
 

3. DRŽAVNO DEBATNO SREČANJE UČENCEV OŠPP  

»USTAVI MISEL, POVEJ NAGLAS!« 

 

V četrtek, 8. 4. 2021, je potekalo v organizaciji II. OŠ Žalec 3. državno debatno srečanje, ki je 

bilo izvedeno preko videokonference. Tema debatnega srečanja je bilo prijateljstvo. Letošnja 

izvedba je bila drugačna, vendar vsem v izziv in je doprinesla pozitivno izkušnjo sodelujočim. 

Gospod Marko Puschner, s Safe.si, točke osveščanja o varni rabi interneta in mobilnih naprav 

za otroke, najstnike, starše in učitelje, je pripravil zelo zanimivo, dinamično in uporabno 

predavanje o nevarnostih spleta.  

Na videokonferenci je sodelovalo 52 učencev devetih šol in 13 mentoric: II. OŠ Žalec, OŠ 

Glazija, CVIU Velenje, OŠ Dragotina Ketteja Novo mesto, OŠ Polde Stražišar Jesenice, OŠ V 

parku, VIZ III. Rogaška Slatina, OŠ 27. julij Kamnik, OŠ dr. Slavka Gruma Zagorje ob Savi. 

Učenci so bili razdeljeni v štiri delavnice, v katerih so se pogovarjali o nevarnostih in prednostih 

spletnega prijateljstva ter o prijateljstvu in ljubezni. Predstavili so svoje izkušnje, podali 

mnenja in razpravljali prednostih, ki nam jih ponujajo spletna omrežja in splet. Zavedajo se, 

da moramo biti pazljivi in previdni, da bomo čim bolj varni na spletu in pri komunikaciji. V 

življenju so prijatelji zelo pomembni, so ljudje, ki jim zaupamo, si med sabo pomagajo ter se 

lahko nanje obrnemo, kadar jih najbolj potrebujemo. Pri sklepanju spletnih prijateljstev je 

pomembno, da smo seznanjeni z nevarnostmi, ki prežijo na nas, da se znamo ob sumljivih 

situacijah pravilno odzvati. Ena skupina je delila svoja mnenja o prijateljstvu in ljubezni, 

ugotovili so, da sta prijateljstvo in ljubezen pomembni, nas bogatita in nam lepšata življenje. 

Za pravo prijateljstvo je potrebno veliko razumevanja, spoštovanja in prilagajanja.  

Ob koncu srečanja, so udeleženci izbrali novo temo 4. državnega debatnega srečanja OŠPP, ki 

bo izvedeno v naslednjem šolskem letu. Izbirali so med tremi predlaganimi temami: Moja 

prihodnost, Moje počutje in Šola na daljavo. Izbrali so temo Moja prihodnost. Verjamemo, da 

se v naslednjem šolskem letu srečamo ponovno, vendar na naši šoli, kjer bomo imeli poleg 

aktivne in zanimive debate tudi prijetno druženje. 

 

Zahvaljujemo se predavatelju, gospodu Marku Puschnerju, za predavanje in pomoč pri izvedbi 

3. državnega debatnega srečanja. Hvala podjetju Vivapen d.o.o. za podarjena darila, ki jih bodo 



prejeli sodelujoči učenci in njihovi mentorji. Glas učencev je bil slišan in z veseljem smo si med 

sabo prisluhnili, naj bo tako tudi v prihodnje. 

Srečno do naslednjega snidenja, ki bo v aprilu 2022. 

 


