
OŠ Frana Kranjca Celje  

VLOGA ZA DODELITEV POMOČI  
ZA ŠOLSKE POTREBŠČINE IN / ALI DELOVNE ZVEZKE za 4.-9. razred 

v šol. letu 2022-23 
 
 
Podpisani/a __________________________________________________________ 
(oče, mati, zakoniti zastopnik otroka) 

 
za otroka ______________________________________________________ , 
(ime in priimek) 

 
ki bo v šolskem letu 2022/2023 obiskoval ________ razred osnovne šole Frana Kranjca Celje,  

prosim za pomoč pri nabavi (obkrožite ustrezno): 

 
a) šolskih potrebščin in zvezkov  

b) peresnice 

c) nahrbtnika ali torbe (če je otrok ni dobil v lanskem šolskem letu) 

d) delovnega zvezka za matematiko (4. in 6.-9. razred) oz. komplet DZ za 5. razred.  

Op.: delovne zvezke za 1.-3. razred financira MIZŠ, zato jih učenec dobi brezplačno v šoli.  

 

a) V zadnji veljavni odločbi Centra za socialno delo o dodelitvi otroškega dodatka je ugotovljeno, 

da naša družina sodi v ……… dohodkovni razred oz. ima povprečni mesečni dohodek na osebo 

v višini  …………….. € (obvezno vpišite). 

 

b) Imamo veljavno odločbo o prejemanju denarne socialne pomoči v višini ……………… €, 

 

c) Specifike v družini (brezposelnost, dolgotrajna bolezen ali invalidnost, dolgotrajni socialni 

problemi, nesreče, trenutna materialna stiska …) - opišite: 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Dovoljujem, da šola uporabi te podatke za namen dodelitve pomoči.  

Z vso odgovornostjo izjavljam, da sem navedel/la resnične podatke. 

 

 
Datum:     Podpis staršev ali zakonitih zastopnikov otroka:  
 
_________________    ______________________________________ 
     
 
 
To vlogo čim prej pošljite na e-naslov: marina.hojnik@guest.arnes.si. Sprejemali jih bomo 
najpozneje do 24. 6. 2022. 
 
Vlogo bomo odobrili, če bo v skladu s kriteriji (do 5. dohodkovnega razreda ali do 563,60 € 
povprečnega mesečnega dohodka na osebo) in v okviru razpoložljivih potrebščin oz. sredstev.    
 
Razdelili bomo nove šolske potrebščine in zvezke, ki nam jih podarijo humanitarne idr. organizacije. 
Delovne zvezke pa bo šola kupila iz sredstev šolskega sklada. 
 
Če od nas ne boste prejeli drugačnega obvestila, pred septembrom ne nabavljajte šolskih potrebščin 
in / ali delovnih zvezkov, za katere ste podali to vlogo.  
 
Prevzamete jih v šoli po 25. 8. 2022 oz. prvi šolski dan, 1. 9. 2022.  


