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OTROŠKI PARLAMENTI 

 
2022/2023 

Tema: DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK IN MLADIH 

 

PROGRAM OTROŠKIH PARLAMENTOV :  

- NOVEMBER, DECEMBER – RAZPRAVE NA OŠ O TEMI,  

-  JANUAR, FEBRUAR – ŠOLSKI PARLAMENTI  

-MAREC – OBČINSKI PARLAMENT  

- MAREC – REGIJSKI PARLAMENT  

-APRIL – DRŽAVNI PARLAMENT  

 

Smernice sestanka mentorev otroških parlamentov v šolskem letu 

2022/2023  

Dnevni red : 

1. Občinski otroški parlament; 

2. Regijski otroški parlament; 

3. Razno. 

Mentorjem so za pripravo učencev lahko v pomoč dostopna gradiva, ki jih je pripravila Zveza 

prijateljev mladine. Gradiva z izobraževanj za mentorje in regijske koordinatorje je 

dostopno na svetovnem spletu: https://www.zpms.si/programi/otroski-parlamenti/ 

Npr: Zbornik za mentorje in regijske koordinatorje 2022; E-priročnik za mentorje in 

koordinatorje Otroških parlamentov; To sem jaz NIJZ...) 

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 

(predvidoma aprila), kjer otroci predstavijo odločevalcem svoje predloge. 

https://www.zpms.si/programi/otroski-parlamenti/
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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. 

Smernice za izvedbo otroških parlamentov so: 

• Iz debate v akcijo; 

• Iz vsebine v proces; 

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

• Iz vsake šole se občinskega parlamenta udeleži 4-10 poslancev z mentorjem. 

Zgodovinski pregled sodelovanja mentorjev z izvedbo delavnic 

Šolsko leto Tema Šola Mentor/-ica 

2008/2009 Ljubezen in spolnost OŠ Lava Bojan Poznič 

2009/2010 Stereotipi, rasizem in 

diskriminacija 

OŠ Lava 

OŠ Štore 

OŠ Frana Kranjca 

Bojan Poznič 

Mojca Rožman 

Mateja Rokavec 
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2010/2011 Vpliv družbe in medijev na 

oblikovanje mladostnika 

OŠ Lava 

II. OŠ Celje 

OŠ Vojnik 

Bojan Poznič 

Majda Petan 

Simona Žnidar 

2011/2012 Junaki našega časa - kdo so in 

zakaj? 

OŠ Lava 

OŠ Frankolovo 

OŠ Frana Kranjca 

Bojan Poznič 

Suzana Šafarič 

Mateja Rokavec 

2012/2013 Odraščanje OŠ Lava 

I. OŠ Celje 

IV. OŠ Celje 

Bojan Poznič 

Breda Krajnc 

Ivanka Federnsberg 

Turinek 

2013/2014 Razmere v družbi OŠ Lava 

II. OŠ Celje 

OŠ Frana Roša 

Bojan Poznič 

Damjane Jazbinšek 

Stanka Hozjan 

2014/2015 Izobraževanje in poklicna 

orientacija 

OŠ Lava 

OŠ Vojnik 

I. OŠ Celje 

Bojan Poznič 

Simona Šarlah 

Breda Krajnc 

2015/2016 Pasti mladostništva OŠ Lava 

OŠ Vojnik 

I. OŠ Celje 

Bojan Poznič 

Simona Šarlah 

Breda Krajnc 

2016/2017 Otroci in načrtovanje 

prihodnosti 

OŠ Lava 

II. OŠ Celje 

OŠ Vojnik 

Bojan Poznič 

Liljana Prevolnik 

Jazbec 

Simona Šarlah 

2017/2018 Šolstvo in šolski sistem OŠ Lava 

IV. OŠ Celje 

I. OŠ Celje 

Bojan Poznič 

Ivanka Turinek 

Federnsberg 

Breda Krajnc 
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2018/2019 Šolstvo in šolski sistem OŠ Lava 

