
OTROŠKI PARLAMENT 
 

 
V sredo, 29. 2. 2012, se nas je sedem učenk in učencev z učiteljico Irmo 

Pustotnik, mentorico parlamenta na naši šoli, sprehodilo do občine v 
Kranju. Odšli smo na posvet otroškega parlamenta v Kranju.  

 
Tam smo se predstavniki kranjskih šol zbrali, da bi se pogovarjali in strnili 

ugotovitve o letošnji temi otroškega parlamenta, ki je bila JUNAKI oz. 
VZORNIKI. Na občini smo morali biti ob 10.00 dopoldan, ko naj bi se vse 

začelo. Najprej je bil sprejem, nato pa nagovor župana Kranja za uvod. 

Nato je bil čas, da se vsi prispeli »poslanci« razdelimo v 3 skupine, kjer 
smo obravnavali tri vrste vzornikov: junake iz medijev, junake iz literarnih 

del ter junake med nami. Vsaka skupina je imela na voljo 45 minut za 
posvet. Ko smo prišli vsi nazaj v dvorano, je sledilo poročanje o 

ugotovitvah skupin. Govor sta imela tudi pisateljica Janja Vidmar ter slepi 
maratonski tekač. Za konec pa nas je mlade poslance čakala še pogostitev 

s slastnimi krofi ter sokovi različnih okusov. Čisto na koncu smo dobili še 
nagrade za svoj trud, in sicer Disneyjeve knjige pravljic.                      

 
Žak Detela je bil eden tistih, ki so odšli na ta parlament: »Ja, res mi je 

bilo všeč zaradi letošnje zanimive teme. Najbolj mi je bilo všeč, da je 
prišla pisateljica Janja Vidmar, ni pa mi bil všeč govor na začetku, ki je bil 

dolgočasen.« 
 

Otroški parlament sva obiskali tudi spodaj podpisani »poslanki« in 

novinarki. Zdelo se nama je zanimivo, čeprav si nisva upali preveč 
povedati. 

 
Bila je zanimiva izkušnja, da greš na občino na otroški parlament. Meniva, 

da se splača iti, pa čeprav greš samo malo poslušat in sodelovat. 
 

 
Petra Luskovec in Iza Lebar 

 
 

Žak Detela je bil eden tistih, ki so 

odšli na ta parlament: <Ja ful mi 

je bilo dobro, zaradi dobre teme. 

Najbolj mi je bilo všeč, da je 

prišla pisateljica Janja Vidmar, ni 

pa mi bilo všeč govor na 

začetku.>, ki je bil kot sam pravi 

dolgočasen. 

 



OBČINSKI PARLAMENT 2012 
Junaki našega časa – kdo so in zakaj? 

 
V sredo, 29.2.2012 smo se učenci naše šole odpravili na občinski 

parlament na občini. Letošnja tema je: 'Junaki našega časa – kdo so in 
zakaj?'. 

Temeljni cilj otroških parlamentov je razvijanje demokratičnega 
odnosa učencev do soljudi, razvijanje komunikacijskih spretnosti in 

sposobnosti za odločanje in sprejemanje odgovornosti. Tudi župan Mestne 
občine Kranj Mohor Bogataj, nas je v nagovoru pozval, naj čim bolj jasno 

povemo svoja stališča, naj poslušamo sogovornike, saj si bomo tako širili 

svoja obzorja. Po uvodu ter parih govorih smo se razporedili po skupinah. 
Sodeloval sem pri skupini 'Junaki v mladinski literaturi'. Skupaj z gostjo 

pisateljico Janjo Vidmar smo odkrivali pomembnost literature v mladosti 
življenja ter pomembnost izražanja mnenja posameznika. Ga. Janja 

Vidmar je na primerih svojih knjig zelo podrobno obrazložila karakterje 
junakov mladinske literature. Po poročilih o delu vsake izmed skupin ter 

zaključku, smo se okrepčali s tamkajšnjo pogostitvijo. 
Učenci drugih šol se bodo udeležili tudi državnega parlamenta. Upam, 

da je občinski parlament zajel večinsko mnenje šol kranjske občine in da 
bo to mnenje dobilo svoj prostor na državnem parlamentu. 

 
 

Sestavil: 
Luka Gantar, 9.c 

 

  
 


