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I. redna seja Parlamenta Dijaške organizacije 

Slovenije  v šolskem letu 2021/2022 

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 I. redni 

seji parlamenta bomo naš čas namenili predstavitvi dela, ki so ga Predsednica in Predsedstvo DOS 

opravili v preteklem šolskem letu ter izvolili novo Predsedstvo ter Svet DOS za tekoče šolsko leto 

2021/2022. 

 

I. redna seja Parlamenta DOS bo potekala v sredo, 29. septembra 2021 v predavalnici 01 

Fakultete za družbene vede (Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana), s pričetkom ob 12.00 uri. 

Zaželeno je, da predstavniki šol pridete vsaj dvajset minut prej, saj se morate prijaviti. 

 

 

OBVEZNA PRIJAVA NA SEJO 

Dijaški poslanci morajo obvezno potrditi udeležbo preko spletnega obrazca 

https://forms.gle/SscNJsSxCpMUh8eX8 najkasneje do ponedeljka, 27. septembra 2021. 

 

Dijaki morajo imeti s seboj potrdilo o izpolnjevanju pogoja PCT, izpolnjeno, podpisano in 

ožigosano imenovanje s strani odgovorne osebe (glej prilogo) in potrdilo o šolanju (velja tudi 

veljavna dijaška izkaznica). Obvezen je tudi osebni dokument. 

Dijakom, ki ne bodo izpolnjevali vstopnih pogojev, ne bo dovoljena udeležba na 

seji ali ne bodo imeli glasovalne pravice. Več informacij lahko dobite preko e-pošte 

info@dijaska.org. 

 

 

AVTOBUSNI PREVOZ 

Na I. redno sejo Parlamenta DOS, bo s strani organizacije organiziran avtobusni prevoz, in sicer 

na relaciji Maribor-Celje-Ljubljana ter Portorož-Koper-Postojna-Ljubljana (v obe smeri, 

odhod iz Ljubljane predviden ob 16.00 uri iz lokacije prihoda). 

Predvideni odhodi avtobusov: 

Maribor-Celje-Ljubljana 

• Maribor (nasproti glavne avtobusne postaje) ob 9.30, 

• Slovenska Bistrica (pri OMV) ob 9.50, 

• Celje (glavna avtobusna postaja) ob 10.15, 

• Ljubljana (Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana) ob 11.15. 

https://forms.gle/SscNJsSxCpMUh8eX8
mailto:info@dijaska.org
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Dodatne informacije o avtobusnem prevozu (tudi na dan parlamenta) lahko dobite na           

telefonski številki 031 296 334 (Žiga Stopinšek). 

Portorož-Koper-Postojna-Ljubljana 

• Portorož (postaja Srednje Pomorske šole) ob 9.30, 

• Koper (glavna avtobusna postaja) ob 9.50, 

• Postojna (glavna avtobusna postaja) ob 10.15, 

• Ljubljana (Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana) ob 11.15. 

Dodatne informacije o avtobusnem prevozu (tudi na dan parlamenta) lahko dobite na telefonski 

številki 031 896 859 (Matej Svetina). 

 

 

POMEMBNO OBVESTILO O VARNOSTNIH UKREPIH 

Seja Dijaške organizacije Slovenije bo tokrat zaradi varnostnih ukrepov preprečevanja širjenja 

okužbe z virusom SARS-CoV-2 potekala nekoliko drugače. Dijakinje in dijake zato naprošamo, 

da  se ob prijavi in udeležbi seje držijo naslednjih ukrepov: 

• zaradi omejitve števila prisotnih, naj se seje DOS udeleži zgolj en predstavnik vsake 

šole (poslanec), brez spremstva (spremljevalec), 

• poslanci/-ke morajo biti brez znakov okužbe dihal (npr. nahod, kihanje, kašljanje, bolečine 

v žrelu, mišicah…) in brez povišane temperature, 

• poslanci/-ke morajo med sejo v zaprtem prostoru nositi maske, tako ob prihajanju in 

odhajanju, kot tudi med sejo, 

• poslanci/-ke se morajo držati varnostno razdaljo med pristonimi na seji, 

• ob vstopu na avtobusni prevoz, organiziran s strani DOS, si mora poslanec/-ka obvezno 

razkužiti roke in nadeti zaščitno masko. 

