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ZAPISNIK 

 

27. zasedanja Medšolskega otroškega parlamenta,  

ki je potekalo 15. 2. 2017, na OŠ Gornji Petrovci 

 

tema letošnjega parlamenta je 

“OTROCI IN NAČRTOVANJE PRIHODNOSTI” 

 

Zasedanja sta se udeležila po dva delegata s svojimi mentorji iz naslednjih osnovnih šol: 

 

OŠ Bakovci, OŠ Beltinci, OŠ Cankova, OŠ Fokovci, OŠ Grad, OŠ Kuzma, OŠ I Murska Sobota, OŠ II 

Murska Sobota, OŠ III Murska Sobota, OŠ Puconci, OŠ Šalovci, OŠ Tišina, 

OŠ Sv. Jurij, OŠ Gornji Petrovci. 

 

Zasedanja se niso udeležile OŠ Bogojina in DOŠ Prosenjakovci. 

 

Na zasedanju so bili prisotni gosti: Franc Šlihthuber -župan občine Gornji Petrovci;  Nikolaj Kuhar - dijak 

Gomnazije Murska Sobota, Darja Farič Klenčič – ravnateljica OŠ Šalovci in ravnatelj OŠ Gornji Petrovci. 

 

Zaradi nujne zadržanosti sta se opavičili Mateja Leskovar Polanič – regijska koordinatorica za OP za 

Pomurje in gospa Irena Kumer- predstojnica OE Zavoda RS za šolstvo Murska Sobota. 

 

Vabilu se ni odzvala predsednica Društva ZPM Murska Sobota – Nataša Klepec. 

 

 

Dnevni red zasedanja je bil: 
 

1. Sprejem in pozdrav gostov. 

 

2. Izvolitev predsedstva zasedanja. 

 

3. Navodila za delo v delavnicah. 

 

 Ob 14.30 – 14. 45 - MALICA  v jedilnici šole  
 

4. Plenarni del zasedanja – predstavitev dela v delavnicah in razprava 

 

5. Pregled dela in oblikovanje sklepov  

 

6. Predlog  teme za naslednji Otroški parlament (OP) 

 

7. Izbor delegatov za regijski in nacionalni otroški parlament 

 

 

K  1. točki: 

Sprejem in pozdrav gostov. 

 

Mentorica gostujoče šole OŠ Gornji Petrovci- Dušanka Lainšček Grkinič je pozdravila vse učence-delegate, 

njihove mentorje in goste. Delegate je pozdravil tudi ravnatelj šole in župan občine Gornji Petrovci. 



 

Sledil je kratkim programom v katerem nam je, med drugim, dijak Nikolaj Kuhar prebral svojo nagrajeno 

pesem Evropa mojih sanj.  

 

 

K 2. Točki:  

Izvolitev predsedstva zasedanja. 

 

Predlagani so bili: 

Za predsednika zasedanja: SVEN BOGATAJ iz OŠ Gornji Petrovci 

 Za namestnika:       TADEJ ABRAHAM  iz OŠ Šalovci 

Za člana:       MARKO RENGEO iz OŠ Beltinci 

        ADAM ČERVEK iz OŠ II Murska Sobota 

 

Delegati so soglasno potrdili predlagano predsedstvo, ki je prevzelo vodenje 27. zasedanja OP. 

 

 

K 3. točki: 

Navodila za delo v delavnicah. 

 

Delegati so se razdelili v štiri skupine. Vsaka skupina je razpravljala na določeno podtemo teme letošnjega 

otroške parlamenta. Z delegati so bili učitelji šole OŠ Gornji Petrovci. 

 

Učitelji – mentorji so bili: 

1. Barbara Čeh za  temo PRIHODNOST 

2. Bernarda Đekovski za temo VREDNOTE 

3. Ivana Zidanšek  za temo KDO SEM IN KAKŠEN ČLOVEK ŽELIM POSTATI? 

4. Bojana Keršič Ružič za temo OKOLJE 

 

Delegati so v delavnicah razpravljali 60 min.  

