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KANDIDATURA ZA MESTO PREDSEDNICE DIJAŠKE SKUPNOSTI ŠGV 
 
Sem Ursula Usicco, dijakinja 3.c razreda Škofijske gimnazije Vipava. 
 
Na 5. redni seji parlamenta Dijaške skupnosti sem bila predlagana za funkcijo predsednice Dijaške 
skupnosti. Kandidaturo sem sprejela. 
 
Zame je mesto predsednika odgovorna funkcija, saj je vez med dijaki in profesorji ter samim 
vodstvom šole ter zagotavlja učinkovito in složno delovanje same Dijaške skupnosti na šoli. 
Pomembno mi je, da slednja pozitivno deluje na počutje dijakov v šoli. Predvsem se bom 
zavzemala za iskrenost in složnost Dijaške skupnosti, tako kot je ta delovala že do sedaj. 
Prizadevala si bom tudi za čim boljšo povezanost med samimi dijaki na šoli. V okviru Dijaške 
skupnosti bom tako ob zainteresiranosti dijakov organizirala več dogodkov za druženje in 
dogodke, kjer bodo dijaki lahko pokazali svoja znanja in talente, ki se med poukom ne izrazijo 
(turnir v pomnjenju števila π, tekmovanje v sestavljanju Rubikovi kocki, organizacija dobrodelnih 
akcij, praznična obdarovanja, pustovanje in drugi družabni dogodki). Ne pozabimo tudi na šport, 
zame osebno pomemben del življenjskega sloga tako za fizično kot za psihično počutje. Tako 
bomo nadaljevali s športnimi turnirji, v katere bi vključila tudi druge športe (veliko zanimanje je za 
odbojko). Na pomembno mesto pride tudi skrb za naravo in povečana ekološka ozaveščenost, saj 
tako kot pravijo:  
“V umazanem okolju duh ne more ostati čist!” 
 
Prisluhnila bom problemom dijakov in jih tudi izpostavila na seji Parlamenta Dijaške skupnosti. Te 
bomo nato skupaj predebatirali in seveda našli najprimernejšo izvedljivo rešitev, saj mi je 
pomembna tudi složnost samega delovanja Dijaške skupnosti. Trudila se bom za dobro 
komunikacijo med drugimi katoliškimi gimnazijami in srednjimi šolami. 
Poskusila bom tudi uresničiti že do tedanje želje dijakov npr. popravilo klopi na šolskem dvorišču, 
nakup rokometnih žog za športni pouk … Glavni cilj, ki si ga v mandatu želim doseči, je, da šola ne 
bo samo ustanova, kjer z veliko 
žlico zajemamo znanje, ampak tudi kraj, kamor se bomo dijaki radi vračali, se družili, oblikovali 
skupno vzdušje in vsak dan skupaj rasli. Zavedam se, da tisto kar dosežemo danes, je pot za naše 
bodoče generacije. 
 
Zahvala vsem, ki menite, da sem za mesto predsednice primerna in mi boste namenili svoj glas. 
 
Kromberk, 21. 3. 2022 

Ursula Usicco 
Kandidatka za predsednico DS ŠGV 

 
 
 
 
 
 
 



 

          
 

Dijaška skupnost Škofijske gimnazije Vipava 

Goriška cesta 29 
5271 Vipava 

Slovenija 

Škofijska gimnazija Vipava 

Goriška cesta 29 
5271 Vipava 

Slovenija 

 

KANDIDATURA ZA MESTO PREDSEDNIKA DIJAŠKE SKUPNOSTI ŠGV 
Sem Jakob Lozej, dijak 2.a razreda Škofijske gimnazije Vipava stanujoč na Velikem Polju.  

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 Dijaški skupnosti sodelujem z današnjim predsednikom že dobro leto, upam si trditi da vem 
kako deluje DS in da sem sposoben prevzeti njeno vodstvo. Upam si tudi trditi da bom (če bom 
izvoljen), naredil vse za dobrobit dijakov in bom z njimi sodeloval ter jim prisluhnil kajti skupaj 
smo močnejši. Zagotavljam vam da bom delo opravljal dobro in v skladu s pravili ter poleg naših 
želja upošteval tudi želje osebja šole.  
 
V sedemnajstih letih življenja sem se naučil, da kdor vpraša dobi kdor molči pa izgubi. To bodo 
bila tudi moja načela za nadaljnje vodstvo DS. Obljubljam vam spremembo na boljše, za svojo 
mandaturo sem si upal pripraviti tudi nekaj načrtov ki jih želim izpeljati na ŠGV eden večjih izmed 
njih je tudi prenovitev ter nakup novih klopi za v park, in to je le eden izmed mnogih.  
 
Hvala vam za dano priložnost obljubljam vam da se ne boste napačno odločili če me boste podprli, 
kajti ponavljam skupaj nam lahko uspe vse in še več. 
 
 
Vipava, 15. 3. 2022.  
 

Jakob Lozej,  
Kandidat za predsednika DS ŠGV 
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KANDIDATURA ZA MESTO PODPREDSEDNICE DIJAŠKE SKUPNOSTI 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 3.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! 
 
