
Svet Dijaške organizacije Slovenije na podlagi 24. člena Statuta Dijaške organizacije Slovenije, na svoji 
II. redni seji, dne 6. 2. 2023 sprejema naslednje:  

 

M N E N J E 

k letnemu načrtu delovanja Dijaške organizacije 

Slovenije za šolsko leto 2022/2023 

 

Na prvi redni seji Sveta Dijaške organizacije Slovenije so bili Svetniki DOS seznanjeni 

z letnim načrtom delovanja Dijaške organizacije Slovenije, ki zajema vse načrtovane 

aktivnosti Dijaške organizacije Slovenije v šolskem letu 2022/2023. 

V prvi vrsti Svet DOS spodbuja idejo Predsedstva Dijaške organizacije Slovenije, da si 

člani jasno razdelijo posamezne naloge. Pri tem so se držali načela timskega dela, saj 

pri organizaciji projektov sodeluje celotno Predsedstvo DOS.  

Samo delo predsedstva je razdeljeno na tri glavne dele. Prvi del aktivnosti vključuje 

projektno delo, s katerim se obravnavajo tematike, ki dijakom pomagajo pri širitvi 

njihovih znanj. V letošnjem šolskem letu projektno delo zajema nekatere stalne 

projekte, kot so Dijaška nacionalna konferenca, udeležba na Škisovi tržnici ter 

podelitev naziva Naj dijak in Naj dijakinja. Predsedstvo se je v letošnjem šolskem letu 

domislilo tudi nekaj novih projektov; kot so sodelovanje z različnimi podjetji na temo 

priprav na maturo, okrogle mize, projekti, kjer se poudarja športno in kulturno 

udejstvovanje (Razstava likovnih del dijakov, Album dijaške avtorske glasbe, športni 

turnir, projekt »Hodi z nami«), mednarodno povezovanje itd. Oktobra 2023 bo Dijaška 

organizacija Slovenije praznovala 30. obletnico delovanja. Ker gre za častitljiv jubilej, 

bo pripravljena slavnostna prireditev, na kateri bomo obeležili 30. rojstni dan 

organizacije. Prav tako je načrtovana predstavitev Varuha dijakovih pravic, saj številni 

dijaki sploh ne vedo za njegov obstoj in njegovega delovanja ne poznajo dovolj dobro. 

Svet DOS meni, da je obseg projektov velik, vendar menimo, da je razporeditev le-teh 

skozi mandat racionalna in da so vsi popolnoma izvedljivi, v kolikor bo delo potekalo v 

skladu z vsemi načeli. Svet DOS poudarja pomembnost jasnih navodil prijave in 

sodelovanja, ko se le ta posredujejo dijakom. 

V drugem sklopu, imenovanem vsebinsko delo, se Predsedstvo DOS loteva izboljšave 

izobraževalnega in štipendijskega sistema v Sloveniji. Prizadeva si, da bi dosegli 

možnost združevanja državnih in Zoisovih štipendij, saj se nam ne zdi prav, da so 

nadarjeni dijaki, ki so hkrati socialno ogroženi, primorani izbirati med eno ali drugo 

štipendijo. Predsedstvo DOS se bo še naprej odločno zavzemalo za uvedbo brezplačnih 

higienskih pripomočkov v sanitarijah vseh srednjih šol po Sloveniji. Organizirana bo 

delavnica oziroma okrogla miza, ki bo namenjena strokovni pomoči mladim in 

ozaveščanju zavedanja o pomenu duševnega zdravja, saj se je na le-to v obdobju 

pandemije nekoliko pozabilo. Skozi celoten mandat se bo izvajal projekt »DOS na 

poti«, v okviru katerega se organizirajo okrogle mize in razprave o lokalni dijaški 

problematiki v regiji. Na teh dogodkih se imajo lokalni dijaki priložnost soočiti z 



odločevalci, ki delujejo na območju njihove občine, in skupaj z njimi poiskati kvalitetne 

rešitve ter odgovore na dijaško problematiko. Člani Sveta DOS smo prepričani, da bo 

taka aktivnost obrodila sadove. Svet DOS se s cilji vsebinskega dela strinja in meni, da 

so zelo relevantni. Izpostavljeno je bilo še področje karierne orientacije, saj verjamemo, 

da je to za dijake zelo pomembno. Želimo si, da bila na temo le-tega izvedena še kakšna 

delavnica oz. dogodek. 

S tretjim sklopom Predsedstvo DOS opredeljuje vse svoje aktivnosti, ki jih ni mogoče 

uvrstiti v prejšnji kategoriji. V tej kategoriji je v največji meri zastopana ideja o 

izboljševanju prepoznavnosti Dijaške organizacije Slovenije. Orodja za dosego tega 

cilja obsegajo obiske srednjih šol in gimnazij po Sloveniji in v zamejstvu, redno 

objavljanje in posodabljanje spletne strani ter socialnih omrežij in oblikovanje 

WhatsApp skupine predsednikov šolskih skupnosti za lažjo in hitrejšo komunikacijo. 

Svet DOS priporoča obiskovanje srednjih šol in gimnazij, saj se je to izkazalo za najbolj 

učinkovit sistem ozaveščanja dijakov o aktualnem delovanju Dijaške organizacije 

Slovenije. Redno delovanje PR ekipe pa je prav tako izredno pomembno, zato Svet DOS 

spodbuja povečanje prepoznavnosti na socialnih omrežij. Svet DOS idejo o promociji 

organizacije in o vseh novih oz. izboljšanih načinih komunikacije zelo pozdravlja. 

Svet DOS predlaga, da se pri organizaciji projektov,  komunikaciji in sodelovanju v 

letošnjem letu bolj aktivno vključi tako člane odborov kot tudi člane Sveta DOS, saj ne 

bo le olajšana organizacija, temveč bo tudi kvaliteta dogodkov veliko večja. 

Svet DOS v pričakovanju kvalitetno izpeljanih aktivnosti podaja Mnenje k letnemu 

načrtu delovanja Dijaške organizacije Slovenije v šolskem letu 2022/23. 

 

 

V Ljubljani, 6. 2. 2023 

 

 

Alma Ikanović,  

Predsednica Sveta DOS 