I. OŠ Celje 

II. OŠ Celje 

Bojan Poznič 

Breda Krajnc 

Liljana Prevolnik 

Jazbec 

2019/2020 Moja poklicna prihodnost OŠ Lava 

OŠ Štore  

II. OŠ Celje 

Bojan Poznič 

Tatjana Mravlak  

Katja Švegl Končan 

in Tjaša Nežmah 

2020/2021 Moja poklicna prihodnost OŠ Lava 

OŠ Štore 

Bojan Poznič 

Tatjana Mravlak  

2021/2022 Moja poklicna prihodnost OŠ Lava 

III. OŠ 

OŠ Hudinja 

Bojan Poznič 

Anita Šmid 

Darja Jeran 

 

Sodelujoče šole z moderiranjem delavnic od leta 2008: 

Sodelujoče šole Število 

delavnic 

I. OŠ Celje 5 

II. OŠ Celje 5 

III. OŠ Celje 1 

IV. OŠ Celje 2 

OŠ Frana Kranjca 2 

OŠ Frana Roša 1 

OŠ Hudinja 1 

OŠ Lava 14 

OŠ Ljubečna. 0 
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OŠ Štore 3 

OŠ Dobrna 0 

OŠ Frankolovo 1 

OŠ Vojnik 4 

 

Tema otroškega parlamenta v šolskem letu 2022/2023 je DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK IN 

MLADIH. Temo so izbrali učenci izmed 6 predlaganih tem na zadnjem nacionalnem 

Otroškem parlamentu. Predvideni datum občinskega otroškega parlamenta je četrtek, 2. 3. 

2023. Dogodek bomo izvedli v Narodnem domu v Celju v Celju, Trg celjskih knezov 9.  

Okvirni programu občinskega otroškega parlamenta: 

• Pozdrav gostov (občina, Zavod za šolstvo, ipd.) 

• Uvodni program in predstavitev tem 

• Kulturni program 

• Delo v skupinah 

• Pogostitev 

• Poročanje in razprava 

• Izvolitev predstavnikov za regijski otroški parlament 

• Zaključek in druženje 

Dogovori 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Kulturni program 

Predloge za sodelovanje s kulturno točko lahko mentorji posredujete preko ePošte 

(bojan.poznic@oslava.si) gospodu Bojanu Pozniču do 20. 2. 2023. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Predlogi tem za delavnice 

Duševno zdravje otrok in mladostnikov – stanje in opažanja; 

Pokazatelji duševnega zdravja otrok in mladostnikov; 

Čustva in psihične stiske; 

Krepitev samopodobe; 
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Krepitev duševnega zdravja – kako; 

Kaj lahko naredim, da mi bo lažje?; 

Šolska preventivna praksa; 

Oblike pomoči; 

Slabemu počutju sem kos – ideje učencev; 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Povzetek 

Število učencev parlamentarcev morajo mentorji zaradi organizacije malic javiti do po mailu 

Dragici Poznič do ponedeljka, 20. 2. 2023. 

Šolske otroške parlamente izvedemo na posameznih šolah pred občinskim otroškim 

parlamentom. 

Sestanek mentorjev za izvedbo delavnic bo 20.3.2023. 

Občinski otroški parlament bo 2. 3. 2023. 

Regijski otroški parlament bo 16.3.2023. 

Državni (nacionalni) otroški parlament bo 11.4.2023 
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EVROPA V ŠOLI 2022/2023  

  

 
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 10. februarja 
2023. 
 
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 21. aprila 2023 
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. 
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 

http://www.zpms.si/programi/evropa-v-soli/
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https://www.zpms.si/programi/evropa-v-soli/. Vsi nagrajenci na državni ravni bodo prejeli diplome 
Nacionalnega odbora natečaja in nagrade. Zaključna prireditev bo 12.5.2023. 
 

                      
 
 

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 

                                                            

 

SOCIALNO HUMANITARNA DEJAVNOST 

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

socialno pomoč; 

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

morejo kupiti; Računalnike je doniralo podjetje DUH ČASA. 

 

  

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mdpmcelje1@gmail.com
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SREDINE ZIMSKE USTVARJALNICE 

 

MINI KUHARSKA DELAVNICA 

»KUHANJE Z UŽITKOM« 

 

11. januarja je ob 10.00 uri v prostorih RK 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. 

