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OTROŠKI PARLAMENTI 

 

 

 

OTROŠKI PARLAMENTI  

  

2021/2022 

   

Izbrana tema za tekoče šolsko leto je  tudi letos »Moja poklicna prihodnost«.  S 

tem šolskim letom se začenjajo že 31. otroški parlamenti!  

  

PROGRAM OTROŠKIH PARLAMENTOV :  

- NOVEMBER, DECEMBER – RAZPRAVE NA OŠ O TEMI,  

-  JANUAR, FEBRUAR – ŠOLSKI PARLAMENTI  

-MAREC – OBČINSKI PARLAMENT  

- MAREC – REGIJSKI PARLAMENT  

-APRIL – DRŽAVNI PARLAMENT  

Situacija v letošnjem šolskem letu ni nič kaj boljša kot v preteklih dveh letih, šolske vrste so 
zdesetkane, ogromno otrok v karantenah. Izvedbe Otroških parlamentov na šolskih ravneh 
so otežkočene, če že ne onemogočene in vse kaže, da bo tako tudi na višjih ravneh. Do 
nedavnega smo si želeli, da bi vse aktivnosti potekale fizično, v »živo«, a morda temu ne bo 
tako. 
Regijski koordinatorji se bomo srečali na ZOOM posvetu 3. 2. 2022  ob 13. 30 uri, kjer se 
bomo pogovorili, kakšne so razmere na terenu, kako jih vidimo mi in kakšno je naše 
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mišljenje glede izvedb v letošnjem šolskem letu. Dobili bomo tudi osnovne napotke 
za letošnje leto. 
Zato smo tudi odlašali s sklicem sestanka mentorjev v naših občinah, ki pa bo takoj 
po tem sestanku. 

Pošiljamo vam še lansko gradivo.  

Delovno gradivo za sestanek mentorjev za pripravo občinskega otroškega 

parlamenta v šolskem letu 2019/2020 

 

Tema otroškega parlamenta: »Moja poklicna prihodnost« 

Datum občinskega otroškega parlamenta: marec 

Kje: v Narodnem domu v Celju, Trg celjskih knezov 9 ali preko spleta 

 

Smernice: 

• Iz debate v akcijo; 

• Iz vsebine v proces; 

• Od poučevanja do moderiranja: kaj bodo naredili učenci – aktivnost učencev; 

• Iz vsake šole se parlamenta udeleži 4-10 poslancev z mentorjem (javiti do 14. 2. 

zaradi organizacije malic). 

 

Ključne spremembe otroških parlamentov (iz publikacije ZPMS): 

1. Otroški parlament z eno temo poteka 2 leti:  Prvo leto potekajo diskusije in priprava 

predlogov sprememb (za šolo, lokalno okolje, regijo, državo). Pred zaključkom šolskega leta 

je organiziran Nacionalni otroški parlament, kjer otroci predstavijo odločevalcem svoje 

predloge. Drugo leto je namenjeno udejanjanju predlogov sprememb na vseh ravneh – torej 

od šolske, lokalne, regionalne in državne ravni. Zaključek drugega leta je ponovno 

Nacionalni parlament, kjer otroci predstavijo odločevalcem, kaj so oni sami naredili in jih 

pozovejo, da predstavijo konkretne spremembe na državnem nivoju.  

2. Postavi se jasna (piramidna) struktura s strani ZPMS – navodila mentorjem, regijskim 

koordinatorjem, otrokom. Izobraževanje mentorjev – jasna navodila in aktivnosti za dosego 

ciljev. 

3. Vključevanje bivših parlamentarcev in lokalnih društev in zvez prijateljev mladine tam, 

kjer šole ne sodelujejo - da se zagotovi regijska pokritost in vključevanje vseh otrok. 
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Nabor imen za delavnice:  

• Izobraževanje in poklicna orientacija na šoli 

• Globalna vas, potrebni poklici za nove izzive človeštva 

• Perspektivna delovna področja 

• Poklici prihodnosti 

• Izbira poklica – izziv za prihodnost 

• Moja karierna prihodnost 

• Vseživljenjska karierna orientacija  

• Pripravljeni na naslednjo karierno odločitev? 

• Izobrazba in poklic – ni isto 

• Poklicni kviz - kaj bi pa vi vprašali? 

• Kdo mi lahko pri izbiri poklica/izobrazbe pomaga? 

• Dogodki in osebe na moji karierni poti 

• Kje piše, da to ni poklic? – zaslužek v prihodnosti 

• Kakšne poklice bo potrebovala vaša generacija? 

• Bodo poklici, kot jih poznamo danes, še obstajali leta 2040 ? 

 

Okvirni program občinskega otroškega parlamenta: 

• Pozdrav gostov 

• Uvodni program in predstavitev tem 

• Kulturni program 

• Delo v skupinah 

• Poročanje in razprava 

• Izvolitev predstavnikov za regijski otroški parlament 

• Zaključek s pogostitvijo 

Gradivo z izobraževanj o letošnji temi otroških parlamentih lahko najdete na spletni strani 

ZPMS.  
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NATEČAJ EVROPA V ŠOLI 2021/2022  

  

 
O vsebinskih smernicah za lažje ustvarjanje in pomembnih datumih si preberite v publikaciji, 

ki jo najdete za spletni strani ZPMS.  
 

