
Letošnjega Otroškega parlamenta, ki je potekal 8. 4. 2022 v Kopru, so se udeležili tirje 

predstavniki naše šole. Na srečanju so aktivno sodelovali v razpravi na temo »Moja 

poklicna prihodnost« in si nedvomno pridobili edinstvene izkušnje, ki jim bodo 

pomagale pri izbiri lastne poklicne poti.   

Nataša Jerman 

Mentorica Otroškega parlamenta 

 

Meni osebno je bilo na parlamentu zelo lepo in nič preveč uradno, kot bi morda kdo 

pomislil, da bi lahko bilo. Pri tem mislim na dijake, ki so vodili 'sejo' in to na način, da 

smo vsi komunicirali. Celo malo presenečen sem bil, ko smo vsi brez zadržkov dajali 

predloge, česar nisem pričakoval. Vsak je imel besedo jim je lahko povedal, kar je 

mislil in želel. Morda le časovno je bilo prekratko, saj je bilo ob koncu še veliko 

predstavnikov z željo po tem, da bi kaj dodali. Vem pa, da skupaj ne sme trajati več 

kot traja pouk v šoli in da ne morejo vedeti, kako zgovorna bo generacija, tako da je 

to razumljivo.  

(Lahko bi imeli na mizah 2dl sokove, da bi vse skupaj izgledalo bolje. :)  

Urban Kocjančič 

 

V petek, 8.aprila 2022, sem se skupaj s še dvema učencema naše šole 32. 

medobčinskega Otroškega parlamenta, kjer smo predstavljali OŠ dr. Aleš Bebler – 

Primož, Hrvatini. Razpravljali smo na temo Moja poklicna prihodnost. Mislim, da je 

mnenje otrok in mladostnikov na temo politike, prihodnosti… velikokrat prezrto, pa 

čeprav imamo lahko ravno mi največ inovativnih in dobrih idej. Na srečanju sem 

spoznala veliko nadarjenih najstnikov in najstnic, ki si prizadevajo, da bi naredili 

spremembo in da bi bil njihov glas ter želje upoštevane. Tudi sama sem učenka 9. 

razreda in mi je bila letošnja tema zelo všeč, ker sem v obdobju, ko se moram odločiti, 

kam naprej in kakšna pravzaprav bo moja poklicna prihodnost. Srečanje mi je bilo res 

všeč, ker smo skupaj imeli veliko idej in mi je to tudi olajšalo odločitev, kam naprej in 

kaj si sploh želim delati v življenju. Zelo je bilo zabavno tudi zato, ker smo imeli 

zanimivega gosta in seveda dobro malico. Sem zelo vesela in počaščena, da sem se 

lahko udeležila tega srečanja in bi se z veseljem udeležila še enkrat.  

Lara Radin 

 

Sestanek Otroškega parlamenta v Kopru, 8. 4. 2022, je bil zame prijetna izkušnja. 

Spoznala sem, da je veliko najstnikov, ki razmišlja tako kot jaz. Všeč mi je bilo, da so 

bile teme povezane in da je vsak dobil priložnost, da pove svoje mnenje. Menim, da je 

takih srečanj premalo in da se z njimi veliko naučimo in drugače gledamo na svet.  

P. S.: Malica je bila odlična. 

Saša Milenović 