                                                                   BILO JE.....V DECEMBRU 

TRI ZIMSKE BOTRE 

Tudi letos so »tri zimske botre« v Celju in okolici tudi z našo pomočjo obdarile 180 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.  

http://www.zveza-zpm.ljubljana.si/
http://www.zveza-zpm.ljubljana.si/
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Pisarni društva  sta bila do vrha zatrpani z darilnimi škatlami, kolesi, glasbenimi pripomočki,… 

 

                                    

 

  PONOVOLETNO SREČANJE IN SEJA MENTORJEV NAŠIH DELAVNIC 

Tudi letos smo se srečali z mentorji naših delavnic in prostovoljci, se dogovorili o  

letošnjem delu 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, 
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je bilo konec decembra. Dogovorili smo se, kako bo delo potekalo v letu 2023, 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.  

                         

 

  PONOVOLETNO SREČANJE IN SEJA MENTORJEV OTROŠKIH PARLAMENTOV 

   Tudi z mentorji otroških parlamentov smo se srečali po novem letu na sestanku in  

    tudi na neformalnem druženju. Dogovorili smo se o vseh aktivnostih, ki jih bomo izvajali 

    ob občinskem, regijskem in naa državnem parlamentu. 
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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,… 

                                                                            

 

MLADI ZA STAREJŠE 

Projekt je sestavljen iz treh, med seboj povezanih sklopov, ki temeljijo na : 

- izobraževanju mladih za pomoč starejšim in pomoč – medgeneracijsko sodelovanje (Aktiv »M-S«), 

- posredovanju informacij  in izobraževanje  - za mladino,otroke in družine v stiski  (brezplačna učna pomoč,    

  brezplačna pravna pomoč,  zbiranje finančnih in materialnih dobrin, predlogi za »botrstvo«,  
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  informacije o prostočasnih   aktivnostih ,…) in 

- veselih počitnicah v Celju – delavnicah in aktivnostih za mlade iz socialno in zdravstveno  

  ogroženih družin na v Celju in najbližji okolici v času zimskih, poletnih, jesenskih in zimskih počitnica 

 

MLADI ZA STAREJŠE - AKTIV  »M-S« 

 

Program je namenjen mladim, njihovemu izobraževanju in  osveščanju za pomoč starostnikom; 

V obliki štirih sklopov mesečnih predavanj in delavnic in team-skega dela se bodo mladi izobraževali skozi večji  

del  leta. Po prvih dveh sklopih in po osnovnem izobraževanju na tem področju bodo že pristopili k pomoči starejšim. 

 

Delo poteka kot predavanje, seminar, delavnica v času od januarja do decembra z evalvacijo in zaključkom decembru  in pripravami v januarju in februarju. Teme na delavnicah 

se vsako leto nekoliko drugačne. 

 

Projekt je sestavljen iz več faz :  

I. Faza : nabor mladih  (januar, februar) 
 

II.   Faza : Delavnice in predavanja  (marec,april)  

1. Nasilje v družini – Liana Kalčina, Urad za člov.pravice – predavanje in delavnica 
2. Pomoč starejšim na domu – RK Slovenije –Anita Albreht,  

 

III.Faza : Predavanja (maj, junijj)  in pomoč (od maja do decembra) 

- Brezplačna pravna pomoč za starejše – dipl.pravnik, odvetnik Franci Hovnik, predavanje, pomoč. 
- Nasilje nas starostniki – Gregor Humar, psihoterapevt - delavnica za prostovoljce, mentorje,  
- V maju se prične tudi pomoč starejšim. Vsak od udeležencev programa prevzame starostnika, ki mu  

pomaga na domu, mu dela družbo, hodi z njim na sprehode ali mu prinaša živila in ostale izdelke iz trgovin 
 – po dogovoru z njim. 

- Dnevi zdravja – Duševno zdravje otrok . Tridnevne delavnice, predavanje in srečanja na temo. 
 

IV.Faza : Evalvacija programa, podelitev priznanj za opravljena izobraževanja in delu s starejšimi.  

(november, december) 
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NOVOLETNE POČITNICE V KRANJSKI GORI 

Med novoletnimi počitnicami se je 20 naših otrok udeležilo zimovanja v  hostelu Snežinka v Kranjski Gori. 

Otroci so neizmerno uživali, se smučali, sankali, drsali , kopali in udeleževali delavnic.  

Obiskal jih je tudi dedek Mraz in jih obdaril. 

                  
 

                 
 
  



 Medobčinsko društvo prijateljev mladine Celje – SPLETNO GLASILO JANUAR 2023 

                     

 

 

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/

