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Letni delovni načrt DOS za šolsko leto 2022/2023 
 

 

Projektno delo 
 
STALNI PROJEKTI 
 
Nadaljevali bomo s projektom DOS na poti, ki se je začel izvajati v letu 2017/2018. Ideje 

projekta, ki nas popelje po vseh slovenskih regijah, so: prepoznati, nasloviti in izpostaviti dijaško 
ter mladinsko problematiko po posameznih delih Slovenije in s tem pomagati dijakom iz celotne 

države ter jim omogočiti direktni dialog med njimi in odločevalci njihove regije in občine. Glede 

na to, da so bile v prejšnjih mandatih obiskane vse regije, bomo skozi celoten mandat 
stremeli k izvedbi projekta DOS na poti v tistih regijah, kjer se projekt ni izvajal najdlje časa. S 

projektom želimo dvigniti raven mladinske participacije na lokalnem nivoju in organizacijo 
približati mladim. 

 

Na začetku decembra bo javno objavljen razpis za podelitev naziva Naj dijak in Naj 
dijakinja. Podelitev naziva in sam dogodek pa bo predvidoma organiziran v sodelovanju z 

Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport. Projekt bo obsegal zbiranje prijav za Naj dijaka, 
pregled kandidatur in slovesno podelitev nazivov v prostorih MIZŠ/MOL, ki bo potekala 

predvidoma v prvi polovici februarja. 
 

Na začetku aprila bomo izvedli že XIV. Dijaško nacionalno konferenco, ki bo v letošnjem 

mandatu vsebinsko nadgrajena. Dogodek bo tradicionalno potekal 3 dni, in sicer od petka do 
nedelje. V okviru DNK želimo dijakom ponuditi paleto različnih dejavnosti; od neformalnega 

izobraževanja do kulture in zabave. 
 

Skozi celoten mandat bo Predsedstvo proaktivno obiskovalo srednje šole po celi Sloveniji v 

okviru stalnega projekta DOS v šoli. Na ta način bomo organizacijo poskušali približati čim 
večjemu številu dijakov. Na obiskih šol dijakom predstavimo delovanje same organizacije, 

vsebinski del ter naše letne in stalne projekte. Ponavadi tudi spregovorimo o dijaški problematiki 
in aktualnemu dogajanju, ki se tiče dijakov, doma in po svetu. 

Stalni projekt DOS na Škisovi bo izveden na začetku maja v sodelovanju s 
Študentsko organizacijo Slovenije in regijskimi dijaškimi skupnostmi. V letošnjem 

mandatu bomo projekt poskušali nadgraditi, in sicer s postavitvijo lastne stojnice in pestrim 

vsebinskim programom.  

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 



 

PROJEKTI 2022/2023 
 

 
V mesecu decembru bomo v sodelovanju s podjetem e-Matura posneli niz video-

priprav na maturo iz slovenščine. Sodelovanje bo predstavljalo 5 okroglih miz, ena za vsako 

izmed maturitetnih dram in ena za primerjavo med dramami. Na vsaki okrogli mizi se bo 
odgovarjalo na vprašanja dijakov, ki jih bomo zbrali preko družbenih omrežij. Na vsakem 

pogovoru, ki bi bil posnet preko aplikacije Zoom, bi sodelovala dva slovenista, strokovnjak za 
posamezno dramo in dijak. V januarju in februarju bodo omenjene okrogle mize 

brezplačno objavljene na spletni strani DOS in e-Mature. 
 

V drugi polovici januarja imamo v planu organizacijo Posveta o volilni pravici pri 16 

letih. Na posvet bomo povabili relevantne sogovornike s strani Vlade RS, nevladne organizacije 
in mlade. Cilj organizacije tovrstnega posveta je spodbujanje javne razprave o znižanju 

starostne meje volilne pravice v Sloveniji po vzoru nekaterih razvitih demokracij. 
 

Na začetku februarja imamo namen pripraviti razpis za določena umetniška dela, v 

okviru katerega bi dijake pozvali, da nam pošljejo svoje umetnine. Na koncu 
mandata bo tako lahko nastala razstava dijaških umetniških del, ki bi si jo lahko 

vsakdo ogledal v eni izmed slovenskih kulturnih ustanov. 
 

