
 
 

Celje, 2. 11. 2015 
ŠOLSKI SKLAD GIMNAZIJE CELJE – CENTER 
Prva prošnja za pomoč v šolskem letu 2015/2016 
 
Spoštovani starši! 
 
Šolski sklad GCC se že več kot 15 let skupaj s šolo trudi za zagotavljanje enakih možnosti za dijake 
vseh treh programov pri nadstandardnih storitvah, ki jih ne financira šolsko ministrstvo, v zadnjih letih 
pa zelo veliko pozornosti posvečamo tudi pomoči socialno ogroženim dijakom.  
 
Upravni odbor sklada v sestavi Brigita Koklič, Renata Hliš, Danijel Kukovič in Teo Bizjak (predstavniki 
staršev), Vančo Tegov (predstavnik Sveta šole) in Tanja Tratenšek ter Jurij Slapnik (predstavnika 
učiteljev) je na junijski seji potrdil smernice za letošnjo porabo sredstev ter zbiranje prispevkov (dve 
prostovoljni donaciji v znesku 10 EUR ali več) v tem šolskem letu. Sklep o višini prispevka je na 
septembrski seji potrdi tudi Svet staršev.  
Pošiljamo Vam dve položnici – eno z zneskom 10 evrov in bianco položnico, če želite oz. 
zmorete v sklad prispevati več kot omenjeni znesek. Prispevek je seveda prostovoljen, nad 
porabo denarja pa bdimo starši, zbrani v upravnem odboru Šolskega sklada.  
 
Na spletni strani www.gcc.si/solski-sklad/ najdete tudi vse dokumente, vezane na poslovanje Šolskega 
sklada.  
 
Načrt porabe sredstev v šolskem letu 2015/2016, ki je opredeljen tudi v Letnem delovnem načrtu šole, 
sledi smernici, da se 50 % zbranih sredstev nameni socialnim transferjem, 50 % pa nadstandardni 
ponudbi šole.  
SOCIALNA POMOČ: nakup učbenikov in šolskih potrebščin, subvencije obveznih in izbirnih šolskih 
ekskurzij, subvencije za plačila ostalih obveznih dejavnosti v sklopu pouka (glasbene matineje, ogledi, 
gledališki in filmski abonma  ...), ostalo glede na prošnje staršev in dijakov.  
NADSTANDARD: pomoč pri izvedbi več kot dvajsetih interesnih dejavnosti, ki jih šola izvaja pred 
poukom in po njem, tujejezični asistenti za angleški, nemški in kitajski jezik, občasni asistenti pri 
izbirnih tujih jezikih, prijavnine za tekmovanja, nagrade za nagrajene dijake in nagradni izlet, nagradni 
izlet za vse nagrajene dijake in zlate maturante ob začetku šolskega leta, nakupi nadstandardne 
opreme, ki ni financirana s sredstvi MIZŠ.  
 
Na Gimnaziji Celje - Center nam je pomembno, da šola kot javna ustanova resnično zagotavlja enake 
možnosti za vse svoje dijake. Poleg prostovoljnega prispevka staršev šola sredstva za socialno pomoč 
zagotavlja tudi s prijavo na različne razpise ter z organizacijo različnih dobrodelnih akcij (oktobrski 
dobrodelni koncert, Anina zvezdica, zbiranje igrač in potrebščin, zbiranje starega papirja in zamaškov 
…). Trudimo se, da pri dijakih ozaveščamo pomen pomoči sočloveku v stiski in temeljnih človeških 
vrednot. Na tem mestu naj še enkrat poudarimo zbiranje starega papirja, ki ga lahko dijaki 
prinesejo v šolo ali pa ga oddate direktno na deponiji RCERO, kjer poveste, da je namenjen 
Gimnaziji Celje - Center. Ves izkupiček zbranega papirja je namenjen za šolski sklad. 
 
Podatki za nakazilo v šolski sklad – TRR: SI56 0110 0603 0692 763, referenca in sklic: SI12 2991, 
namen: donacija v šolski sklad (Gimnazija Celje - Center, Kosovelova ul. 1, 3000 Celje). 
 
Še enkrat se na Vas obračamo z iskreno prošnjo, da z Vašim prispevkom pomagate našim dijakom ter 
tudi tako omogočite, da bomo s skupnimi močmi in vero v dobro v ljudeh stopili svetlejši prihodnosti 
naproti. 
 
Predsednik upravnega odbora Šolskega sklada GCC    Ravnatelj Gimnazije Celje - Center 

   Teo Bizjak             Gregor Deleja  
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