
32. ŠOLSKI OTROŠKI PARLAMENT:

MOJA POKLICNA 
PRIHODNOST
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Osnovna šola Mala Nedelja december, 2021

Predsednica šolskega otroškega parlamenta: KAJA HANŽEL

Podpredsednica: ANJA SODEC



Dnevni red šolskega otroškega parlamenta:

1. Pregled prisotnosti ter uvod v 32. šolski otroški parlament

2. Pregled lanskega poročila otroškega parlamenta

3. Pregled opravljenih aktivnosti na temo Moja poklicna prihodnost

4. Razprava

5. Izvolitev dveh delegatov za MEDOBČINSKI OTROŠKI PARLAMENT.

Najpomembnejše skupne misli in predloge bomo zapisali kot skupno poročilo naše šole. 

Zagovarjala jih bosta izvoljena delegata naše šole.



Kako poteka OTROŠKI PARLAMENT?

1. POGOVORI IN DEJAVNOSTI V RAZREDIH

- izvolita se 2 predstavnika razreda, lahko sta tudi člana SUŠ (skupnosti učencev šole)

2. ŠOLSKI OTROŠKI PARLAMENT (predstavniki razredov)

- izvolita se 2 predstavnika šole (7., 8. ali 9. razred)

3. MEDOBČINSKI OTROŠKI PARLAMENT (sejna soba Občine Ljutomer; lansko leto videokonferenca)

4. POMURSKI OTROŠKI PARLAMENT (osnovna šola Gor. Radgona, lansko leto videokonferenca)

5. NACIONALNI (DRŽAVNI) OTROŠKI PARLAMENT (Državni zbor RS; lansko leto videokonferenca)





PREDSTAVNIKI RAZREDNIH SKUPNOSTI:

2. r.: KLARA MALEK, EMMA KRIŽAN

3. r.: MIHA KOŠTI, MIA VUNDERL

4. r.: ALEN PRIJOL, ALEKSEJ OLETIČ

5. r.: TIM LJUBEC, ANEJA HOLC 

6. r.: MATIC BABIČ, TIM ŠROL

7. r.: MATIC RITONJA, PIA SOVEC

8. r.: ŽIGA ZMAZEK, KAJA HANŽEL

9. r.: ANJA SODEC, ANJA ČEH

Učenci 1. r. so bili v mesecu oktobru sprejeti v skupnost učencev šole – opravili so nekaj 

nalog in dali častno prvošolsko zaobljubo. 

Za današnji parlament so prispevali zanimive risbice.





SPREJEM PRVOŠOLČKOV V SKUPNOST UČENCEV ŠOLE





31. ŠOLSKI OTROŠKI PARLAMENT NA NAŠI ŠOLI

- virtualno, spletno okolje zoom (vodila Aneja Meznarič)

- prikaz fotografij izdelkov 

- prikaz avdio in video posnetkov

- izdelava spletne strani

- razprava na temo „Moja poklicna prihodnost“

- izvoljena predstavnika naše šole za MEDOBČINSKI PARLAMENT:

ŠEJLA RITONJA, NIKO LACKOVIČ



POROČILO LANSKEGA OTROŠKEGA PARLAMENTA

21. aprila 2021 je potekalo 31. zasedanje nacionalnega otroškega parlamenta, in sicer preko

računalniških zaslonov, v spletnem okolju zoom.

Predsednik je bil Jure Šimonka, učenec iz OŠ Razkrižje.

Na dogodku je sodelovalo 115 mladih delegatov, 20 učencev- novinarjev, skupaj z mentorji in 

drugimi gosti pa je 31. nacionalnega Otroškega parlamenta udeležilo preko 200 udeležencev.



PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE BORUT PAHOR JE MLADIM 

PARLAMENTARCEM POVEDAL NEKAJ POMEMBNIH MISLI:

»Vsak med nami prej kot slej ugotovi, kaj ga vesli, kaj ga mika. … Če se odločimo za stvari, ki 

nas ne veselijo, so tudi lahke stvari težke.« 

»Do znanja in do velikih uspehov ne vodi nobena kraljevska pot. Poleg znanja in talenta, tega ima 

veliko ljudi, je potreben tudi pogum, vztrajnost, to se na koncu obrestuje.«



MNENJA IN PREDLOGI MLADIH DELEGATOV NA 31. NACIONALNEM PARLAMENTU

◦ več prakse in informacij o različnih poklicih.

◦ povezovanje učnih predmetov

◦ sprejemni izpiti v srednjih šolah

◦ Nekatere poklice bodo nadomestili roboti, nekaterih poklicev ne bo več.

