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Zapisnik pripravljalnega srečanja pred zasedanjem
22. nacionalnega otroškega parlamenta,
ki je potekal 16. marca 2012,
v prostorih Zveze svobodnih sindikatov Slovenije
V sklepnih ugotovitvah nacionalnega otroškega parlamenta pred 7 leti so mladi parlamentarci in
parlamentarke navedli med drugim tudi sledeče: V vsaki regiji (17 regij, kakor jih določa ZPMS)
predstavniki občinskih parlamentov izberejo enega predstavnika, predstavnico ki bo sodeloval na
skupnih pripravljalnih sestankih v Ljubljani.
16. marca 2012 ob 9.30 uri so se tako na pripravljalnem srečanju zbrali predstavniki in predstavnice z
regijskih območij (po 2 ali 1 iz spodaj navedenih regij) ter članice lanskega delovnega predsedstva.
Predsednik Tim Muršak se je dan pred srečanjem poškodoval in se srečanja ni mogel udeležiti.
Bodoče mlade parlamentarce in parlamentarke so spremljali reg. koordinatorke/-ji in mentorice.
Prisotni:
Letošnji udeleženci:
Ime in priimek
Janko Stankić
Tereza Brlek Čufer
Eva Oblaković
Anja Krleža
Tajda Majhenič
Jure Meža
Klemen Petek
Domen Iljaš
Rok Koželj
Rožle Toš
Simon Koser
Jan Harb
Kleja Gregorinčič
Jana Kovačič
Dora Klobučar
Nina Knoll

Članice lanskega delovnega predsedstva:
Regija
Notranjska
Notranjska
Gorenjska
Mariborska
Mariborska
Velenjska
Velenjska
Osrednjeslovenska
Osrednjeslovenska
Celjska
Ptujska
Ptujska
Pomurje
Pomurje
Dolenjska
Dolenjska

Ime in priimek
Tinkara Nared

Regija
Notranjska

*tudi letošnja
udeleženka

Lara Safran
Lara Helbel
Lucija Rožman

Velenjska
Velenjska
Pomurje
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Reg. koordinatorke/-ji in mentorice:
Ime in priimek
Kristina Kovač
Kornelija Kaurin
Irena Plavec
Simona Lešnjak
Jerneja Tolar
Patricija Frlan
Tanja Jenko
Andreja Nagode
Danica Kuhar
Uroš Brezovšek
Darja Bastl
Urška Vučak
Mateja Leskovar

Regija
Velenjska
Mariborska
Dolenjska
Dolenjska
Gorenjska
Notranjska
Notranjska
Notranjska
Osrednjeslovenska
Posavje
Celjska
Ptujska
Pomurska

