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Kandidatura za predsednika DS ŠGV 

Sem Luka Štrukelj, dijak 3.b razreda Škofijske gimnazije Vipava stanujoč na Cesti pri 

Ajdovščini.  

Na 5. redni seji redni seji Parlamenta Dijaške skupnosti sem bil predlagan za 

funkcijo predsednika Dijaške skupnosti. Kandidaturo sem sprejel.  

Želim si, da bi tudi prihodnje delo Dijaške skupnosti dobro vplivalo na dijake in na 
njihovo počutje na sami šoli. Tudi za vse, ki bodo v prihodnjih letih obiskovali šolo. 
Od nas je pomembno, kako se bodo počutili vsi, ki bodo še prihajali za nami.  
 
V tem mandatu nam je, kljub omejitvam uspelo pripraviti kar nekaj projektov, med 
njimi bi rad izpostavil:  

- Odprtje in urejanje Instagram in Facebook profila DS za obveščanje dijakov. 
- Adventna akcija: virtualno obdarovanje, priprava adventnega koledarja v 

sodelovanju s domskim kaplanom ter organizacija pogovornega večera s 
Martinom Golobom 

- Sodelovanje na sejah DOS in povezovanje s ostalimi šolami. Predvsem v 
povezavi s samoiniciativnimi gibanji in posveti o vračanju dijakov v šole.  

- Organizacija natečaja za izbiro novega motiva Škofijske majice in flaške. 
Skupaj s šolo smo zbrali okrog 130 naročil za Škofijsko flaško in približno 50 
naročil za Škofijsko majico. Projekt Škofijske majice kaže v naslednjih letih 
nadaljevati in nadgraditi.  

 
Če bodo razmere v prihodnjem šolskem letu dopuščale bomo spet začeli s 
izvajanjem projektov, ki so letos bili prekinjeni 

- Med prvimi so tu zagotovo Medrazredni turnirji v nogometu in košarki.   
- Skrb za ekologijo na šoli in ekološko ozaveščanje; ureditev odpadkov in teden 

brez plastičnih lončkov.  
- Organizacija tekmovanja v pomjneju števila “pi” in organizacija tekmovanja v 

Rubikovi kocki. 
 

Moja želja je začeti tudi nekatere druge projekte: 
- Ureditev družabne sobe za dijake. 
- Potrebno bi bilo posneti nov promocijski film šole. V ta namen bomo ustanovili 

poseben Odbor za izdelavo promocijskega filmček   
- Organizacija vsaj ene Dobrodelne akcije.  
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Poleg vseh zgoraj navedenih načrtov bom, v primeru izvolitve izpolnjeval tudi vse 
ostale naloge, za katere me bo pooblastil Parlament oziroma v skladu s Statutom 
DS. Zavzemal se bom za uresničitev želj in izpolnitev vseh interesov dijakov. Trudil 
se bom tudi za komunikacijo med drugimi katoliškimi gimnazijami in srednjimi 
šolam.  
 
Zahvaljujem se vam za podporo v tem letu in za vaše zaupanje.  
 
Na Cesti, dne 22. 4. 2021 

 
Kandidat za predsednika DS ŠGV,  

Luka Štrukelj 

 

Kandidatura za podpredsednico DS ŠGV 

Dragi dijaki in dijakinje ŠGV! 

Kot vsak dober voditelj ima tudi predsednik naše dijaške skupnosti svojo desno 
roko. To nalogo prevzema podpredsednik, za funkcijo katerega sem bila predlagana 
tudi jaz. 

Sem Tonija Kobal, prihajam iz Budanj in obiskujem 2.c. Med svoje prednosti 
prištevam odgovornost, zanesljivost in zaupljivost, kar lahko od mene pričakujete 
tako dijaki, kot predsednik DS. Na šoli se bom zavzemala za enakopravnost in 
pravičnost ter z raznimi projekti in vašo pomočjo poskušala narediti družabno 
življenje na naši šoli bolj živahno. 

Vloga podpredsednika je tudi varovanje dijakovih pravic, zato vam zagotavljam, da 
se name lahko zanesete kadarkoli. Za vaše težave bom vedno poskušala dobiti 
najboljše rešitve. 

 Zahvaljujem se vam za vaš glas in zaupanje! 

Tonija Kobal, 
kandidatka za tajnico DS ŠGV 
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Kandidatura za tajnika DS ŠGV 

Sem Jakob Lozej dijak 1.b na ŠGV, rodil sem se 6.1.2005 v Šempetru pri Vovi Gorici. 

Živim pa na Velikem Polju. 

Na 5. redni seji Dijaške skupnosti na ŠGV sem sprejel kandidaturo za mesto tajnika 

Dijaške skupnosti. 

Prisegam da bom, če bom izvoljen, delo tajnika opravljal vestno, zbrano ter 

natančno in seveda v skladu s statutom Dijaške skupnosti na ŠGV. Skrbel bom za 

izdajo in arhiv zapisnikov, ter pomagal predsedniku in podpredsedniku pri vseh 

njunih dolžnostih. 

 

Veliko Polje, 21. 4. 2021  

Jakob Lozej, 
kandidat za tajnika DS ŠGV 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


