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Ljubljana, 27. marec 2019 

 

 

ZADEVA: Vabilo za udeležbo na 11. Dijaški nacionalni konferenci 

 

 

Dijaška organizacija Slovenije letos organizira že 11. Dijaško nacionalno konferenco, ki bo 

tokrat nosila naslov »Mladi za Evropo, Evropa za mlade«. Konferenca bo potekala med 

5. in 7. aprilom 2019, v Ljubljani. 

 

Že naslov konference sporoča, da smo mladi v naših življenjih tesno povezani z Evropo in 

Evropsko unijo. Žal pa vsepogostokrat opažamo, da veliko mladih kljub temu še vedno ne 

pozna različnih možnosti povezovanja in vseh prednosti, ki jih Evropska unija ter njene 

institucije omogočajo, zato je posledično participacija na evropskih volitvah med 

prioritetami mladih uvrščena zelo nizko.  

 

Kot Dijaška organizacija Slovenije, ki se zavzema za boljše pogoje vse dijakov, 

verjamemo, da je dijakinjam in dijakom potrebno Evropsko unijo približati ter jih 

ozavestiti o pomembnosti njihovega glasu pri sooblikovanju Evrope, prav tako pa je 

potrebno tudi izpostavitti pomembnost različnih oblik mladinske participacije, osnove 

kritičnega presojanja in iskanja pomembnih informacij. 

 

Na konferenci bomo dijakom ponudili različna predavanja in delavnice, na katerih bodo 

lahko izrazili svoje mnenje, navezali stik z odločevalci, spoznali njihovo delo ter 

prisluhnili različnim pogovorom o pomembnih temah dijaškega življenja. 

 

Vse dijakinje in dijake lepo vabimo, da se nam pridružijo na 11. Dijaški nacionalni 

konferenci, ki bo potekala  med 5. in 7. aprilom 2019 v Ljubljani. Konferenca se bo 

pričela v petek, 5. aprila, ob 10.00 in zaključila v nedeljo, 7. aprila, ob 12.00. 

Prenočišče bo organizirano v Hostelu AdHoc v centru Ljubljane, prav tako je tekom 

vikenda poskrbljeno za vse obroke, aktivnosti in prevoze. 

 

Za udeležbo na konferenci je obvezna prijava preko google obrazca: 

https://goo.gl/forms/ASNaPXApgYg7mdJo2, ob prijavi pa je za zagotovitev mesta 

potrebno plačati 10 EUR. 

 

Za vsa dodatna vprašanja smo vam na razpolago na telefonu 01 280 68 07 ali preko e-pošte 

dnk@dijaska.org. 

 

Z lepimi pozdravi, 

 

Lucija Karnelutti 

Predsednica 

Dijaške organizacije Slovenije 
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