
SEZNAM ŠOLSKIH POTREBŠČIN 
 

1. RAZRED 

 

• zvezek A4 - črtasti ABC zvezek z velikimi tiskanimi črkami, Založba Rokus Klett 

• zvezek  A4 - veliki karo 123 zvezek s številkami, Založba Rokus Klett 

• zvezek, veliki A4, brezčrtni 2X 

• veliki črtni zvezek 2x 

• svinčnik, 

• barvni svinčniki - barvice, 

• flomastri, 

• velika šablona, 

• mala šablona,  

• radirka, 

• šilček, 

• šolski copati, 

• barvni kolaž, 

• komplet čopičev - ploščati, 

• komplet čopičev - okrogli, 

• vodene barvice,  

• tempera barvice, 

• lonček za vodo, 

• paleta, 

• risalni blok, 

• voščenke, 

• škarje, 

• lepilo, 

• športna oprema v nahrbtniku (športni copati, kratke hlače ali trenerka in majica) 

 

 

 

 

 

 

 



SEZNAM ŠOLSKIH POTREBŠČIN 
 

2. RAZRED 

 

• zvezek A4 – črtasti z vmesno črto ABC zvezek z malimi tiskanimi črkami (NOVO 2020), Založba Rokus 

Klett 

• zvezek A4 – črtasti z vmesno črto ABC zvezek z malimi in velikimi pisanimi  črkami (NOVO 2020) – 

Založba Rokus Klett 

• ZVEZEK LILI IN BINE, veliki A4, veliki karo 

• veliki črtni zvezek 3x 

• svinčnik, 

• barvni svinčniki - barvice, 

• flomastri, 

• velika šablona, 

• mala šablona,  

• radirka, 

• šilček, 

• šolski copati, 

• barvni kolaž, 

• komplet čopičev - ploščati, 

• komplet čopičev - okrogli, 

• vodene barvice,  

• tempera barvice, 

• lonček za vodo, 

• paleta, 

• risalni blok, 

• voščenke, 

• škarje, 

• lepilo, 

• športna oprema v nahrbtniku (športni copati, kratke hlače ali trenerka in majica) 

 

Za TJN, GUM, ANG in MAT lahko učenci  v 2. razredu uporabljajo zvezke iz 1. razreda, v tem primeru 

novih ne kupite. 

Enako velja za potrebščine pri LUM. 

 



SEZNAM ŠOLSKIH POTREBŠČIN 
 

3. RAZRED 

 

• ZVEZEK LILI IN BINE  A4, veliki karo - 1x 

• ZVEZEK LILI IN BINE A4 črtast z vmesno črto – 1x 

• veliki črtni zvezek - 3x 

• svinčnik, 

• barvni svinčniki - barvice, 

• flomastri, 

• nalivno pero 

• velika šablona, 

• mala šablona,  

• radirka, 

• šilček, 

• šolski copati, 

• barvni kolaž, 

• komplet čopičev - ploščati, 

• komplet čopičev - okrogli, 

• vodene barvice,  

• tempera barvice, 

• lonček za vodo, 

• paleta, 

• risalni blok, 

• voščenke, 

• škarje, 

• lepilo, 

• športna oprema v nahrbtniku  

 

 

 

 

 

 

 



SEZNAM ŠOLSKIH POTREBŠČIN  

4. RAZRED 

 
 

ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, črtasti,     5 

ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, nizki karo,     1 

NOTNI ZVEZEK (samo Stogovci) 1 

BELEŽKA,     1 

KOLAŽ PAPIR, velikost A4, 24-barvni,     1 

RISALNI BLOK, 20-listni,     1 

VODENE BARVICE,     1 

TEMPERA BARVICE,     1 

PALETA za mešanje barv,     1 

LONČEK ZA ČOPIČE,     1 

KOMPLET ČOPIČEV: ploščati št. 6, 10, 14; okrogla: št. 6, 8,     1 

VOŠČENE BARVICE,     1 

NALIVNO PERO,     1 

KEMIČNI SVINČNIK, rdeč,     1 

FLOMASTER za označevanje besedila,     1 

LESENE BARVICE,     1 

FLOMASTRI 1 

SVINČNIK, trdota HB,     1 

RADIRKA,     1 

ŠILČEK,     1 

RAVNILO NOMA 5, velika šablona,     1 

RAVNILO GEOTRIKOTNIK,     1 

ŠESTILO, kakovostno, kovinsko,     1 

ŠKARJE,     1 

Komplet DVEH LEPIL UHU: glue pen 50 ml+ Stic 8,2 g,     1 



SAMOLEPILNI TRAK, 15 mm x 33 m,     1 

MAPA A4 z elastiko, plastificirana 1 

ŠOLSKI COPATI 1 

VREČKA ZA ŠPORTNO OPREMO  1 

 

SEZNAM PO PREDMETIH 

SLOVENŠČINA ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, črtasti,     

MATEMATIKA ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, nizki karo,     
RAVNILO NOMA 5, velika šablona,     
RAVNILO GEOTRIKOTNIK,     
ŠESTILO, kakovostno, kovinsko,     

