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REGIONALNI POSVETI O VRAČANJU V ŠOLE 

 

Spoštovani! 

Dijaška organizacija Slovenije (DOS) je demokratično organizirana stanovska organizacija 

dijakov v Republiki Sloveniji. DOS združuje vse slovenske dijakinje in dijake, zastopa njihove 

interese ter se zavzema za njihovo uresničevanje. Eden izmed teh interesov, ki je v zadnjem 

času postal še bolj pomemben, je vprašanje o vračanju v šolo. Zaradi tega smo se na DOS v 

povezavi z Dijaško skupnostjo Ljubljana (DSL) in Dijaško skupnostjo Maribor (DSM) 

odločili organizirati regionalne posvete o izvedbi le-teh. 

Glede na prilagoditve, ki smo jih v tekočem in lanskoletnem šolskem letu doživeli dijaki, je 

kvaliteta našega znanja vprašljiva. Po več mesecih izobraževanja na daljavo, ki ni primerljivo 

s klasičnim poukom, verjamemo, da imate tudi vi mnenje glede vračanja v srednje šole. 

Želeli bi, da ta mnenja delite z nami in nam predvsem posredujete vaša mnenja in predloge 

glede samega vračanja, tako (ne)strinjanje, časovni okvir in način. Te predloge bomo skupaj 

predebatirali in poskušali najti skupne rešitve. Verjamemo, da imate konkretne ideje na to temo in 

da boste z njimi igrali pomembno vlogo pri izdelavi končnega stališča. 

Posveti bodo izvedeni regionalno, saj želimo s tem zagotoviti, da bo vsak glas slišan in bo imel 

vsak možnost podati svoje predloge. Posveti se bodo odvijali 10. 2. in 11. 2. 2021. 

Skupno stališče večine dijakov bo nato aktivno prestavljeno Ministrstvu za izobraževanje, 

znanost in šport in Vladi Republike Slovenije. 

 

Regionalni posveti bojo potekali v štirih skupinah: 

• gorenjska, koroška, goriška, obalno-kraška in primorsko-notranjska statistična regija v 

sredo, 10. 2. 2021 ob 15.00, 

• jugovzhodna Slovenija, posavska, zasavska in savinjska statistična regija v sredo, 10. 2. 2021 

ob 18.00, 

• osrednjeslovenska statistična regija v četrtek, 11. 2. 2021 ob 15.00 in 

• podravska in pomurska statistična regija v četrtek, 11. 2. 2021 ob 18.00. 

 

Informacije o tem, v katero šolo spada vaša regija, najdete v sosednjem dokumentu (Seznam 

šol po regijah). 
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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 

in zbiranjem predlogov. 

Prijave so odprte za vse slovenske srednješolce, zaradi konstruktivnosti debate pa vas prosimo, 

da se na šoli (z internimi posveti dijaške skupnosti, pogovori na razrednih urah…) dogovorite 

o stališču šole, ki ga nato na regionalnem posvetu predstavlja le en oziroma dva dijaka 

govorca iz iste šole. Če to ni mogoče ali je zaradi različnih mnenj omejeno, je seveda 

dobrodošlih več dijakov iste šole. Ob tem računamo na veliko mero iniciativnosti dijaških 

skupnosti in samih dijakov, da bodo na posvetih predstavili mnenje in predloge dijakov cele 

šole. Poleg tega bi radi opozorili, da si ogledate Odprto pismo Dijaške organizacije Slovenije 

pristojnim institucijam glede načrta sproščanja ukrepov, ki je dostopno prek: 

https://dijaska.org/2021/01/12/odprto-pismo-dijaske-organizacije-slovenije-pristojnim-

institucijam-glede-nacrta-sproscanja-ukrepov/,  ki naj vam bo vodilo za debato. V njem 

zahtevamo vračanje zaključnih letnikov srednjih šol v rdeči fazi in vračanje vseh ostalih 

srednješolcev v oranžni fazi, opozarjamo pa tudi na neenakost dijakov in probleme poklicnega 

izobraževanja. Predloge, ki jih boste našli v dokumentu, smo pristojnim na tem področju že 

podali, zavedamo pa se, da vanj nismo vključili vseh problematik in bomo z vaše strani slišali 

še mnogo drugih predlogov, ki jih lahko upoštevamo pri pogajanjih. Na regionalnih posvetih 

si želimo vašega mnenja na naše predloge in hkrati izpostavljanje problematik, s katerimi se 

soočate in bi želeli, da so obravnavane. Iščemo realno sliko mnenj slovenskih srednješolcev, 

saj se le tako poenotimo in skupaj strukturirano nastopimo pred pristojnimi institucijami in 

nekaj dosežemo. 

Udeleženci se boste morali k besedi prijavljati, lahko pa ste prisotni tudi samo kot poslušalci. 

Prosimo, da imate udeleženci govorci za posvet pripravljene konkretne predloge za izboljšavo 

in mnenje na stališče DOS. Vsak od udeležencev bo imel 3 minute za predstavitev začetnih 

stališč, za tem bo sledila debata na temo prej izraženih mnenj. 

 

 

 

 

https://dijaska.org/2021/01/12/odprto-pismo-dijaske-organizacije-slovenije-pristojnim-institucijam-glede-nacrta-sproscanja-ukrepov/
https://dijaska.org/2021/01/12/odprto-pismo-dijaske-organizacije-slovenije-pristojnim-institucijam-glede-nacrta-sproscanja-ukrepov/


 

 

3 

 
 

Obrazci za prijavo: 

• gorenjska, koroška, goriška, obalno-kraška in primorsko-notranjska statistična regija: 

https://forms.gle/2RqWfU8G5gC8C1Ru9, 

• jugovzhodna Slovenija, posavska, zasavska in savinjska statistična regija: 

https://forms.gle/pMpDt4watY6wzC277,  

• osrednjeslovenska statistična regija: https://forms.gle/H1bz25ZV4GgDdmsm8,  

• podravska in pomurska statistična regija: https://forms.gle/JtoPd1txk2R1DSAv6.  

 

Prijave se zaprejo v torek, 9. 2. 2021 ob 15.00. 

 

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