
EKONOMSKA ŠOLA CELJE,  

GIMNAZIJA IN SREDNJA ŠOLA 

KANDIDATI ZA SVET ZAVODA EKONOMSKE ŠOLE CELJE 

SE PREDSTAVIJO 

 

 

Pozdravljeni! Sem Larisa Bernard, 2. A 

razreda, programa ekonomski tehnik.  

Sem komunikativna in vodilna oseba, ki si 

znam dobro postaviti cilje in jih tudi 

uresničiti. Na naši šoli bi rada uvedla nekaj 

novosti, ki bi zadovoljile dijake kot tudi 

profesorje. Čeprav sem resna in 

odgovorna oseba, se znam tudi zabavati 

in uživati.  

V prostem času rada poslušam glasbo in se 

družim s prijatelji. Rada pomagam 

ljudem, saj se zavedam, da je v današnjem 

času zelo pomemben dober odnos s 

sočlovekom. Zelo rada pristopim k 

šolskim projektom in sodelujem ter 

pomagam, kjer se da. Tudi sama bi rada 

organizirala kakšen dogodek na naši šoli 

za popestritev pouka in sproščenega vzdušja.  

Ker sem odgovorna in zanesljiva oseba se mi zdi, da bi bila ta vloga prava zame. 
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Moje ime je Lara Homšak Godler in sem 

dijakinja 3. b, program ekonomski tehnik. 

Prihajam iz okolice Vranskega.  

 

Sem zelo vesela, organizirana in 

komunikativna oseba. V preteklih letih 

sem sodelovala oz. še sodelujem v 

različnih projektih in aktivnostih na šoli, 

kot so Šola ambasadorka Evropskega 

parlamenta, Varna mobilnost, Eustory, 

italijanščina ter španščina.  

 

V prostem času se ukvarjam s športom, 

pogledam kakšen film in se družim s 

prijatelji. 

 

Če bi bila izbrana za predstavnika dijakov 

v svetu zavoda šole, bi lahko s pomočjo 

vaših predlogov spremenila oz. izboljšala 

stvari na šoli. 
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Moje ime je Anja Drešček in obiskujem 4. 

letnik ekonomske gimnazije. Stara sem 18 

let in živim v okolici Braslovč.  

 

Sem komunikativna, pozitivna, ambiciozna 

in radovoljna. Rada ustvarjam, potujem, 

kuham, obiskujem različne dogodke in 

spoznavam nove ljudi, večino svojega 

prostega časa pa rada preživim v naravi ali 

pa v družbi svojih prijateljev.  

 

Zanimam se za psihologijo, ekologijo in 

umetnost, svoje izobraževanje pa želim 

nadaljevati na področju logopedije in 

surdopedagogike na Pedagoški fakulteti v 

Ljubljani.  
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Sem Liam Pfeifer Moratto iz 2.e, program 

ekonomska gimnazija. Star sem 16 let in 

prihajam iz Celja.  

 

Rad se ukvarjam s športom, poslušam 

glasbo in zelo rad potujem. V prostem 

času najraje igram nogomet, košarko, 

kolesarim, tečem ali pa se družim s 

prijatelji. Sem ambiciozen, odgovoren, 

komunikativen, delaven, ustvarjalen.  

 

Področja, ki me najbolj zanimajo so 

ekonomija, ekologija, geografija in jeziki. 