 

PCT POGOJ 

Poslanci/-ke morajo tekom celotne seje izpolnjevati PCT pogoj na način, da so cepljeni, preboleli 

(od česar ni menilo več kot 180 dni), testirani s PCR testom (od katerega ni menilo več kot 72 ur) 

ali testirani s HAGT testom (od katerega ni menilo več kot 48 ur). 

POVRAČILO STROŠKOV HAGT TESTA 

Za stroške testa (samo HAGT in ne PCR, ki ga boste opravili do 48 ur prej za namen seje) vam 

lahko na Dijaški organizaciji Slovenije povrnemo stroške. To naredite tako, da na testirni točki ob 

testiranju zaprosite za originalen račun, ki naj bo izdan na podatke: Študentska organizacija 

Slovenije, Dunajska cesta 51, davčna številka: 62792601. Potem pa morate do 3. 10. 2021 do 

23.59 ure na maja.kalin@dijaska.org poslati mail, ki vsebuje vaš ime in priimek, naslov stalnega 

prebivališča, TRR vašega bančnega računa (kamor vam bo povrnjen denar) in  skeniran prej 

omenjen originalen račun testa, ki ga dobite ob testiranju. Poleg tega v istem mailu priložite še 

izjavo o povračilu stroškov, ki jo najdete na spletni strani https://dijaska.org/2021/09/20/i-redna-

seja-parlamenta-dos-2/ (ta je lahko izpolnjena ročno in skenirana). Prepoznim oddajam ne bo 

možno povrniti stroškov.  

mailto:maja.kalin@dijaska.org
https://dijaska.org/2021/09/20/i-redna-seja-parlamenta-dos-2/
https://dijaska.org/2021/09/20/i-redna-seja-parlamenta-dos-2/
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RAZPIS 

za volitve v organe DOS 

 

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati oz. kandidatke: 

- kandidat/-ka mora imeti ob izvolitvi ali imenovanju status dijaka v skladu z veljavno 

zakonodajo v RS, ki se dokaže z veljavnim potrdilom o šolanju za tekoče šolsko leto, 

- kandidat/-ka mora spoštovati določbe Statuta Dijaške organizacije Slovenije, 

- kandidat/-ka mora poznati dijaško problematiko in delovanje DOS, 

- kandidat/-ka mora biti pripravljen/-a na resno in odgovorno delo, 

- priporočene so izkušnje na področju dela z dijaki. 

 

Kandidat izpolni razpisni obrazec ter doda potrdilo o vpisu in priporočeno pošlje po navadni pošti 

na Dijaško organizacijo Slovenije, s pripisom »NE ODPIRAJ – RAZPIS ZA VOLITVE DOS«. 

Kandidaturo mora kandidat poslati tudi v elektronski obliki na naslov volitve@dijaska.org, 

sicer se kandidatura smatra kot nepopolna. 

 

Obrazec mora biti izpolnjen elektronsko, ne lastnoročno (z izjemo podpisa). Kandidat se mora 

pri pisanju kandidature držati predvidenih okvirjev obsega kandidature. 

 

Več informacij: 

www.dijaska.org  

info@dijaska.org 

https://www.facebook.com/dijaskaorg 

 

Kandidati in kandidatke naj popolne kandidature pošljejo priporočeno najkasneje do 22. 

septembra 2021 (velja oddajna teorija) po pošti na naslov: Dijaška organizacija Slovenije, 

Dunajska 51, 1000 Ljubljana in po elektronski pošti volitve@dijaska.org.  

 

Postopek: 

Razpisna komisija bo v roku najmanj 5 dni pred volitvami pregledala kandidature in kandidate 

obvestila o popolnosti oziroma nepopolnosti kandidature. Kandidati ne bodo imeli možnosti 

dopolnitve kandidature. 

 

Kandidati za Predsednika DOS bodo imeli možnost predstavitve kandidature na I. redni seji 

Parlamenta DOS (sreda, 29. 9. 2021), in sicer v obsegu 5 minut, kandidati za člana Predsedstva 

DOS v obsegu 3 minute, kandidati za svetnike pa 1 minuto. 

 

mailto:volitve@dijaska.org
http://www.dijaska.org/
mailto:info@dijaska.org
https://www.facebook.com/dijaskaorg
mailto:volitve@dijaska.org

