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Poročilo 2. rednega sestanka Dijaške organizacije Slovenije 

 

V ponedeljek, 1. februarja, je ob 12.00 potekal 2. redni sestanek Dijaške organizacije 

Slovenije. Sestanek je potekal preko aplikacije Zoom. 

V dneh pred sestankom je potekala prijava na dogodek. Na sestanku sta lahko bila prisotna 

le dva dijaka vsake srednje šole v Sloveniji. Eden od dveh predstavnikov je bil s potrdilom šole 

poslanec in je lahko na sestanku glasoval, drugi udeleženec je bil spremljevalec. Naš šolski 

center sva predstavljala Aneja Babuder kot spremljevalka in jaz, Vid Sila kot poslanec. Na 

povezavo smo se prijavili ob 11.30, tako, da nas je lahko vodstvo Dijaške organizacije lažje 

evidentiralo. Sam sestanek se je začel ob 12.00.  

Sestanek se je začel s potrjevanjem dnevnega reda. Poslanci smo dnevni red potrdili, 

medtem pa so bili spremljevalci v ločenih računalniških sobah. Sledilo je poročilo predsednice 

Dijaške skupnostni Slovenije. Predstavila je projekte, s katerimi se je organizacija ukvarjala v 

času med obema sestankoma. Po končanem poročilu  smo poslanci potrdili njeno poročilo. 

Sledilo je poročilo predsedstva DOS, tudi to poročilo smo potrdili na glasovanju. Sledil je kratek 

odmor. Po odmoru pa je sledila nominacija novega podpredsednika DOS, ki je s potrditvijo 

nominacije postal hkrati tudi predsednik sveta DOS. Izvoljen je bil soglasno.  

Sledila je naslednja točka dnevnega reda, in sicer Dijaška problematika. Sprva je debata 

potekala na temo prihajajoče dijaške stavke. Vsak, ki je želel povedati svoje mnenje, je moral 

uporabiti funkcijo dviga roke in nato mu je bila dodeljena beseda. Mnenja niso bila vedno 

enotna. Na sestanku so bili prisotni tudi predstavniki iniciative Zahtevamo šolo. Velikokrat je 

bilo slišati, da protest ne bo dosegel ničesar.  

Vrnitev v šole je v zadnjih tednih ena izmed najbolj vročih tem v državi in tako je bilo tudi 

na sestanku DOS. Vsak srednješolski program je bil, zaradi dela na daljavo okrnjen. 

Predstavniki tehniških in poklicnih šol so predstavili probleme, ki jih predstavlja delo na daljavo 

v povezavi z onemogočenim opravljanjem praktičnega pouka. Seveda pa je problem, ki dosega 

vse srednješolce matura. Izražena je bila želja po večji spremembi mature. S še enim 

glasovanjem smo izglasovali  neuradno mnenje Dijaške organizacije, ki se glasi, da bi morali 

vsaj 4. letniki čim prej nazaj v šolo, zaradi mature. 

Vseh mnenj, misli in predlogov ni bilo moč izraziti in zato je bilo dogovorjeno, da bodo sledili 

še regionalni posveti.   


