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Perspectives4Democracy 

Peticija Občasni kino v Gorjanskem domu 
Na OŠ Gorje že od septembra poteka Evropski projekt Erasmus+ Pespective4Democracy. V 
okviru tega projekta smo povezani s šolami v Nemčiji, Španiji in na Finskem. Naši učenci so bili v 
mesecu januarju 2020 na obisku v Pietarsaariju na Finskem. Tam so dobili nalogo, da izvedejo 
peticijo. Peticija je vsaka zahteva oziroma pobuda enega ali več državljanov, ki je splošnega 
pomena ali pa se nanaša na posamične zadeve. Naslovljena je na enega ali več državnih 
organov. Je ena temeljnih človekovih političnih pravic in svoboščin. 
Z učenci smo začeli z načrtovanjem peticije, ki je v našem primeru Organizacija občasnega kina v 
Gorjanskem domu. Gospa Vesna Leban nas je seznanila s pomenom peticije in nas vodila pri 
oblikovanju le-te.  Najprej smo zapisali našo pobudo, razložili, da bi se mladi radi družili in si 
skupaj ogledali filme. K sodelovanju smo povabili učence od 4. do 9. razreda. Prebrali smo jim 
peticijo in jih ob strinjanju z njo prosili za njihove podpise. Podprle so nas tudi učiteljice, učitelji 
in gospa ravnateljica Mojca Brejc. Peticijo in podpise smo v četrtek, 11. junija 2020, predstavili 
gospodu županu Petru Torkarju. Z veseljem nas je sprejel, poslušal in tudi podprl našo pobudo. 
Na srečanju smo se pogovarjali tudi o morebitnih dilemah, težavah pri organizaciji občasnega 
kina. Dobili smo že nekaj novih idej o poteku druženja in ogledu filmov v Gorjanskem domu, ki 
ga bomo lahko brezplačno najeli.  
Zadovoljni, da smo izvedli našo peticijo, smo se poslovili od gospoda župana. Naš občasni kino v 
Gorjanskem domu bo zaživel jeseni.  
Naša želja – naša pobuda – naše delo - podpora šole in občine – nas vodijo k uspehu. 
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