
 

 

Sem Jure Macuh, dijak 3. letnika splošne gimnazije. Na GCC sem član zasedbe FaVoZa in debatnega 

kluba GCC. 

Vsekakor čutim, da sem primeren kandidat za predsednika dijaške skupnosti. Začel bi z navajanjem 

referenc, ki upravičujejo moje prepričanje. Že več let sem dejaven debater, in sicer že od osnovne šole. 

Takrat sem z ekipo dosegel naslov državnega prvaka, kakor tudi naslov najboljšega govorca na 

državnem nivoju. Med svoje uspehe v debaterstvu štejem tudi ekipno drugo mesto na osnovnošolskem 

mednarodnem turnirju (kot govorec sem takrat zasedel drugo mesto), ekipna zmaga na srednješolskem 

debatnem turnirju na Gimnaziji Ravne na Koroškem in nazadnje še osmo mesto na srednješolskem 

turnirju v Ljubljani. Prav tako sem se v šolskem letu 2011/2012 udeležil konference za socialno 

pravičnost, ki je potekala na Bledu. Tam sem bil deležen pozitivnih komentarjev in pohval za moje 

sodelovanje. 

Seveda pa imam tudi ambicijo nadaljevati svojo življenjsko pot v tem duhu. V prihodnosti si nadejam 

zaposlitve v eni od institucij EU, kjer si želim delovati v smeri svetlejše prihodnosti za Evropo in 

njene državljane. 

Če bom izbran za predsednika dijaške skupnost, se bom zavzemal za čim boljšo komunikacijo med 

dijaki in profesorji ter upravo šole. Dobra komunikacija je mojem mnenju nekaj, kar bi predsednik 

dijaške skupnosti moral biti sposoben zagotoviti. Šolanje na GCC doživljam kot zelo pozitivno 

izkušnjo, saj sem si v tem času nabral neprecenljive izkušnje, in sicer skozi dejavnosti, ki nam jih 

omogoča naša šola. Nadvse si želim, da bi vsi dijaki imeli tako dobro izkušnjo šolanja na GCC, kot jo 

doživljam jaz. 

Menim, da bi morali nadaljevati v isti smeri. Sem pa močno prepričan, da našo šolo predvsem 

odlikujejo obšolske dejavnosti. Imamo močne glasbene zasedbe, ki vedno znova navdušujejo publiko 

in krepijo ugled naše šole, perspektivne mlade ljudi v debatnem klubu, ki na tekmovanjih kažejo 

konkurenčnost proti zelo močnim nasprotnikom in z marljivim delom dokončajo letni plan dela. Tudi 

oddelek umetniške gimnazije kaže veliko pripravljenost za delo izven šolskih ur, če jim je le ponujena 

priložnost. Zato predlagam, da bi se več sredstev in časa vlagalo v te dejavnosti. Kot eden izmed 

dijakov lahko zagotovim, da se dijaki zmeraj radi pohvalimo z dosežki, ki smo jih dosegli na šoli. 
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