa na medosebne odnose, ki so se poslabšali.  

Mladi se zavedajo, da se bodo morali nenehno izobraževati, saj so spremembe na trgu dela 

velike in hitre.  

 

Na 32. nacionalnem Otroškem parlamentu v Ljubljani, so mladi izbrali novo temo za prihodnji 

šolski leti, to je Duševno zdravje otrok in mladih. Prepričana sem, da je na izbiro teme 

vplivala epidemija Covid-19, saj so posledice le-te posegle na vsa področja našega življenja in 

dela. 

 

V letošnjem šolskem letu smo sodelovali tudi pri projektu "URESNIČEVANJE PRAVICE 

OTROK DO PARTICIPACIJE: NAŠE MNENJE ŠTEJE!" ob finančni podpori programa 

Erasmus+  

Eno od štirih področnih srečanj se je lani jeseni odvilo tudi v Velenju, kjer sta sodelovali učenki 

naše šole. Regijsko posvetovanje za Posavsko, Savinjsko in Zasavsko regijo je potekalo v 

Velenju, 4. 11. 2021. Bila so 4 regijska posvetovanja z otroki. Eva Plešnik iz 9. a  in Alina  

Urbanc iz 9. b sta bili udeleženki za Savinjsko regijo in bosta prejeli mednarodno 

priznano potrdilo certificat Youthpass. Izoblikovane končne predloge (razprave so bile iz 

štirih vsebinskih področij – šolstvo, zdravstvo, sodni in upravni postopki ter lokalna skupnost) 

bodo vključili v Belo knjigo ZPMS o uresničevanju otrok do participacije.  

29. 3. 2022, se je v Ljubljani odvilo zaključno srečanje mladih iz vse Slovenije, ki so sodelovali 

v projektu Naše mnenje šteje! Na zaključnem dogodku sta sodelovali Eva Plešnik in Alina 

Urbanc, učenki naše šole ter še en učenec iz Osnovne šola Petrovče. V Ljubljano jih je ob 

soglasju s strani staršev pospremila naša sekretarka, ga. Bojana Špegel. Predstavniki regije 

SAŠA so se odlično odrezali v razpravah in pri oblikovanju predlogov o participaciji otrok v 

šoli, pri zdravniku, v lokalni skupnosti ter na sodišču. Razpravo so pospremili oblikovalci 

politik in strokovnjaki po posameznih področjih, kar je bilo za mlade izjemno zanimivo. V 

drugem delu srečanja so svoje predloge med drugim predstavili tudi ministru za pravosodje 

Marjanu Dikaučiču, ki se je strinjal, da jih morajo več in bolje informirati o sodnih postopkih. 

Njihova razmišljanja iz področja zdravstva je močno podprl mag. Franc Vindišar, državni 
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sekretar na Ministrstvu za zdravje, saj so predlagali, da morajo mladi imeti možnost izbire o 

poteku zdravljenja in da morajo vsi narediti več za boljše duševno zdravje mladih. Predlogi 

mladih so navdušili tudi dr. Jožeta Ruparčiča, namestnika Varuha človekovih pravic RS. Skupaj 

so oblikovali zanimive in pomembne predloge, ki jih bodo na Zvezi prijateljev mladine 

Slovenije vključili v Belo knjigo ZPMS o uresničevanju pravice otrok do participacije. 

 

                              
 

 

                         
 

                                  
 

 

Z letošnjim šolskim letom tako zaključujemo skoraj 4-letno temo Moja poklicna prihodnost 

in jeseni začenjamo z novo, ki so jo izbrali mladi parlamentarci na 32. nacionalnem Otroškem 

parlamentu. Razpravljali bomo o Duševnem zdravju otrok in mladih.  
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