NARAVOSLOVJE ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, črtasti,     

LIKOVNA UMETNOST KOLAŽ PAPIR, velikost A4, 24-barvni,     
RISALNI BLOK, 20-listni,     
VODENE BARVICE,     
TEMPERA BARVICE,     
PALETA za mešanje barv,     
LONČEK ZA ČOPIČE,     
KOMPLET ČOPIČEV: ploščati št. 6, 10, 14; okrogla: št. 6, 8,     
VOŠČENE BARVICE,     

ŠPORT Vrečka za športno opremo 

DRUŽBA ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, črtasti,     

ANGLEŠČINA (IZBIRNO) ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, črtasti,     

GLASBENA UMETNOST NOTNI ZVEZEK (samo Stogovci) 

NEMŠČINA ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, črtasti,     

OSTALO BELEŽKA 
NALIVNO PERO,     
KEMIČNI SVINČNIK, rdeč,     
FLOMASTER za označevanje besedila,     
LESENE BARVICE,     
FLOMASTRI 
SVINČNIK, trdota HB,     
RADIRKA,     
ŠILČEK,     
ŠKARJE,     
Komplet DVEH LEPIL UHU: glue pen 50 ml+ Stic 8,2 g,     
SAMOLEPILNI TRAK, 15 mm x 33 m,     
MAPA A4 z elastiko, plastificirana 
ŠOLSKI COPATI 

 

 

 

 

 

 



 

SEZNAM ŠOLSKIH POTREBŠČIN  
 

5. RAZRED 

 
 

•  zvezek A4, mali karo – 1x 

• A4, veliki črtni zvezek – 6x 

• mali črtasti zvezek – 1x, 

• notni zvezek (samo Stogovci) 

• svinčnik, 

• barvni svinčniki - barvice, 

• flomastri (2 različni debelini črnega flomastra), 

• velika šablona, 

• mala šablona,  

• šestilo - kovinsko, 

• radirka, 

• šilček, 

• škarje, 

• lepilo, 

• barvni kolaž, 

• komplet čopičev – ploščati (6, 10, 14), 

• komplet čopičev – okrogli (6, 8), 

• črni tuš, 

• risalno oglje, 

• tempere, 

• lonček za vodo, 

• paleta, 

• risalni blok, 

• torbica za likovni pribor  - nepremočljiva, 

• voščenke, 

• šolski copati, 

• športna oprema v nahrbtniku (hlače, majica, športni copati) 

 

 



 

SEZNAM ŠOLSKIH POTREBŠČIN 
 

6.—9. RAZRED 

 

 

PREDM. 6. 7. 8. 9. 

VSI 
PREDMETI 

 
VSI 

RAZREDI 

* svinčnik 
* radirka 
* moder, rdeč kuli  
*barvice 
*flomastri 
*nalivno pero 
*škarjice 
*lepilo 
*šolska torba 
*peresnica 
*šolski copati 
*geotrikotnik  
*šestilo 

SLJ 
 

2 A4 črtna zvezka  2 A4 črtna zvezka 2 A4 črtna zvezka 2 A4 črtna zvezka  

MAT 
 

zvezek A4 mali karo zvezek A4 mali karo  zvezek A4 mali karo  zvezek A4 mali 
karo  

NEM 
 

črtast A4 zvezek črtast A4 zvezek črtast A4 zvezek črtast A4 zvezek 

ANG 
 

črtast A4 zvezek črtast A4 zvezek črtast A4 zvezek črtast A4 zvezek 

NAR 
 

črtast A4 zvezek črtast A4 zvezek   

 ZGO 
 

črtast A4 zvezek črtast A4 zvezek črtast A4 zvezek črtast A4 zvezek 

GEO 
 

črtast  A4 zvezek  črtast A4 zvezek črtast A4 zvezek črtast A4 zvezek 

DKE 
 

 črtast A4 zvezek črtast A4 zvezek  

BIO 
 

  črtast A4 zvezek črtast A4 zvezek 

KEM 
 

  črtast A4 zvezek 
PERIODNI SISTEM 
ELEMENTOV, DZS 

črtast A4 zvezek 

FIZ 
 

  črtast A4 zvezek črtast A4 zvezek 

GOS 
 

/    



TIT 
 

mapica za učne liste 
svinčniki H, HB, B 
veliki geotrikotnik 
dolgo ravnilo (30 cm) 
lepilo za papir (z ozkim grlom) – samo 6. razred 

 

GUM 
 

notni zvezek 
(notni zvezek se lahko uporablja več let, če je malo večji) 

ŠPO 
 

športna oprema 
 

LUM *risalni blok A3 20 listni, 
*kolaž papir A3 20 barvni, 
*vodene barvice,  
*tempera barve,  
*bela tempera posebej - 42 ml,  
*lonček za čopiče,  
*ploščati čopiči št. 6, 10, 14 in okrogli št. 4, 6, 8,   
*paleta za mešanje barv,  
*voščenke,  
*oglje v svinčniku,  
*črni tuš,  
*lepilni trak,  
*lepilo UHU v stiku in Flinke flasche,  
*lepilo Mekol 130 g, 
*škarje, svinčnik, barvice flomastri v peresnici,  
*nožki za linorez,  
*plošča linoleja  približno A5 format,  

*vrečka ali torba za likovni pribor. 

 


