
 

III. redna seja Parlamenta Dijaške organizacije Slovenije 

v šolskem letu 2022/2023 

 in Zaključna prireditev projekta Naj dijak 
 

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 III. redni seji 

parlamenta bomo naš čas namenili predstavitvi dela, ki so ga Predsednik, Podpredsednica in 

Predsedstvo DOS opravili v zadnjih treh mesecih mandata, seznanili se bomo s poročilom Sveta 

DOS, debatirali o aktualni dijaški problematiki in mladinskih izzivih. Po seji Parlamenta DOS, in 

sicer ob 14.30, pa se bo odvijala slavnostna podelitev nazivov Naj dijakinja in Naj dijak ob 

navzočnosti Ministra za vzgojo in izobraževanje, dr. Darja Felde. 

 

III. redna seja Parlamenta DOS v šolskem letu 2022/2023 bo potekala v petek, 10. marca 

2023, ob 11.00, v Veliki sejni dvorani ljubljanske Mestne hiše, na naslovu Mestni trg 1. 

 

Zaključna prireditev projekta Naj dijak se bo odvijala po III. redni seji Parlamenta DOS, in 

sicer ob 14.30, v Veliki sejni dvorani ljubljanske Mestne hiše, na naslovu Mestni trg 1. 

 

DODATNE INFORMACIJE 

 

Vse predstavnike šol in spremljevalce prosimo, da pridete vsaj dvajset minut prej, torej najkasneje 

ob 10.40, saj se morate prijaviti. 

 

OBVEZNA PRIJAVA NA SEJO  

 

Dijaški poslanci in spremljevalci morajo najkasneje do srede, 8. marca 2023, obvezno potrditi 

udeležbo na spletnem obrazcu, ki je dostopen na spletnem naslovu: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDAgS7YRi4f5VswHYJWfv1WvDBJGsFcPcQh5vS

dD4-UAw42w/viewform 

 

IMENOVANJA POSLANCEV  

 

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

volilno pravico. Dijaki morajo imeti s seboj 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.  

 

Dijaki, ki ne bodo izpolnjevali zgoraj navedenih pogojev, ne bodo imeli glasovalne pravice.  

 

Več informacij lahko dobite preko e-pošte info@dijaska.org 

mailto:info@dijaska.org