POSEBNO BODITE POZORNI ! 

Opremljanje del s SPREMNIM LISTOM 
Mentor poskrbi, da ima vsako delo pripet ali prilepljen spremni list. S spremnega lista morajo biti 
jasno razvidni avtor ali avtorji (za video in internetni natečaj), mentor, šola, naslov dela in kontaktni 
podatki mentorja. 
 
USTVARJENA DELA 
Po pravilni in pravočasni prijavi na šolah poteka ustvarjalno delo učencev, ki ga vodijo mentorji. 
Vsaka posamezna šola dela oceni glede na podane kriterije iz razpisa natečaja in izbrana dela, 
skupaj z zbirnim obrazcem za šole, pošlje regijskim koordinatorjem, najkasneje do 11. februarja 
2022. 
 
Število del, ki jih posamezna šola lahko pošlje 
Šola lahko na regijski izbor pošlje največ 5 izbranih del v posamezni starostni skupini in za 
posamezno vrsto natečaja. To pomeni npr. 5 likovnih del iz prve triade in 5 literarnih del iz prve 
triade. Za drugo triado velja enako. Iz tretje triade lahko pošlje 5 likovnih, 5 literarnih, 5 
fotografskih in 5 video del, enako velja za srednje šole. 
 
Regijski koordinatorji bodo s strani Nacionalnega odbora natečaja najkasneje 24. aprila 2022 
obveščeni o nagrajencih na nacionalni ravni.  
Regijski koordinatorji bodo o izboru obvestili nagrajenke in nagrajence ter njihove mentorice in mentorje. 
 
DRŽAVNA RAVEN NATEČAJA 
Vsa likovna, literarna, fotografska in video dela, ki so poslana državnim ocenjevalnim komisijam, 
morajo predhodno skozi šolski in regijski izbor. 
Državne ocenjevalne komisije najkasneje do 17. aprila 2022 ocenijo vsa prispela dela in izberejo 
nagrajence. Člani državnih ocenjevalnih komisij bodo objavljeni na spletni strani 
http://www.zpms.si/programi/evropa-v-soli/. 
 
 
O nacionalni podelitvi priznanj nagrajencem na državni ravni bodo mentorji in mentorice 
pravočasno obveščeni s strani regijskih koordinatorjev in preko spletne strani natečaja 
https://www.zpms.si/programi/evropa-v-soli/. Vsi nagrajenci na državni ravni bodo prejeli diplome 
Nacionalnega odbora natečaja in nagrade. 
 

                      

http://www.zpms.si/programi/evropa-v-soli/
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IZDELAVA SPLETNE STRANI: skupina se mora prijaviti do petka, 27. novembra 2020 na 
info@evropavsoli.si in hkrati poslati skeniran spremni list, ki je del te publikacije in je dostopen tudi 
na https://www.zpms.si/programi/evropa-v-soli/. Na tem naslovu udeleženci tudi prejmejo vse 
informacije. Sodelujoči učenci/dijaki bodo prejeli uporabniško ime in geslo za oblikovanje spletne 
strani na strežniku Evropa v šoli. Spletno stran bodo oblikovali v Wordpressu. Spletna stran mora biti 
zaključena do 19. marca 2022, saj se na ta dan začne ocenjevanje. 
 

Pomembni datumi: 
22. 11. 2021 - zbiranje prijav šol na natečaj 
29. 11. 2021 - izobraževanje za mentorje in regijske koordinatorje . po spletu 

12. 2. 2022- šole pošljejo dela na naslov regijskega koordinatorja natečaja 

19.3. 2022 – zaključek spletne strani 
19. 3. 2022 - regijski koordinatorji dela posredujejo nacionalni koordinatorici natečaja 

Aprila  2022- državne ocenjevalne komisije izberejo nagrajence 

24. 4. 2022 - objava rezultatov natečaja Evropa v šoli 2019/2020 

8. 5. 2022 - zaključna prireditev  

 

 

REGIJSKI KOORDINATOR ZA CELJSKO REGIJO 

 

MDPM Celje 

Kidričeva 3 

3000 CELJE 

tel.: 03 490 91 80, , mob.: 041 710 810, , telefaks: 059 22 47 13, mdpmcelje1@gmail.com 
V CELJSKO REGIJO SPADAJO OBČINE : Dobrna, Vojnik, Celje, , Štore, Vitanje, , Zreče, Slovenske Konjice, 

Šentjur pri Celju, Dobje, Laško, Podčetrtek, Bistrica ob Sotli, Kozje, Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina, 

Rogatec 

mailto:mdpmcelje1@gmail.com
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SOCIALNO HUMANITARNA DEJAVNOST 

- Podaljševanje botrstev, predlogi za nova botrstva, predlogi za enkratno 

socialno pomoč; 

- Razdelitev 12 računalnikov med otroke, ki jih še nimajo in jih ne morejo 

kupiti; Računalnike je doniralo podjetje DUH ČASA. 

