
 

Eva Smolinger, Osnovna šola Borisa Kidriča, Kidričevo  

 

Spoštovani poslanci in poslanke! 
 

Kot učenka devetega razreda osnovne šole se zavedam, da o politiki nimam toliko znanja kot 
odrasli ljudje, vendar sem mnenja, da bi tudi mladi z našimi idejami lahko pripomogli k  
izboljšanju naše države. 

Ob spremljanju dnevnih novic lahko vidimo, da je stanje v naši državi vse slabše. Vedno več 
pa poslušamo tudi o korupciji. Ljudje, predvsem tisti, ki so na vplivnejših položajih, si v 

kratkem času pridobijo velike količine denarja. Zakaj ne bi teh velikih vsot denarja raje 
podarili ljudem, ki nimajo denarja, da bi si kupili kruh? Ljudem, ki nimajo doma in morajo 
pozimi spati na mrzlih ulicah, medtem ko vi živite v vilah? Ali se vam zdi pravično, da denar, 

ki bi ga morali dobiti vsi državljani, porabite v lastne namene? Vsak dan gledamo, kako 
propadajo podjetja in ljudje ostanejo na ulici brez plač. Ali se ob gledanju takšnih prizorov 

kdaj zamislite nad svojimi dejanji? Kako se počutite, ko vidite ljudi brez doma na ulicah? Ste 
ponosni na to, kar ste naredili? Navadni ljudje si lahko samo zamišljamo, kaj se vam podi po 
glavi. Nikoli ne bomo vedeli, kako vi gledate na te stvari. Pa vendar vam lahko z upanjem, da 

se boste zamislili, pišemo ta pisma. Ne bi bilo boljše, da bi namesto, da se prerekate, stopili 
skupaj in naredili nekaj dobrega za vse ljudi? Veliko ljudi se odloča za stvari, ki se nikakor ne 

bi smele dogajati, ker ne vedo, kako bodo lahko preživeli jutrišnji dan. Takrat, ko vi spite v 
toplih in udobnih posteljah, ljudje jočejo, ker ne vedo, kako bodo jutri otrokom kupili hrano. 
Ni hujšega kot občutek otroka, ko sliši svoje starše jokati. Ob takšnih trenutkih se otrok počuti 

krivega za razmere v družini. To pa vsekakor ni prav! Bi vam bilo všeč, če bi bili vaši otroci 
na takšnem mestu? Dvomim. Morali bi se zavedati svojega položaja v državi in sprejeti 

odgovornost. Delati bi morali v prid vseh državljanov, ne le v prid posameznikov. Odrasli 
ljudje se sploh ne zavedate, koliko stvari otroci vidimo in slišimo. Stanje v državi vpliva tudi 
na naše vedenje in razmišljanje. Žalostno je, ko desetletnik razmišlja, kako bi zaslužil denar, 

da bi preživel družino. Ko sedemletnik v šoli ustrahuje učitelje in učence. Otroci hitro 
opazimo razlike med ljudmi. Deklici, iz katere se vsi norčujejo zaradi slabših oblačil, 

zagotovo ni lahko. Prav tako ni prijetno dečku, ki ne sme na šolsko malico, ker si je starši ne 
morejo privoščiti. Ali lahko ob vsem tem še vedno hodite z dvignjeno glavo? Lahko bi se 
zamislili, kakšen zgled dajete mladim ljudem, saj bodo oni nekoč vodili državo. 

 
Lep pozdrav 

 
Eva Smolinger, 9. a 

Mentorica: Lidija Horvat 

Osnovna šola Borisa Kidriča, Kidričevo 

 

  



Žan Hertiš, Osnovna šola Borisa Kidriča, Kidričevo 
 
 

Spoštovani! 
 

Verjetno ste sami opazili, da v naši državi ni vse tako, kot bi moralo biti. Verjamem v vas, da 
boste državo popravili. Predlagam vam, da najbolj obdavčite bogate, ki se vozijo v takšnih 
luksuznih vozilih, o katerih večina ljudi ne more niti sanjati; ne pa revnih, ki nimajo denarja 

niti za kurilno olje, da bi se greli. Pomagajte kmetijam na podeželju in v hribih, da bodo lahko 
lepo živeli, vi pa boste iz tega dobili še več denarja od davkov. Ne varčujte denarja na 

zdravju, ker je le- to najpomembnejše. Brez njega ne bi bilo ne nas in ne vas. Pomagajte tudi 
propadajočim tovarnam, ki bodo lahko z vašo pomočjo spet zaživele. Dajte revnim več 
socialne pomoči, da se bodo lahko izšolali in dobili službo. Izkoriščajte obnovljive vire 

energije, ker se vam bodo čez nekaj let obrestovali. Bodite čim bolj prijazni okolju, da 
bo okolje prijazno do vas. Denar vlagajte v šole, da bomo dobili pametne ljudi, ki bodo znali 

voditi državo. Pokažite ljudem spoštovanje, da bodo tudi vam izkazali spoštovanje in 
zaupanje. Več kot si bodo ljudje lahko privoščili, več davkov boste prejeli. Razvijajte 
gospodarstvo in tehnologijo, da boste lahko to tudi prodali in zasluži. Upoštevajte nasvete, saj 

boste s tem napredovali; država bo postala boljša. Če bo šlo tako naprej, kot do sedaj, se 
bomo utopili v dolgovih, jemali pomoči in se še bolj dolžili. Mislite na ljudi, ki so lačni in 

žejni. Bliža se zima in bo na cesti veliko premraženih državljanov, zato pomagajte ljudem, da 
bodo lahko z vašo pomočjo zaživeli. 
Lep pozdrav 

 
 
Žan Hertiš 

Mentorica: Sonja Lenarčič 

Osnovna šola Borisa Kidriča, Kidričevo 


