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ZADEVA: ZAPISNIK 27. ŠOLSKEGA OTROŠKEGA PARLAMENTA 
 

Tema: Izobraževanje in poklicna orientacija 

Čas: Ponedeljek, 3. 2. 2017, 7.30 

Kraj: učilnica LVZ 

 

 

Prisotni: ga. ravnateljica Slavica Trstenjak,  

    g. Zlatko Mulec, ga. Nataša Borko Tavželj 

    vsi učenci in učitelji 

 

Dnevni red: 

1. Uvodni pozdrav  

2. Izvolitev delovnih organov 27. šolskega otroškega parlamenta 

3. Poročilo s 26. nacionalnega otroškega parlamenta  

4. Predstavitev poročil od 1. do 9. razreda  

5. Pogovor z gosti 

6. Predlogi za temo 28. otroškega parlamenta 

7. Določitev delegatov za 27. medobčinski otroški parlament 

8. Beseda ravnateljice 

9. Zaključek 

 

 

K točki 1: 

Pozdravne besede predsednika šolske skupnosti Kristjana Klemenčiča.  

 

K točki 2: 

Predsednik šolskega otroškega parlamenta Kristjan je predstavil vodstvo parlamenta, poleg 

sebe še podpredsednico Amando Kaučič Rajšp ter mentorico šolskega parlamenta Blanko 

Mlakar. 

Predsednik je prebral predlagan dnevni red. Dnevni red je bil soglasno sprejet. 

 



K točki 3: 

Predsednik Kristjan je napovedal video posnetek poročila iz 26. nacionalnega otroškega 

parlamenta, ki je bil 11. aprila 2016 v Državnem zboru Republike Slovenije in se ga je tudi 

udeležil učenec naše šole Luka Škoda. 

 

K točki 4: 

Predsednik Kristjan je razložil pomen predstavitev in razprave ter način izbire predstavnikov 

za medobčinski parlament. Zatem je povabil predstavnike po oddelčnih skupnostih, da 

predstavijo svoje aktivnosti in podajo poročilo.  

 

Povzetki predstavitev predstavnikov 

1. razred: Učenci so povedali, kdaj so bili sami pogumni.  

 

2. razred: Učenci so se pogovarjali o pozitivnih vrednotah: prijaznost, radost, zdravje, 

dobrota. S pomočjo kratkega igranega prizora so povedali, da naj bomo prijazni drug do 

drugega in zadovoljni sami s seboj. 

 

3. razred:  Učenci so se lotili teme prijateljstvo in prijaznost. Izvedli so več aktivnosti: izdelali 

so si razredne knjige, brali knjige, opravljali dobra dela sošolcem, se učili o prijaznosti, o tem, 

kako rešujemo prepire ter se naučili pesmico Poj z menoj. 

 

4. razred:  Četrtošolci so se predstavili s TV oddajo. Povedali so, da so se v času ODS 

pogovarjali o poslanici Dese Muck in o knjigi Malalin dan, razmišljali so o vrednotah 

iskrenost, vztrajnost in trdo delo ter se spraševali, v kakšnem svetu si želijo živeti. 

 

5. razred:  Petošolci so največ časa namenili vrednoti poštenost. Izdelali so plakat Hiša 

poštenosti. 

 

6. razred:  Šestošolci so predstavili svoja razmišljanja o vrenotah. Spraševali so se Kaj cenim 

pri drugih?, Čez 10 let se vidim kot…, Kateri poklic bom opravljal in v katerem poklicu me 

vidijo drugi? Kaj je moj cilj?. Zavrteli pa so nam pesem Adijo Smolarja Ne se bat.  

 

7. razred:  Sedmošolci so pri urah ODS spoznavali problematiko dobrine prihodnosti, vode. 

Podali so nam grozljivo statistiko o porabi vodne in nas opozorili na smotrno porabo.  

 

8. razred:  Osmošolci so se spraševali Kaj nam pomeni prihodnost? In primerjali odgovore z 

odgovoi na vprašanje Kaj bo nam osebno pomembno? Izpostavili so denar, družino in 

kariero. Razmišljali so tudi o različnih vrednotah: vztrajnost, potrpežljivost, odgovornost, 

prihodnost okolja ter se pogovarjali o vrednotah nekoč in danes. Izvedli so tudi anketo o 

samopodobi, katere rezultati so pokazali, da jih ima večina slabšo samopodobo. 

