
29. OBČINSKI PARALMENT OSNOVNIH ŠOL OBČINE BREŽICE 

 

V torek 2. aprila 2019 so se šole občine Brežice po enem minulem letu zopet udeležile občinskega 

parlamenta. Letos je potekal že 29. občinski parlament osnovnih šol iz občine Brežice v Mladinskem 

centru Brežice. Parlamenta so se udeležile vse šole v občini; OŠ Artiče, OŠ Bizeljsko, OŠ Brežice, OŠ 

Cerklje ob Krki, OŠ dr. J. T. Dobova, OŠ Globoko, OŠ M. P. Pišece in OŠ Velika Dolina. Vsako leto je ena 

izmed šol organizatorka, kar je kar zahtevna naloga. Letos je ta vloga doletela nas. Ob prihodu smo se 

pripravili na program, nato pa se je vse skupaj začelo. Glavni povezovalec je bil predstavnik Zveze 

prijateljev mladine Krško, Uroš Brezovšek. Ob 8:45 se je zares začelo. Najprej je vse udeležence 

pozdravila ravnateljica OŠ Cerklje ob Krki dr. Maja Matrić, nato pa so sledile debate. Debate je vodil 

Uroš Brezovšek, ki je najprej predstavil potek programa nato pa nas seznanil s pravili. Učenci OŠ Cerklje 

ob Krki smo pripravili tudi filmček za uvod v debato, katere tema je bila šolstvo in šolski sistem, ki je 

tudi tema šolskega parlamenta že drugo leto zapored. V filmčku smo predstavili pogled otrok in 

učiteljev na dober šolski sistem in odnos med učitelji in učenci. Tema šolstvo in šolski sistem zajema 

štiri podteme, o katerih smo tudi debatirali. Te štiri teme so: načini in metode poučevanja (IKT 

tehnologija), vpliv staršev na šolo, uvajanje novih predmetov in medgeneracijsko sodelovanje. Ker je 

sodelovalo 8 šol smo se razdelili v štiri skupine in vsaka od teh skupin je debatirala na določeno temo. 

Našo šolo smo zastopali Jan Irt, Hana Haler in Blažka Kodrič, učenci 7. in 8. razreda. Po uspešno 

končanih debatah je sledila zaslužena malica. Nato pa je sledil kulturni program OŠ Cerklje ob Krki. Pri 

pripravah kulturnega programa je bila poleg svetovalne delavke Andreje Ninković, v veliko pomoč tudi 

učiteljica Jasmina Vučič. Program sva povezovali Blažka Kodrič in Hana Haler. S svojim čudovitim 

glasom se je predstavila učenka 5. razreda Hajdi Haler, Sanja Ajster Kuhar je recitirala pesem z 

naslovom Pravi učitelj, saj smo le govorili o šolstvu. Za na konec je šolski band Red, ki ga sestavljajo 

trije kitaristi Jakob Srpčič, Laura Matoh in Nejc Zakovšek, vokalistka Larisa Kuhar, pianistka Ema Urbanč 

in bobnarka Mineja Srpčič, pokazal razliko med glasbo danes in včasih. Zaigrali so Nothing else matters 

kultne metalne skupine Metalice. Pozdravil nas je tudi predsednik ZPM Krško, g. Vinko Hostar, in 

predstavnica občine Brežice, ker je bil g. Ivan Molan ta čas službeno odsoten. Potem pa se je vse bližalo 

k zaključku. Edino kar nam je še ostalo je bilo to, da smo izbrali dva predstavnika, ki se bosta udeležila 

nacionalnega otroškega parlamenta v Ljubljani. Vsaka šola je izbrala svojega predstavnika, ki je 

kandidiral za to vlogo. Pri nas je to bila Hana Haler, ki se bo skupaj s predstavnico iz brežiške osnovne 

šole  8. aprila udeležila nacionalnega otroškega parlamenta v Ljubljani. 

Bili smo zelo veseli in ponosni, da so parlamentarci izbrali prav našo Hano. Očitno jih je prepričala. 

Ob zaključku smo si oddahnili, da se je vse zaključilo, saj smo se zelo trudili. 

  

                                                                                                                                                             Blažka Kodrič 


