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II. redna seja Parlamenta Dijaške organizacije Slovenije v 

šolskem letu 2020/2021 
 

Spoštovani! 

 

Parlament Dijaške organizacije Slovenije je dijaški predstavniški organ in hkrati najvišji 

organ Dijaške organizacije Slovenije, ki predstavlja voljo vseh slovenskih dijakinj in dijakov. 

Parlament tvorijo dijaške poslanke in dijaški poslanci, ki zasedajo na rednih in izrednih sejah 

Parlamenta DOS, na katerih debatiramo o pomembnih temah, ki se tičejo naših življenj in širše. 

Na II. redni seji parlamenta bomo naš čas namenili predstavitvi dela, ki so ga Predsednica in 

Predsedstvo DOS opravili v tekočem šolskem letu ter debatirali o aktualni dijaški problematiki. 

II. redna seja Parlamenta DOS bo potekala v ponedeljek, 1. februarja 2021 ob 12.00 

prek spletne aplikacije Zoom. 

 

DODATNE INFORMACIJE 

Dogodek bo potekal preko aplikacije Zoom; link do dogodka z dodatnimi navodili 

bodo udeleženci dobili dan pred dogodkom. S prijavo na dogodek soglašate s snemanjem 

dogodka za interno rabo DOS. 

Udeleženci se boste morali z besedi prijavljati, tudi glasovanje bo potekalo preko Zoom-

a s funkcijo glasovanja, o kateri boste izvedeli več v mailu z dodatnimi navodili. 

 

OBVEZNA PRIJAVA NA SEJO 

Dijaški poslanci in spremljevalci morajo obvezno potrditi udeležbo preko spletnega 

obrazca https://forms.gle/wxWxCG8UcHLTqBqw9 najkasneje do petka, 29. januarja 2021. 

 

IMENOVANJA POSLANCEV 

Poslanci so člani Parlamenta DOS, ki morajo biti imenovani s strani šole in jo tako 

zastopajo, tudi z volilno pravico. Prosimo, da odgovorna oseba na tem področju (mentor/ 

mentorica dijaške skupnosti) na mail info@dijaska.org do 29. januarja 2021 pošlje elektronsko 

sporočilo z naslednjo vsebino: 

 

__________________(Ime in sedež dijaške skupnosti) imenuje ___________________(ime in 

priimek dijaške poslanke/ dijaškega poslanca), rojenega ______________(datum rojstva) v/na 

______________(kraj rojstva) z elektronskim naslovom _____________________(elektronski 

naslov) za dijaško poslanko/ dijaškega poslanca v Parlamentu Dijaške organizacije Slovenije, 

na II. redni seji Parlamenta DOS, ki bo potekala v ponedeljek, 1. februarja 2021 preko spletne 

aplikacije Zoom. 

Podpis: __________(ime in priimek odgovorne osebe, naziv šole – elektronski podpis je dovolj) 

 

Poslanci brez prijave preko obrazca in/ali pravočasnega ustreznega imenovanja ne bodo 

imeli volilne pravice. 

 

Več informacij lahko dobite preko elektronskega naslova info@dijaska.org. 
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