 



9. razred: Devetošolci so predstavili njihovo videnje prihodnosti (družina, izobrazba, služba, 

kariera, stanovanjski problem in prijatelji). Prikazali so nam tudi nekaj videoposnetkov 

njihovih predstavitev pri urah ODS.  

 

Predsednik se je vsem predstavnikom vljudno zahvalil za odlične predstavitve. 

 

K točki 5: 

Podpredsednica Amanda je izvedla moderiran intervju z gostoma, bivšima učencem naše 

šole, z gospodom Zlatkom Mulecem, uspešnim gospodarstvenikom in začetnikom ter 

podpornikom razvoja turizma v Negovi ter z gospo Natašo Borko Tavželj, doktorico medicine, 

specializantko ginekologije in porodništva. Amanda je povedala, da smo gosta povabili, ker 

se je v letošnjem šolskem letu naša šola vključila v projekt Inštituta za etiko in vrednote, ki 

temelji na modelu, imenovanem Evropsko ogrodje etike in vrednot. Povedala je, da se 

letošnja tema otroškega parlamenta zelo navezuje na projekt.  

Skozi pogovor sta gosta razkrila spomine na osnovnošolska leta, povedala, kako sta se 

odločala za srednjo šolo, kaj je vplivalo nanju, kakšne cilje sta si zastavila v srednji šoli in 

kasneje v izobraževanju. Gosta se povedala, da se rada spominjata OŠ let in prehoda v 

srednjo šolo. Gospa Nataša je razložila, kako je bila odločena, da se vpiše izbrano gimnazijo, 

ki je bila le vmesna stopnica na njeni karierni poti do zdravnice. Gospod Zlatko je izpostavil 

vztrajnost in neprestano postavljanje novih, višjih ciljev ter veliko trdega dela, ki te popeljejo 

do uspešne kariere. Ob tem sta oba izpostavila še dve najpomembnejši vrednoti, to sta 

družina in prijateljstvo, za kateri si je nujno potrebno vzeti čas in vložiti energijo. Gosta sta 

navrgla še negativne posledice novodobne tehnologije, ki nas tudi razdružuje. 

 

Predsednik Kristjan se je gostoma zahvalil za njun obisk in čas, ki sta ga namenila učencem in 

učiteljem šole.  

  

K točki 6: 

Predsednik Kristjan je vprašal učence po predlogih za naslednji otroški parlament. Podani so 

bili predlogi: odraščanje, hobiji, prosti čas mladih, politika in mladi, modrost mladih. 

Povpraša še ostale prisotne po dodatnih predlogih. Ostalih predlogov ni bilo. 

 

K točki 7: 

Predsednik Kristjan je razložil pravila glasovanja za določitev delegatov za medobčinski 

otroški parlament. Glasovali so po razredih, tako, da so na listih označili tri učence, ki so 

izstopali na predstavitvi, po vsebini in nastopu, pri tem so lahko označili le eno ime iz svojega 

razreda.  

Amanda je razdelila glasovalne liste, jih pobrala ter skupaj z mentorico seštela glasove. 

Rezultate je zapisala na list, ki ga je predala predsedniku Kristjanu.  



Kristjan je razglasil učence z največ prejetimi glasovi: Miha Škoda, Kristjan Klemenčič, 

Amanda Kaučič Rajšp in Ema Vogrin. Povedala je, da bodo ti učenci, naši delegati na 

medobčinskem parlamentu, ki bo 7. 3. 2017 v OŠ in vrtcu Apače. 

 

K točki 8: 

Predsednik Kristjan je predal besedo še ravnateljici šole, mag. Slavici Trstenjak. Ob koncu je 

povabil še druge k besedi. Ker ni bilo drugih govorcev se je Kristjan zahvalil za pozornost in 

zaključil šolski parlament. 

 

27. šolski otroški parlament se je končal ob 9.00 uri. 

 

 

 

 

 

Zapisnikarica:      Predsednik šolskega parlamenta: 

Amanda Kaučič Rajšp                    Kristjan Klemenčič 

 

 

 

Usmerjanje pri pisanju zapisnika 

in mentorica otroškega parlamenta: 

Blanka Mlakar 

 

 

 