◦ Poklici, kjer je potreben človeški stik, bodo vedno potrebni in jih tehnika ne bo mogla nikoli nadomestiti. 

◦ Do poklica vodi nešteto poti.

◦ Verjeti moramo vase, graditi samopodobo in se znati samoodločati. 

◦ Digitalni svet ima tudi prednosti - več ljudi je imelo možnost ogleda informativnih dnevov.

◦ Ne smemo pozabiti na ravnovesje med digitalnim in realnim življenjem.

◦ Znanje tujih jezikov nam omogoča zaposlovanje v tujini. Vendar pa izražamo tudi željo ostati v Sloveniji, 
kjer poznaš jezik, imaš družino in je varna država. 

◦ Mladi so izpostavili poziv vladi, da ob epidemiloloških valih ne ustavljajo celotne ekonomije, še posebej pa 
ne šol.

◦ Mladi so izpostavili, da Slovenija potrebuje Ministra za srečo.



POVZETEK RAZPRAVE NA TEMO „MOJA POKLICNA PRIHODNOST“

O poklicni prihodnosti začnemo učenci 

razmišljati zelo različno, bolj natančno v 

zadnjih razredih osnovne šole - vendar smo se 

strinjali, da tudi že v otroštvu, ko se razvijajo naši 

interesi in hobiji, ko postajamo samostojni.

Včasih se pri izbiri poklicev zgledujemo po starših 

ali svojih idolih, vendar moramo upoštevati svoje 

ocene in sposobnosti. Pomembno je tudi, da bomo 

poklic z veseljem opravljali. Moramo dobro 

spoznati čim več poklicev, predvsem pa sami 

sebe. 

Poklici prihodnosti so zelo povezani s 

tehnologijo, npr. računalniški programerji, 

igričarji, tehnologi, astronavti ipd. Zaradi pojava 

novih bolezni, naravnih nesreč, onesnaženosti in 

prihoda migrantov, bodo poklici prihodnosti tudi 

vojaki, gasilci, zdravniki, prehrambni 

svetovalci, ekologi, gradbeniki …

Želeni poklic lahko dosežemo s svojim trudom, 

učenjem, vztrajnostjo in odločnostjo. Razvijati 

moramo svoje sposobnosti. Biti moramo 

prilagodljivi, iznajdljivi, komunikativni – saj v 

prihodnosti bomo morda morali opravljati različne 

službe.



NAŠA RAVNATELJICA ga. BREDA ŽUNIČ NAM JE SVETOVALA …

„…pri kateremkoli poklicu prihodnosti je najpomembnejše, da boste delo opravljali z 
veseljem …“

„…vsako delo moramo spoštovati, vsako delo je častno …“



PREGLED AKTIVNOSTI ZA 32. OTROŠKI PARLAMENT NA NAŠI ŠOLI

- risanje risbic, izdelovanje iz lego kock, izdelovanje iz plastelina in gline, igre vlog …

- reševanje delovnih listov in pogovori na temo PRIHODNOST, POKLICI, MOJE 

SPOSOBNOSTI IN POSEBNOSTI

- ogled videoposnetkov (poklici prihodnosti)

- praktične delavnice (poklici v gradbeništvu, inovativno in ustvarjalno mišljenje, uporabni 

računalniški programi, izdelava vizualizacijske table, robota, EKO-vozila …) 

- prijava na spoznavanje poklicev v realnem okolju (v podjetjih)

- Virtualni karierni sejem (udeležba višjih razredov)







VIZUALIZACIJSKA TABLA O POKLICU PRIHODNOSTI



RAZPRAVA

Ali lahko vsak opravlja poklic, ki si ga želi? 

Ali se bodo poklici še spreminjali?

Ali je pomembno, da že v osnovni šoli lahko urimo svoje spretnosti za poklic, ki si ga želimo?

Katera znanja in veščine so pomembne za poklice prihodnosti?

Na kaj moramo vse pomisliti, preden se odločimo za poklic?

Ali človek celo življenje opravlja le 1 poklic?

Ali izobrazba in poklic pomenita isto?

Kdo nam lahko svetuje pri izbiri srednje šole oz. poklica?

Kaj nas skrbi glede prihodnosti?

Kaj dobrega nam lahko prinese prihodnost?



VOLITVE 2 DELEGATOV (PREDSTAVNIKOV NAŠE ŠOLE) 

ZA MEDOBČINSKI PARLAMENT

IZVOLJENA DELEGATA v šolskem letu 2021/22:

8. r.: ŽIGA ZMAZEK in KAJA HANŽEL

ČESTITAMO!