Tudi v mandatu 2022-2023 bomo krepili sodelovanje z Zvezo prijateljev mladine 
Slovenije in organizacijo predstavljali osnovnošolcem, še posebej učencem 9. razredov, 

ki kmalu odhajajo v srednje šole. Z ZPMS bomo v prvi polovici aprila sodelovali na 

Nacionalnem otroškem parlamentu v Državnem zboru RS, kjer bomo DOS približali 
osnovnošolcem in jih še dodatno navdušili za aktivno državljanstvo. 

 
V prvi polovici junija bo organiziran dogodek v formatu mednarodnega sodelovanja. 

Skupaj z mladinskimi organizacijami v tujini, ob podpori Odbora za mednarodno sodelovanje in 

regionalno povezovanje, bomo bodisi pripravili mednarodno izmenjavo naših dijakov s tujimi 
bodisi mladinsko konferenco v tujini oziroma doma. Na ta način bomo krepili mednarodne stike 

in povečevali prepoznavnost DOS na mednarodnem parketu. 
 

V poletnem obdobju načrtujemo organizacijo turnirja v eni od športnih ali drugih 

disciplin. Želimo si, da imajo dijaki čim več tekmovanj, da lahko čim hitreje napredujejo na 
določenem področju in hkrati dobivajo več izkušenj, ki jih v mladih letih ponavadi primanjkuje. 

Tekmovanja pa so obenem tudi priložnost za druženje in povezovanje. Pri organizaciji turnirjev 
bomo sodelovali s panožnimi zvezami in/ali regijskimi dijaškimi skupnostmi. 

 
V prvi polovici septembra načrtujemo obsežen projekt “Hodi z nami”, v okviru 

katerega bi s pomočjo regijskih dijaških skupnosti pozvali dijake, odločevalce in znane 

osebnosti, da se odpravijo na sprehod. Dogodek bi bil zasnovan dobrodelno, saj bi na poti 
zbirali dobrodelne prispevke, ki bi jih namenili dijakom iz socialno šibkega okolja. S projektom 

bi mlade in starejše spodbudili k mobilnosti in le-to povezali z dejavnostjo na področju sociale. 
 

V drugi polovici septembra načrtujemo poseben dogodek “Varuh dijakovih pravic”, na 

katerem bi varuh v sodelovanju s predsedstvom dijakom predstavil svoje delovanje, izzive in 
izpostavil pravice dijakov ter primere kršenja le-teh iz prakse.  

 
Oktobra 2023 bo Dijaška organizacija Slovenije praznovala 30. obletnico delovanja. Ker gre 

za častitljiv jubilej, se bomo potrudili pripraviti slavnostno prireditev, na kateri bomo obeležili 
30. rojstni dan krovne dijaške organizacije. 

 

 
 

 

 



 

Vsebinsko delo 
 

 
DOS se bo tudi v letošnjem šolskem letu vidno zavzemal za zvišanje sredstev za štipendije 

in učinkovito porabo le-teh s strani prejemnikov. Še naprej bomo zagovarjali možnost 

združevanja državnih in Zoisovih štipendij. 
 

Skozi celoten mandat se bomo še naprej odločno zavzemali za uvedbo brezplačnih 
higienskih pripomočkov v sanitarijah vseh srednjih šol po Sloveniji. Naš cilj je 

sprejetje ustrezne sistemske zakonodaje, ki bi vsem šolam zagotovila ustrezna finančna 

sredstva za realizacijo naše pobude.  
 

Predsedstvo DOS bo velik poudarek namenilo vsebinskemu delu na področju izobraževanja, 
sociale, digitalizacije, aktivnega državljanstva, mednarodnih odnosov, enakopravnosti ipd.  

Predsedstvo bo težave dijakov januarja predstavilo novoizvoljeni Predsednici RS, 
dr. Nataši Pirc Musar, prav tako si obetamo sestanke na posameznih ministrstvih z 

namenom sprotnega reševanja problematike, denimo v zvezi z digitalizacijo, javno 

upravo, razvojem slovenskega šolstva idr. V drugi polovici februarja imamo v načrtu 
Posvet o spremembah slovenskega šolskega sistema, na katerem želimo strokovnjakom 

in politikom predstaviti zaključke in ideje dijakov v zvezi z izboljšanjem slovenskega šolstva. 
 