- ZPMS pa nas je v sodelovanju s Henklom iz Maribora obdarila s 13 

različnimi njihovimi proizvodi  (pralni praški, mehčalci, za pomivanje 

posode, za lase, zobne paste, ščetke, deodoranti,…).  Razdelili smo jih 

med 30 družin. ki jih potebujejo. 
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SREDINE ZIMSKE USTVARJALNICE 

ZDRAVSTVENA DELAVNICA 

5. januarja je ob 10.00 uri v prostorih RK Celje potekala zdravstvena delavnica za mlade – 

IMOBILIZACIJA UDOV   

 

 

 

MINI KUHARSKA DELAVNICA 

»KUHANJE Z UŽITKOM« 

 

13. januarja je ob 10.00 uri v prostorih II. OŠ Celje mini kuharska delavnica. Mladi se bodo 

seznanili s poklicem in delom kuharja in mamice – »kuharice«, spoznali kuhinjske 

pripomočke, naredili pogrinjek ter pripravili malico. Vsak bo prejel recept jedi, ki jo bo 

pripravil. 
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                                                                   BILO JE.....V DECEMBRU 

TRI ZIMSKE BOTRE 

Tudi letos so »tri zimske botre« v Celju in okolici tudi z našo pomočjo obdarile 173 otrok.  

Otroci so narisali in napisali 1-2 želji dedku Mrazu, ki so jih uresničili botri iz vse Slovenije.  

Otroci so imeli različne želje : od sladkarij, igrač, šolskih potrebščin, higienskih pripomočkov, 

knjig, hrane, glasbil, športne opreme, pa tudi toplih oblačil in obutve. 

Darovalci so letos zaradi korone darila pošiljali po pošti ali prinesli k nam 

Darila smo s pomočjo naših prostovoljcev razdelili staršem.  

Pisarni društva  sta bila do vrha zatrpani z darilnimi škatlami, kolesi, glasbenimi pripomočki,… 

 

 

               

 

 

http://www.zveza-zpm.ljubljana.si/
http://www.zveza-zpm.ljubljana.si/
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PREDNOVOLETNO SREČANJE IN SEJA MENTORJEV NAŠIH DELAVNIC 

Kot že nekaj let so se tudi letos srečali z mentorji otroških parlamentov, se dogovorili o  

letošnjih otroških parlamentih – občinske, regijskem in državnem in poklepetali ob prigrizku  

ter izmenjali izkušnje med šolami.  

                                     

 

SREČANJE PROSTOVOLJCEV 

Delovno srečanje s prostovoljci, ki svoje delo opravljajo tudi preko Centra za socialno delo, 

je bilo konec decembra. Dogovorili smo se, kako bo delo potekalo v letu 2022, tudi zaradi  

sprememb v zakonodaji in novih zahtev ministrstva in CSD.  

Z nekaterimi smo podaljšali pogodbe, ki so jim potekle. Na koncu smo se še poveselili  

in si izrekli dobre želje za prihajajoče leto.  
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VIŠKI HRANE 

Že tri leta sodelujemo z Zavodom Socio in Lions klubom Celje 

in viške hrane, ki jih v njihovi razdelilnici hrane niso mogli razdeliti, razdelimo še našim 

družinam, ki prejemajo botrstvo, občasno socialno pomoč ZPMS,… 

 

 

ZIMOVANJE V KRANJSKI GORI 

Med novoletnimi počitnicami se je 20 naših otrok brezplačno udeležilo zimovanja v domu  

ZPM Ljubljana Moste Polje. Otroci so neizmerno uživali, se smučali, sankali, 

drsali , kopali in udeleževali delavnic. Obiskal jih je tudi dedek Mraz  

in jih obdaril. 
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POMEMBNI DNEVI V MESECU JANUARJU     

 

1. januar – svetovni dan miru 

16. januar – svetovni dan religij 

27. januar – svetovni dan spomina na žrtve holokavsta 

29. januar – svetovni dan indigo otrok* 

 

*(indigo otroci so otroci z visoko razvito intuicijo, s katero prepoznajo neiskrenost, laž, koristoljubje in imajo močno zavedanje, da so vredni spoštovanja drugih. K 

reševanju problemov pristopajo zelo ustvarjalno in se hkrati težko znajdejo v ustaljenih sistemih) 
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SPONZORJI IN DONATORJI PRI NAŠIH AKTIVNOSTIH : 

 

                       JZ SOCIO CELJE 
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Izdaja : 

Medobčinsko Društvo Prijateljev    Mladine Celje 

Kidričeva 3 – 3000 Celje 

 

Tel : 03 4909180, 041 710810, Fax : 059 224713 

e-maila : mdpmcelje1@gmail.com,  www.mdpm-celje.si 

 

Informacije pripravila : 

Dragica Poznič, MDPM Celje 

Poslano :  740  izvodov 

 

                                                  

 

 

 

mailto:mdpmcelje1@gmail.com
http://www.mdpm-celje.si/

