
27. NACIONALNI OTROŠKI PARLAMENT 

V ponedeljek, 29. 5. 2017, se je v 

Ljubljani odvijal 27. nacionalni 

otroški parlament. Tam smo 

razpravljali o temi OTROCI IN 

NAČRTOVANJE 

PRIHODNOSTI. V državnem 

zboru se je zbralo okrog 100 

osnovnošolcev iz vseh regij. Jaz 

sem zastopala ptujsko regijo še s 

tremi učenci iz ptujskih osnovnih 

šol. 

Naš dan se je začel že zgodaj 

zjutraj z naporno vožnjo do 

Ljubljane. Že na avtobusu smo se spoprijateljili z mladimi parlamentarci iz drugih 

šol. Ob prihodu smo se najprej vsi skupaj zbrali v veliki dvorani, kjer nas je 

pozdravila  predsednica 26. nacionalnega otroškega parlamenta, Kaja Petrovič, ki 

prihaja iz ptujske regije. Izvolili smo tudi delovno predsedstvo. 

Sledilo je delo v 4 skupinah, kjer smo obravnavali teme:  

- SAMOPODOBA 

- PRIHODNOST 

- VREDNOTE in 

- OKOLJE. 

Jaz sem sodelovala v skupini prihodnost, kjer smo se pogovarjali, kako si mladi 

predstavljamo našo prihodnost in kaj sploh prihodnost je. Največ smo razpravljali 



o šoli, saj smo bili vsi mnenja, da moramo podati svoje mnenje za lepšo prihodnost 

mlajših otrok. 

Nato smo spet zasedli svoja mesta  v veliki dvorani. Začeli smo razpravo z gosti: 

- MILANOM BRGLEZOM 

- MIROM CERARJEM 

- MINISTRICO ZA ŠOLSTVO  MAJO MAKOVEC BRENČIČ 

- VARUHINJO ČLOVEKOVIH PRAVIC VLASTO  NUSSDORFER 

- … 

 

Razprava je bila zelo zanimiva, hkrati pa smo vanjo vključili tudi predstavitve  

skupin. Ugotovila sem, da otroci na stvari gledamo iz drugačne perspektive, zato 

se je debata čedalje bolj razvijala. 

Zasedanje smo končali z razglasitvijo teme za naslednje leto, tj. ŠOLSTVO IN 

ŠOLSKI SISTEM.  Za  spomin  pa smo v parlamentu  naredili še skupno 

fotografijo. 

Na pot proti Ptuju smo se odpravili s polnimi trebuščki, saj smo tam dobili pravo 

poslovno kosilo. 

Zelo sem vesela, da sem bila 

lahko del te razprave in z 

veseljem bi se je udeležila tudi 

naslednje leto. Če pa kdo želi 

izvedeti najmanjše 

podrobnosti, si lahko celotno 

razpravo ogledate na tretjem 

programu Televizije Slovenija, 

v soboto, 3. 6. 2017, zjutraj ob 

9. uri.  

 

 

Nuša Korez  

 

 

 

 


