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Ljubljana, 13. julij 2022 

 

Zadeva: Polletno poročilo o delu januar - julij 2022 – Dijaška skupnost Ljubljana 

 

1. Vsebinsko delo 

 

V prvem polletju se je Parlament Dijaške skupnosti Ljubljana (v nadaljevanju: Parlament DSL) 

sestal enkrat. Seje se je takrat udeležilo 15 predstavnikov ljubljanskih gimnazij in srednjih šol. 

V vmesnem času se je ves čas ažurno obveščalo poslance Parlamenta DSL o delu upravnega 

odbora Dijaške skupnosti Ljubljana (v nadaljevanju: UO DSL), prav tako je bila ustvarjena 

Instagram skupina za lažjo komunikacijo. 

 

UO DSL je do julija 2022 izvedel 19 rednih sej, ki so, zaradi lažjega poteka dela za člane UO, 

potekale izmenično na daljavo prek platforme Zoom in v živo. Poleg tega smo se večkrat sestali 

glede načrtovanja bolj obsežnih projektov na neformalni ravni. 

 

Prav tako smo sodelovali z ostalimi dijaškimi skupnostmi in Dijaško organizacijo Slovenije  (v 

nadaljevanju: DOS) pri reševanju najbolj aktualnih problematik iz dijaškega življenja. Kljub 

temu smo se v tem obdobju bolj osredotočili na projekte, ki smo jih izvajali v sodelovali tudi z 

omenjenimi organizacijami. 

 

 

2. Projektno delo 

 

Večina izvedenih projektov se je v prvem polletju 2022 odvilo prek spletne platforme Zoom, 

smo pa počasi prehajali v okviru sproščanja ukrepov tudi na dogodke v živo. 

 

13. decem. –  Dobrodelna akcija v sodelovanju z Anino zvezdico »Dijaki dijakom«.  

1. februar Zaradi vse pogostejših socialnih stisk v katerih se pojavljajo slovenski 

mladostniki smo se odločili pripraviti zbiralno akcijo vseh ljubljanskih srednjih 

šol, ki se je pričela že decembra 2021, na koncu se je pa vse zaloge dostavilo v 

skladišče Anine zvezdice, ki je razdelila potrebne zaloge ljudem. 

 

3. februar Kriptovalute for dummies. 

Interaktivna delavnica, kjer so se udeleženci skupaj z gostoma Andrejem P. 

Škrabo in Klemnom Selakovićem pogovarjali o svetu kriptovalut, dobili nove 

nasvete in se na splošno naučili sploh kako delujejo kriptovalute. 
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4. januar – Brezplačna individualna učna pomoč za osnovnošolce. 

24. junij Letos smo tudi ponovili lanski projekt, s katerim so bili vsi zadovoljni. Naša 

dejavnost ni obsegala zgolj dela z dijaki, temveč smo skupaj s 45 dijaki za več 

kot 90 učencev ljubljanskih osnovnih šol izvajali individualno učno pomoč. Dijaki 

mentorji so skupaj z učenci pripravili tedensko delo, kjer so učencem pomagali 

na posameznih področjih, ki so jih pred začetkom izbrali tako dijaki kot učenci. 

Delo z vsakim učencem je potekalo individualno in prilagojeno njemu. 

 

17. februar Okrogla miza na temo izbire študija. 

Skupaj s ŠOU v Ljubljani smo izvedli okroglo mizo pred koncem vpisnih rokov z 

namenom, da dijakom predstavimo kako poteka vpis na fakulteto in jim 

predstavimo ključne informacije glede izvedbe tega procesa. Dijaki so lahko 

zastavili tudi morebitna vprašanja, ki so jih imeli. 

 

7. marec – Predstavitev faksov iz vidika študenta. 

15. marec V zadnjih dneh vpisnega časa na fakultete smo skupaj z nekaterimi študenti 

fakultet organizirali medijsko akcijo, kjer so predstavili svoj vsakdan na 

fakulteti. Zaradi uspešnosti bomo projekt zopet ponovili prihodnje leto. 

 

30. marec How to: Word – seminarska naloga. 

  V sklopu sodelovanja z Dijaško skupnostjo Maribor in Obalno dijaško 

skupnostjo smo pripravili 3 dogodke na katerih so se dijaki lahko naučili o 

uporabnih veščinah za vsakega. Kot prvi tak dogodek je bila izdelava dobre 

seminarske naloge. 

 

6. april  How to: Finance. 

 Kot drugi dogodek sodelovanja z DSM in ODS smo pripravili splošen pregled 

osebnih financ in kako bi moral vsak upravljati z njimi, da bi uspešno deloval v 

družbi. 

 

13. april How to: Bonton.  

 Kot zadnji izmed sklopa dogodkov smo se osredotočili na osnovne veščine, ki 

jih vsak potrebuje glede komunikacije (tako verbalne kot neverbalne), da je 

primeren del svoje družbe. Osredotočili smo se tudi na pravila obnašanja, ki bi 

jih morali vsi spoštovati v moderni družbi. 

 

17. marec – Natečaj v sklopu Plečnikovega leta.  

25. april V sklopu Plečnikovega leta smo se odločili pripraviti bolj obsežen projekt, kjer 

so se ekipe dijakov prijavile, da bodo izdelale vsaka svojo maketo na temo 
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enega izmed Plečnikovih arhitekturnih kreacij v Ljubljani. Na natečaj se je 

prijavilo 13 ekip, na koncu smo pa zaradi tehničnih težav pri izvedbi projekta 

dobili zgolj polovico maket. 

 

20. maj Parada ljubljanskih maturantov 2022. 

Letos smo skupaj s ŠOU v Ljubljani, Mestno občino Ljubljana in Pošto Slovenije 

po dveh letih uspešno prvič izvedli Parado ljubljanskih maturantov, ki so jo 

pripravljali dijaki za dijake. Dogodka se je udeležilo več kot 2000 maturantov, 

skupaj z obiskovalci pa je ocena nekaj manj kot 5000 udeležencev na dan 

dogodka. To je vsekakor bil uspešen projekt, ki ga bomo izvajali tudi v 

prihodnje. 

 

17. junij Konferenca: Pomisli in povej na glas. 

V sodelovanju z IPM Akademijo in ostalimi soorganizatorji smo pripravili 

zaključno konferenco na temo aktivnega državljanstva in participaciji mladih. 

Pogovarjali smo se o temah, ki so pomembne za mlade, prav tako pa sta v 

okviru konference potekali dva panela, na enem od katerih je sodeloval tudi 

predstavnik Dijaške skupnosti Ljubljana. 

 

 

 

3. Polletne promocijske dejavnosti 

 

Promocijske aktivnosti so v tem polletju potekale na platformi Facebook, Instagram, prav tako 

pa smo začeli z objavami na Tiktoku, ki je imel presenetljiv pomen, sploh pri promociji Parade 

ljubljanskih maturantov 2022. Prav tako smo v okviru Parade maturantov razdelili veliko 

promocijskega materiala med maturante ljubljanskih gimnazij, od plakatov do nalepk. 

 

Pogosto smo sodelovali pri promociji dogodkov DOS in ostalih regionalnih dijaških skupnosti z 

namenom, da se dijakom ponudi čim večji nabor vsebin, ki jih pripravljamo skupnosti. 

 

 

 Tjaž Črnčec 

 Vodja 

 Dijaška skupnost Ljubljana 