Vipava, 31. 3. 2022 
 

Tonija Kobal, 
Kandidatka za podpredsednico DS ŠGV 

 
                                                                                      

 
 
 
 
 

KANDIDATURA ZA MESTO TAJNICE DIJAŠKE SKUPNOSTI ŠGV 
 

Sem Isabel Čehovin dijakinja 1.b razreda na Škofijski gimnaziji Vipava, rojena 11.9.2006. Prihajam 
iz Čehovinov, osnovno šolo sem obiskovala v Komnu. 
 
Na 5. redni seji Parlamenta dijaške skupnosti ŠGV sem na predlog in dvotretjinsko podporo 
razreda sprejela kandidaturo za mesto tajnice Dijaške skupnosti. 
 
Prisegam, da bom, če bom izvoljena, dolžnosti tajnika opravljala vestno in v skladu s statutom 
Dijaške skupnosti ŠGV. Skrbela bom za izdajo in arhiv zapisnikov in pomagala predsedstvu pri 
dolžnostih in ostalih dodeljenih nalogah.  
 
Čehovini, 30. 3. 2022 
 

                                                                                             Isabel Čehovin, 
                                                                               Kandidatka za tajnico DŠ ŠGV 
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KANDIDATURA ZA MESTO TAJNICE DIJAŠKE SKUPNOSTI ŠGV 
 

Sem Neža Bucik, rojena 31. 12. 2006 v Šempetru pri Gorici in prihajam iz Solkana. Sem dijakinja 

1. a razreda Škofijske gimnazije Vipava.  

Na 5. redni seji Parlamenta Dijaške skupnosti ŠGV sem sprejela kandidaturo za mesto tajnice v 

Dijaški skupnosti.  

Obljubljam, da bom, če bom izvoljena za mesto tajnice, delo opravljala vestno v skladu s statutom 

Dijaške skupnosti ŠGV. Skrbela bom za arhiv zapisnikov, ki bodo v razrede dostavljeni v razumnem 

roku. Zapiski bodo jedrnati, torej bo iz njih dobro razvidna bistvena vsebina in sklepi pri 

posameznih točkah dnevnega reda. Prav tako obljubljam, da bom pomagala predsedniku ter 

podpredsedniku pri dolžnostih in opravljala tudi ostale dodeljene naloge.  

 

Vipava, 30. 3. 2022 

Neža Bucik,  

Kandidatka za tajnico DS ŠGV 

 

KANDIDATURA ZA MESTO TAJNICE DIJAŠKE SKUPNOSTI ŠGV 

Sem Staša Berce, dijakinja 2.a razreda Škofijske gimnazije Vipava. Rojena sem 19. januarja leta 

2005 in prihajam iz Dornberka, kjer sem tudi obiskovala osnovno šolo. 

 

Na redni seji Parlamenta dijaške skupnosti ŠGV sem sprejela kandidaturo za mesto tajnice Dijaške 

skupnosti. 

 

Če bom izvoljena za mesto tajnice vam obljubljam, da bom svoje delo opravljala v skladu s 

statusom Dijaške skupnosti ŠGV. Potrudila se bom po svojih najboljših močeh, da bodo zapisniki 

čim hitreje izdani, jasni ter jedrnati.  Skrbela bom tudi za arhiv le teh zapisnikov in pomagala 

predsedniku in podpredsedniku Dijaške skupnosti ŠGV pri dolžnostih ter opravljala tudi ostale 

dodeljene naloge. 

Dornberk, 30. 3. 2022 

 

 

                   Staša Berce, 

Kandidatka za tajnico DS ŠGV 
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KANDIDATURA ZA MESTO TAJNICE DIJAŠKE SKUPNOSTI ŠGV 

Sem Tisa Princes Ledinek, rojena 31. 3. 2006 v Postojni, živim pa v Vipavi. Sem dijakinja in 

predsednica 1. a razreda Škofijske gimnazije Vipava in sem Zoisova štipendistka.  

Na 5. redni seji Parlamenta Dijaške skupnosti ŠGV sem sprejela predlog za kandidaturo za mesto 

tajnice v Dijaški skupnosti ŠGV.  

Vestno izjavljam, da bom, če bom izvoljena za mesto tajnice, delo opravljala zanesljivo in vestno v 

skladu s statutom Dijaške skupnosti ŠGV. Obljubljam, da bom prizadevno skrbela za arhiv 

zapisnikov, ki bodo v razrede dostavljeni v razumnem roku. Zapisniki bodo urejeni, jedrnati in 

vsebinsko polni. Iz njih bodo dobro razvidne poglavitne informacije in sklepi posameznih točk 

dnevnega reda.  

Z zanesljivostjo obljubljam tudi, da bom predsedniku in podpredsedniku Dijaške skupnosti ŠGV 

stala ob strani in jima nudila pomoč pri dolžnostih ter verodostojno opravljala tudi vse druge 

dodeljene zadolžitve.  

Vipava, 31. 3. 2022 

 

Tisa Princes Ledinek, 

Kandidatka za tajnico DS ŠGV 

 

 

 

 

 

 

 

 