Prisotne je uvodoma pozdravila Petra Zega, strokovna sodelavka ZPMS, srečanje pa je vodila in
moderirala Karin Elena Sánchez, generalna sekretarka ZPMS.
Delo na srečanju je bilo delavniško naravnano. Mladi parlamentarci so se razdelili v štiri skupine
(mešano po regijah).
V peti skupini so delale članice lanskega predsedstva, ki so podale svoje lanskoletne izkušnje in
razmišljale o izboljšavah.
Predstavile so nam dogovore na vprašanja:
1) KAJ JE BILO DOBRO? KAJ JE DELOVALO? KAJ JE
VREDNO OBDRŽATI?
- plenarna razprava po skupinah
- enakopravno dodeljen čas vsaki regiji
- sodelovanje prejšnjih parlamentarcev
- kratki odmori
- spoznavanje novih ljudi
- strpnost
- »mladina, v besedi je moč«
- kosilo
- izlet v evropski parlament (*izjema v lanskem letu)
2) KAJ NI DELOVALO? KAJ PREDLAGATE NAMESTO TEGA? KAJ NATANČNO NAJ
SPREMENIMO IN KAKO?
- predolgi govori vabljenih gostov
- več gostov, manj govorov
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Skozi delo v skupinah so parlamentarci nanizali vrsto predlogov za podteme znotraj naslovne teme
Junaki našega časa – kdo so in zakaj? Na nacionalnem parlamentu bo delo potekalo v 4 skupinah,
določili so naslednje 4 podteme:
1. KAKO POSTATI JUNAK?
2. PREZRTI JUNAKI (DOBRODELNOST, PROSTOVOLJNOST)
3. JUNAKI, IDOLI IN VZORNIKI SKOZI ČAS (pogled v preteklost in prihodnost), Kaj vpliva na
izbiro?
4. VIRTUALNI JUNAKI
Za vsako od navedenih skupin smo izbrali vodjo/moderatorja skupine, zapisničarja in poročevalca
(lahko je ena oseba) ter mentorja/regijskega koordinatorja kot pomoč odraslega v skupini. Za
vodje/moderatorje skupin so bile predlagane članice lanskega delovnega predsedstva.
1. Skupina: KAKO POSTATI JUNAK?
Vodja/moderatorka: Lucija Rožman
Zapisničarka in poročevalka: Jana Kovačič
Mentor/reg. koordinator: Irena Plavec, DPM Mojca Novo mesto
2. Skupina: PREZRTI JUNAKI (DOBRODELNOST, PROSTOVOLJNOST)
Vodja/moderatorka: Tinkara Nared
Zapisničarka in poročevalka: Tereza Brlek Čufer
Mentor/reg. koordinator: Andreja Nagode, OŠ Ivana Cankarja Vrhnika
3. Skupina: JUNAKI, IDOLI IN VZORNIKI SKOZI ČAS (kaj vpliva na izbiro?)
Vodja/moderatorka: Lara Helbel
Zapisničarka: Eva Oblakovič
Poročevalec: Jure Meža
Mentor/reg. koordinator: Jerneja Tolar, OŠ Ivana Groharja Škofja Loka
4. Skupina: VIRTUALNI JUNAKI
Vodja/moderatorka: Lara Safran
Zapisničar: Klemen Petek
Poročevalka: Tajda Majhenič
Mentor/reg. koordinator: Kornelija Kaurin, ZPM Maribor
V nadaljevanju srečanja smo določili dnevni red zasedanja 22. NOP, ki bo naslednji:
09.00 – Pričetek 22. NOP in pozdravni nagovori (3 nagovori: predsednik DZ, predsednik RS,
predstavnik ZPMS)
09.30 – Izvolitev organov 22. NOP
09.45 – Glasovanje o temi za 23. NOP in oddaja glasovnic
09.50 – Odmor
10.05 – Delo v skupinah (udeleženci in udeleženke se razdelijo v 4 skupine)
12.00 – Poročanje o delu v skupinah in plenarna razprava (povabilo gostom, da poslušajo in se
vključijo v razpravo)
13.50 – Povzetki in razglasitev teme za 23. NOP
14.00 – Zaključek
(kosilo v dveh skupinah in kratek ogled DZ – ko je prva skupina na kosilu, je druga na ogledu)
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Po kosilu smo na malce drugačen način izbrali delovno predsedstvo 22. NOP. Tokrat smo ga izbirali
kot tim (predsednika, 2 podpredsednika, 2 člana in zapisničarja). Že v dopoldanskem času so prisotni
letošnji parlamentarci imeli možnost, da se spoznajo in sodelujejo. Lahko so se napisali na obrazce
kandidatov za delovno predsedstvo. Do točke izbora delovnega predsedstva je moderatorka srečanja
prejela 2 popolno izpolnjena obrazca kandidatov (2 skupini: »superheroes« in »Štajerci«). Skupini sta
imeli 10 min časa, da se pripravita na predstavitev točno določene naloge (bili so v vlogah
predstavnikov 6 držav, ki so v poletnem času skupaj ob Bohinjskem jezeru in se morajo dogovoriti,
kdaj in kje bodo večerjali (gala večerja, planinski tabor, piknik ob jezeru), v kateri državi se bodo
prihodnje leto srečali, itd.). Bistvo naloge je bilo tudi v tem, da je moral vsak član skupine izraziti svoje
mnenje.
Vsaka skupina je imela 10 minut časa za pripravo na svoj nastop in 7 minut za njegovo izvedbo.
Ostali parlamentarci, ki niso bili zapisani na kandidatnih listah, pa so imeli nalogo ocenjevanja
nastopov obeh skupin, pri čemer so upoštevali naslednje kriterije:
 nastop/prepričljivost,
 medsebojno sodelovanje/usklajenost članov,
 jasnost/razumljivost,
 naloga opravljena v skladu z navodili.
Za vsak kriterij so lahko skupini dodelili največ 3 (odlično), 2 (dobro) ali 1 (zadovoljivo) točko. Po
predstavitvi obeh skupin in preštetju točk, je skupina Štajercev za točko premagala skupino
superheroes.
Tako smo izbrali delovno predsedstvo v naslednji sestavi:
Predsednik: Klemen Petek, OŠ Mozirje (velenjska regija)
Podpredsednica: Tajda Majhenič, OŠ L. Pliberška Maribor (mariborska regija)
Podpredsednik: Jan Harb, OŠ Mladika (ptujska regija)
Član 1: Simon Hoser, OŠ Destrnik (ptujska regija)
Član 2: Kleja Gregorinčič, OŠ Ivana Cankarja Ljutomer (pomurska regija)
Zapisničar: Dora Klobučar, OŠ Drska (dolenjska regija)
Ko so se člani skupin pripravljali na nastop, so mentorji in ostali parlamentarci razmišljali o metodah,
tehnikah in novih načinih izvedbe OP. Nanizali so naslednje predloge:
 standardi - postavitev pravil, navodil, ciljev – zakaj parlament, kako na šolah, občinah, regijah?
 predlog, da je regijski parlament pred ali po kenguruju
 za vse regijske parlamente enak datum, z urnikom
 na novo postaviti razdelilnik otrok (za pripravljalno srečanje in za nacionalni parlament)
 oblikovanje skupin na pripravljalnem sestanku na drugačen način
 vsakega kandidata za delovno predsedstvo predlagati posebej
 tabor parlamentarcev (finance – posamezniki, šole)
 večja usposobljenost mentorjev
 promocija otroških parlamentov
V času srečanja, ko so otroci delali po skupinah, pa smo zaposlili tudi mentorje; nekatere že izkušene,
druge, ki se z OP letos prvič srečujejo. Zanimalo nas je, kaj dobro deluje ter katere predloge za
spremembe imajo. Njihove odgovore smo zbrali v naslednji tabeli:
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KAJ JE DOBRO, KAJ DELUJE, KAJ NAJ
ODBRŽIMO?
Parlament kot tak – da imajo otroci besedo.
Razprava v skupinah.
Možnost za spraševanje gostov.
Da otroci sami izbirajo temo za naslednji
parlament.
Plačano kosilo za mlade parlamentarce.
Predvajanje parlamenta na TV SLO 3.