 
Podlaga za delo oz. uvod v razpravo je bila pesem Evropa mojih sanj. V nekatrih delavnicah je sodeloval in 

se pogovarjal z učenci tudi sam avtor pesmi. Maja in junija 2016 je bila v okviru mednarodnega projekta 

Homo Europeanus v Sloveniji izvedena kampanja o prihodnosti Evrope in aktivnega državljanstva, v 

sklopu katere so razpisali mladinski pesniški natečaj.  Na njem je zmagala pesem dijaka Gimnazije Murska 

Sobota-Nikolaja Horvata, z naslovom  Evropa mojih sanj. 

 
 

K 4. Točki: 

Plenarni del zasedanja – predstavitev dela v delavnicah in razprava. 

 

Delegati so predstavili svoja razmišljanja in predloge, kot so jih izoblikovali v skupinah. V nekaterih 

pogledih so bili dokaj drzni in so zagovarjali družbo brez pravil, ki bi po njihovem mnenju lahko delovala v 

prihodnosti in omogočala človeku večjo svobodo.  

Opozorili so tudi na pretirano vlogo denarja, ki deli družbo na  tiste ki vladajo in sužnje, ki za njih delajo, ter 

so si zaželeli družbo brez denarja. 

Drugi so bili manj optimistični in so se ukvarjali z reševanjem trenutnih družbenih, eksistenčnih vprašanj ali 

okoljskih vprašanj.   

Dotaknili so se tudi izobraževanja in vloge učitelja v prihodnosti.  Napovedali so, da bo zaradi dostopa do 

informacij, izobraževalnih vsebin in raznih oblik izobraževalnih programov možno dostopati preko spleta od 

doma. Zato se bo vloga učitelja povsem spremenila. 

 

Ob tem se je razvila dokaj burna izmenjava mnenj in razprava,  ki se je običajno zaključevala z 

optimističnim pogledom mladih na prihodnost in povdarjanjem prednosti tehnološkega razvoja, ki bo 

pomagal človeku ohraniti ta planet. 



K točki 5: 

Pregled dela in oblikovanje sklepov. 

 

 

1. tema:KDO SEM IN KAKŠEN ČLOVEK ŽELIM POSTATI? 

 

Delegati so povdarili, da je zelo pomembno za vsakega mladega človeka, da izgradi in ohrani 

SPOŠTOVANJE SAMEGA SEBE (pozitivna samopodoba) in da SPOŠTUJE DRUGE. 

 

Spoštovanje človeka in njegovega dostojastva bo omogočilo SVOBODO in ENAKOST vseh ljudi.  

 

Mladim so pomembni prijatelji. Pri tem poudarjajo, da je pomembno, da drug drugega sprejemajo takšnega 

kakršen je. Od otroštva dalje se na ta način učijo spoštovati različnost. 

 

Velik pomen pri tem, ki bo pomagal doseči tak pogled človeka na druge  so pripisali  IZOBRAŽEVANJU, 

informiranju in splošni  razgledanosti vsakega posameznika. 

 

Izobraževanje bo v prihodnje potekalo kot notranj motivacija vsakega posameznika, ki bo usmerjal svoj 

razvoj v skladu s svojimi potrebami. Do znanja bo vsak lahko prihajal preko različnih informativnih virov in 

preko dopisnih šol  in “učitelja robota”.  

 

 

2.  tema: VRENOTE 

 

Ocenjujejo, da se bodo vrednote v prihodnosti sicer spreminjale. Neke univerzalne vrednote pa bodo ostale. 

 

Delegati so izrazili močno vero v SPOŠTOVANJE človeka in SOLIDARNOST. Povdarili so, da je za to 

potrebno ohranjati  oz. krepiti dobrodelno delavnost in dobrodelne organizacije in negovati medsebojno 

pomoč.   

 

Zelo pomembno v prihodnosti bo ZNANJE, ki se bo vzpostavilo kot notranja motivacija. Pri tem bo 

pomembno tim. “znanje za zananje” oz. da bodo mladi skozi šolski sistem pridobili dovolj informacij o 

možnostih za različne vrste izobraževanj in informacije o tem kako do tega priti. 