Hkrati bi v organizaciji še večji vsebinski poudarek namenjali podpori mentalnega zdravja 

dijakov. V prvi polovici marca bomo organizirali delavnico na temo mentalnega 
zdravja in stresa. Delavnica oziroma okrogla miza bo namenjena strokovni pomoči mladim in 

večanju zavedanja o pomenu duševnega zdravja. Hkrati v organizaciji dobro vemo, da nihče 
ne razume stiske posameznika tako kot nekdo, ki ima podobno izkušnjo. Podpora med vrstniki 

je sistem dajanja in prejemanja pomoči, ki temelji na ključnih načelih spoštovanja, skupne 
odgovornosti in medsebojnega dogovora o tem, kaj je koristno. Prav zato bomo s posebnimi 

skupinami in individualnimi svetovanji poskušali blažiti posamezne primere duševnih stisk, še 

posebej tistih, ki izvirajo iz neustreznega ravnanja šole do dijaka. 
 

Spomladi 2023 bo Dijaška organizacija Slovenije prevzela predsedstvo 
Medgeneracijski koaliciji Slovenije. V luči tega želimo v času našega predsedovanja 

okrepiti prepoznavnost in doseg MeKoS ter postati še bolj dejavni na področju skupnih 

medgeneracijskih izzivov. Stremeli bomo k odločnemu in jasnemu naslavljanju problematik in 
izpostavljanju le-teh odločevalcem. 

 
 

Ostale aktivnosti 
 
Zaradi izjemne zainteresiranosti dijakov za delo v odborih DOS bo vsak izmed 

članov Predsedstva v svojem mandatu pripravil vsaj en dogodek za svoj odbor, ki se 
ga bodo udeležili člani posameznih odborov. V sklopu dela z odborniki in ostalimi dijaki, ki so 

vpleteni v delo DOS, bodo predvideni tudi DOS-ovi delovni dnevi z odborniki, na katere 
bodo vabljeni člani določenega odbora, vodili pa jih bodo posamezni predsedniki odborov 

oziroma člani predsedstva. 

 
Skozi celotno šolsko leto bo Predsedstvo nadaljevalo prakso Dijaške organizacije Slovenije, in 

sicer bo vsak član predsedstva v svojem mandatu obiskal določeno število srednjih šol, tako 
kot je bilo že izpostavljeno pri stalnih projektih. Z obiski srednjih šol bomo začeli že 

novembra. Glede na to, da je ena glavnih prioritet dela predsedstva zagotavljanje 

decentralizacije Slovenije, bo predsedstvo poskušalo zagotavljati prepoznavnost organizacije v 
vseh delih države. Predsedstvo se bo v tem šolskem letu ukvarjalo tudi s srednjimi šolami, v 

katerih se šolajo zamejski Slovenci (Avstrija in Italija).  
 

 



 

Poskrbljeno bo tudi za aktiven PR DOS. Aktiven PR bo dosežen z rednimi objavami na 
socialnih omrežjih (Facebook, Instagram, Twitter, Tiktok ipd.) in spletni strani. V okviru 

izboljšanja piarja in odnosov z javnostjo bodo organizirane različne delavnice in usposabljanja 
odbornikov DOS. Za namene boljše komunikacije je že vzpostavljena enotna skupina 

predstavnikov srednjih šol na WhatsApp-u, preko katere poteka hitra in vsakodnevna 

komunikacija. Poskrbljeno je tudi za bazo elektronskih naslovov predstavnikov srednjih šol, 
mesečno pa bodo poslane e-novice o dogodkih DOS in preteklem delu. V bližnji prihodnosti pa 

razmišljamo tudi o posebnem ambasadorskem programu. 
 

Zavedamo se posledic epidemije COVID-19, zato smo tudi letos izpogajali prilagoditve 
mature, poleg tega pa bomo še naprej 100% zagovarjali ohranjanje pouka v živo v 

primeru razmaha epidemije COVID-19. V primeru omejitev javnega življenja zagotavljamo 

nemoteno delovanje organizacije. Ker je epidemija še posebej izpostavila pereče težave 
neenakopravnosti v družbi, bo pri marsikateri dejavnosti pomemben dialog med Predsedstvom 

DOS in Varuhom dijakovih pravic ter Varuhom človekovih pravic RS. 
 

 

 

 
 
 

                                                                  PREDSEDSTVO 
                                                                   Dijaška organizacija Slovenije 

 

 

 