KATERE SPREMEMBE PREDLAGATE?









Krajši nagovori vabljenih gostov (prednost
imajo otroci).
Zagotoviti prisotnost gostov pri celotnem delu
parlamenta.
Pomoč odraslega moderatorja v plenarnem
delu zasedanja.
Več časa za razpravo v plenarnem delu.
Določiti vrstni red dajanja besede.
Več skupin – moderirano delo – usposobljeni
moderatorji.
Ponovni razdelilnik otrok za udeležbo na
nacionalnem parlamentu.
Več poudarka na rezultate oz. poročila o
zaključkih prejšnjega parlamenta – da se
otrokom lahko pove »to in to ste dosegli«

Ob koncu je moderatorka še opozorila:
- da se parlamentarci zasedanja nacionalnega parlamenta udeležijo v modrih majčkah, ker je 2.
april tudi dan zavedanja o avtizmu, modra barva pa je barva ozaveščanja o avtizmu;
- da bodo parlamentarci imeli svoja gradiva že pripravljena na mizah v dvorani, ostali (učenci
novinarji in spremljevalci) pa jih bodo prejeli ob registraciji
- da se po Državnem zboru ne sme prosto sprehajati, ampak le tam, kjer potekajo razprave
- v veliko dvorano je prepovedan vnos hrane in pijače
Srečanje je bilo zaključeno ob 14.00 uri.

Zapisala:
Petra Zega

Ljubljana, 20. marec 2012