 

Povdarili so, da je zelo pomembno ohraniti UPANJE oz. POZITIVNO MIŠLJENJE in VSTRAJNOST. 

 

Mladi si želijo ohraniti SVOBODO mišljenja, delovanja in gibanja. Povdarjajo brezmejnost (internet, 

državne meje, možnost potovanja in prostega trga zaposlovanja).Vzpostavi naj se ENAKOST med ljudmi. 

 

 

3. tema: PRIHODNOST 

 

Mladi te skupine so razmišljali velikopotezno.  Za njih bi svet deloval povsem drugače od današnjega. 

Ponudili so nekaj “modrih predlogov” (kot so jih sami poimenovali) za družbo prihodnosti, kjer bi vladala: 

SVOBODA, STRPNOST, kjer je svet BREZ PRAVIL, kjer ODLOČAJO VSI in VLADAJO VSI in kjer 

svet deluje BREZ DENARJA.  

 

 

4. tema: OKOLJE 

 

V skupini so poudarili, da v prihodnosti nikakor ne moremo brez skrbega in prevdarnega ravnanja z 

naravnimi viri in kjer tenologija pomaga človeku ohranjati naravno danost. 

 



Tako so razpravljali o: 

- pravilni uporabi živil  z apelom: “ VZEMI KOLIKOR NUJNO POTREBUJEŠ!” 

- skrbi za čist zrak in okolje z apeli: 

         ”ZMANJŠAJMO IZPUŠNE IN DRUGE STRUPENE PLINE!” 

         “ČISTILNE NAPRAVE V VSAKO OKOLJE ZA ČISTE VODE!” 

         “ČISTILNE AKCIJE VARUJEJO IN LEPŠAJO OKOLJE!” 

 

- skrb za naravo in redke rastlinske in živalske vrste z apelI: 

     “ZAŠČITIMO REDKE RASTLINSKE IN ŽIVALSKE VRSTE!” 

     “MANJ IZKORIŠČANJA ŽIVALI IN NJIHOVIH DOBRIN!” 

   “ŠTEVILO POSKENIH DEREVES JE ENAKO ŠTEVILU POSAJENIH DREVES!” 

 

 

K točki 6: 

Predlog  teme za naslednji Otroški parlament 

 

Iz nabora predlogov so delegate izglasovali predlog, da bi se na naslednje Otroškem parlamentu pogovarjali 

o sodobni komunikaciji in komunikacijskih sistemih, ki se jih mladi množično poslužujejo. 

 

 

 

K točki 7: 

Izbor delegatov za regijski in nacionalni otroški parlament 

 

Delegati so predlagali kandidate za uderležbo na Regijskem otroškem parlamentu, ki bo predvidoma 

potekal v Gornji Radgoni, dne 22. 3. 2017.  

 

Izbrali so naslednje delegate: 

 
1. TIMI BAHUN iz OŠ Gornji Petrovci 

2. ADAM ČERVEK  iz OŠ II Murska Sobota 

3. KARLO EGIČ iz OŠ III Murska Sobota 

4. BENO JUD iz OŠ Puconci 

5. MARKO RENGEO iz OŠ Beltinci 

6. ZARJA ŠKAPER iz OŠ Grad 

7. TINA VIDONJA iz OŠ Grad 

8. ANA  ZVER iz OŠ I Murska Sobota 

 

Za nacionalni otroški parlament, ki bo 10. 4. 2017 sta bila izbrana: 

 

1. BENO JUD iz OŠ Puconci 

2. MARKO RENGEO iz OŠ Beltinci, ki je predlagan tudi za pripravljalni sestanek v Ljubljani. 

 

 

Zasedanje smo zaključili ob 16.15 uri. 

 

           

    Mentorica:         Predsednik zasedanja: 

Dušanka Lainšček Grkinič, ŠSD     Sven Bogataj, OŠ Gornji Petrovci 

 

 


