
 

  

  

Ljubljana, 9. avgust 2022 

 

Zveza študentskih klubov Slovenije objavlja 

 

RAZPIS ZA NAKUP DELOVNIH ZVEZKOV SOCIALNO OGROŽENIM 

DIJAKOM ZA ŠOLSKO LETO 2022/23. 
  

Imaš težave pri nakupu vseh knjig, ki jih boš potreboval1 za novo šolsko leto? Je tudi 

na vaši šoli v učbeniškem skladu možno dobiti samo učbenike, ne pa delovnih 

zvezkov? Ste v družini BON21 porabili za šolo že lani? Bi svoje prihranke raje kot za 

delovni zvezek za geografijo, kemijo, fiziko namenil za kakšen izlet, koncert, novo 

oblačilo? 

 

Če je tvoj odgovor na katero od vprašanj pritrdilen, potem je naš razpis namenjen 

prav tebi. Z njim želimo doprinesti, čeprav skromno, k družbi solidarnosti in 

medsebojne pomoči. 

 

Na razpis se lahko prijaviš, če se šolaš v Mestni občini Ljubljana (MOL) ali imaš v MOL 

stalno prebivališče. 

 

Na razpis se prijaviš tako, da na elektronski naslov solstvo@skis-zveza.si do 26. 

avgusta 2022 pošlješ sporočilo z naslovom »Prijava na razpis za delovne zvezke – 

NE ODPIRAJ«, v katerega vključiš svoje ime in priimek, domači naslov, naziv šole, 

kjer boš vpisan v šolskem letu 2022/23, ter obrazložitev, zakaj potrebuješ pomoč 

pri nakupu delovnih zvezkov (vključi npr. podatek o številu družinskih članov, 

morebitni brezposelnosti katerega od staršev, prejemanju državne štipendije ipd.). 

 
1 V razpisu je kot generični spol uporabljen moški slovnični spol. 
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Ne zahtevamo potrdila o vpisu ali uradnih dokazil, ki bi pričala o težavni socialno-

ekonomski situaciji, prosimo pa za iskrenost in pravičnost pri prijavi in opisu 

situacije. Le na ta način bodo pomoč dobili tisti, ki jo res nujno potrebujejo. 

Sporočilu obvezno priloži elektronsko kopijo seznama potrebnih učbenikov in 

delovnih zvezkov, ki ti ga je izdala šola za tekoče šolsko leto za letnik, ki ga boš 

obiskoval. 

 

27. avgusta 2022 bo komisija, imenovana s strani GO Zveze ŠKIS, na podlagi prijav 

izbrala deset dijakov, ki jim bomo podarili delovne zvezke za izbrani učni program. 

Pri razpisu bodo upoštevana načela zagotavljanja anonimnosti: pri postopku 

preučitve prijav bodo sodelovale največ 3 osebe; imena izbranih desetih ne bodo 

nikjer objavljena; o izboru bodo izžrebanci obveščeni v odgovoru na poslano 

elektronsko sporočilo. Paketu delovnih zvezkov, ki ga bomo izžrebancem poslali po 

pošti, bomo priložili tudi prazne zvezke in pisalne potrebščine. 

 

Urban Culetto 

Predstavnik za odnose z javnostmi na Zvezi ŠKIS 

e-mail: urban.culetto@skis-zveza.si  

tel. št.: 031 355 924 

  

  

  

 

 


