
32. MEDOBČINSKI OTROŠKI PARLAMENT 

V četrtek, 10. marca, je potekal 32. medobčinski otroški parlament.  Že drugo leto zapored je 

potekal na spletni platformi Zoom. Udeležile so se ga tudi učenke naše šole Zala Prah, Kaja 

Krečič, Mila Škrlj in Anika Tratnik ter učenec Tim Vodopivec pod mentorstvom g. Luka 

Hrovatina. Pričeli smo ob 9.00 z uvodnim pozdravom predsednice MDMP Ajdovščina ge. 

Kristine Valič. Tretje leto je tema parlamenta “Moja poklicna prihodnost” - z letošnjo 

podtemo “Kje pa tebe čevelj žuli?”. Parlamenta so se udeležile tudi sosednje šole: OŠ Danila 

Lokarja, OŠ Draga Bajca Vipava, OŠ Otlica, OŠ Col, OŠ Dobravlje in CIRIUS Vipava. 

Letos je predsedovala naša šola. Izvolili smo novo predsednico, to je Zala Prah, učenka 9.b 

razreda OŠ Šturje Ajdovščina. Po uvodnem nagovoru je napovedala goste in potrdila dnevni 

red parlamenta. Sledilo je kratko poročanje dela po šolah.  

Po odmoru sta se nam pridružila prva gosta, in sicer župan občine Ajdovščine g. Tadej 

Beočanin in župan občine Vipava g. Goran Kodelja, ki se je dotaknil teme o nadgradnji 

kmetijstva v prihodnosti. G. Beočanin  je spregovoril o pomembnosti nekaterih poklicev v 

prihodnosti. Odgovarjala sta tudi na vprašanja mladih parlamentarcev. Sledila sta intervjuja, 

ki bosta objavljena v Latniku in Lokale Ajdovščina. Intervjuvale smo ju učenke novinarskega 

krožka Kaja Krečič, Tara Ličen in Eva Mavrič Novak.  

Pogovoru z županoma so  sledile še  delavnice z medijskimi vplivneži. Glavna gosta sta bila 

Jani Jugovic (pod umetniškim imenom Cool Fotr) in Eva Ostrouška (ustvarja pod  imenom 

Eva OstroKljun). 

Eva Ostrouška je ustvarjalka digitalnih vsebin. Šolala se je na Umetniški gimnaziji Nova 

Gorica smer gledališče in film. Nadaljevala pa je na Fakulteti za družbene vede, letos si želi, 

da bi dokončala magisterij iz spola in spolnosti. Svojo karierno pot infulenserstva je začela na 

platformi YouTube leta 2010, ko  je odprla svoj prvi profil pod imenom Marija z mosta. Ta 

korak je naredila iz spontanosti in raziskovalnosti. Njen prvi posnetek je bil zelo preprost, 

skupaj z bratom sta posnela krajši video o njunih dogodivščinah na snegu. Po rojstvu prve 

hčere je ugotovila, da ji tak način ustvarjanja ne ugaja, zato je odprla nov profil pod imenom 

Eva OstroKljun. Takrat se je tudi odločila, da svojih otrok ne bo izpostavljala na spletu. Meni, 

da je infuenserstvo več, kot si mi predstavljamo. Ob vsem tem pa je dejala, da moramo imeti 

meje, kaj želimo objaviti iz svojega zasebnega življenja in kaj naj ostane samo za nas. Sama 

pravi, da je trenutno najmočnejša na platformi Instagram, vendar si želi, da bi se mladi 

zavedali, da od Instagrama ne moreš pričakovati zaslužka, če pri tem nimaš partnerjev, s 

katerimi bi sodeloval. Pri tem je tudi pomembno bistvo, ki ga želiš sporočati s samimi 

objavami. Eva svojim sledilcem sporoča, da bi morali imeti dobre medsebojne odnose in biti 

pozitivni. 

Naš drugi gost je bil Jani Jugovic. Večina ga pozna pod umetniškim imenom Cool Fotr. Do 

svojega 18. leta je živel v Škofji Loki, kjer je obiskoval tudi osnovno šolo. 20 let je deloval v 

kuhinji, za zgled pa mu je bil  oče, ki je prav tako kuhar. Leta 2012 se je prijavil v resničnostni 

šov Gostilna išče šefa, kjer se je začela njegova pot medijskega vplivneža. Zase pravi, da je 

tam spoznal ljubezen svojega življenja - Tejo Jugovic. Po šovu je s sedanjo ženo odprl 



podjetje Teja&Jani.  Ukvarjala sta se s kulinariko, kuharskimi tečaji ... Čez nekaj let, ko je  bil 

na sceni Komotar Minuta, ga je ta tako navdihnil, da je začel verjeti, da bi tudi on lahko to 

počel (dobra priložnost za zaslužek). Sčasoma ga je to začelo vse bolj zanimati, to je 

pripomoglo tudi  k temu, da je postal bolj odprta oseba. V pol leta je njegov YouTube kanal 

začel postajati vedno večji “posel” in tako se še danes ukvarja s tem. Ob vsem tem pa je 

dodal, da pri tem delu ni samo pozitivnih lastnosti, ampak  so tudi negativne (npr. sovražni 

komentarji ...). Za razliko od Eve OstroKljun je on sprejel drugačno odločitev, in sicer da bo 

na spletu objavljal tudi trenutke s svojo družino. 

Po delu v delavnicah so  parlamentarci podali predloge  tem za  naslednji parlament (npr. 

duševno zdravje mladih, enakopravnost med spoloma, biti sam, ni ok ...). Zaključili smo s 

pozdravom ge. Sare Bone, predsednice ge. Kristine Valič in s povabilom na otroški regijski 

parlament.  

 

                                                                                                               novinarki Kaja Krečič in Tara Ličen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


