
ŠOLSKO LETO 2020/21 

SEZNAM POTREBŠČIN ZA 1. RAZRED 

(razred z elementi Montessori pedagogike) 

 

 

POTREBŠČINE: 

 šolska torba 

 šolski copati z gumijastim podplatom 

 športna oprema (v vrečki iz blaga) 

 rezervna oblačila glede na letni čas (v vrečki iz blaga) 

 ščetka za zobe, zobna pasta, lonček 

 2 bombažni brisači (45X30 cm) – z zanko 

 papirnati servieti (200 kosov) 

 papirnati robčki (100 kosov) 

 zvezek A5 – črtni zvezek namesto beležke (na prvo stran napišite: ime in priimek 
otroka, datum in kraj rojstva, naslov, imena staršev, številke stacionarnega oz. 
mobilnega telefona) 

 zvezek A4 – brezčrtni 

 registrator v škatli A4/50 

 mapa – rinčna A4/25 

 vložki A4, 22X30 cm, gladek (100 kosov) 

 kolaž papir 

 risalni listi (20 listov) 

 

  



 

ŠOLSKO LETO 2020/21 

 

SEZNAM POTREBŠČIN ZA 2. A  

(razred z elementi Montessori pedagogike) 

 

POTREBŠČINE: 

 šolska torba 

 šolski copati z gumijastim podplatom 

 športna oprema (v vrečki iz blaga) 

 rezervna oblačila glede na letni čas (v vrečki iz blaga) 

 ščetka za zobe, zobna pasta, lonček 

 2 bombažni brisači (45X30 cm) – z zanko 

 papirnati servieti (200 kosov) 

 papirnati robčki (100 kosov) 

 bidon 

 zvezek A5 – črtni zvezek namesto beležke (na prvo stran napišite: ime in priimek 
otroka, datum in kraj rojstva, naslov, imena staršev, številke stacionarnega oz. 
mobilnega telefona) 

 zvezek A4 – brezčrtni 

 registrator v škatli A4/50 

 mapa – rinčna A4/25 

 vložki A4, 22X30 cm, gladek (100 kosov) 

 kolaž papir 

 risalni listi (20 listov) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ŠOLSKE POTREBŠČINE ZA 2. B:  

Šolsko leto 2020/2021 

ZVEZKI 

 

 

 

 

 

 

 

OSTALE POTREBŠČINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POTREBŠČINE ZA LIKOVNO UMETNOST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vsi zvezki, delovni zvezki in ostale potrebščine naj bodo podpisani vsaj z začetnicami imena in 

priimka. 

Uporabite še dobre potrebščine iz razreda, ki ga je učenec obiskoval v preteklem šolskem letu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 A4 - črtasta zvezka (TAKO LAHKO latajn – črtovje z vmesno črto) (SLJ) 
- 2 A4 - veliki karo zvezka (1x1 cm), 60 – listni (MAT) 
- 1 A5 - črtasti zvezek namesto beležke (na prvo stran napišite: ime in priimek otroka, datum in kraj 
rojstva, polni domači naslov, imena staršev ali rejnikov, številke stacionarnega ali mobilnega 
telefona staršev ali rejnikov) 

- 1 mapa s trdimi platnicami 
- ravnilo – šablona, 30 cm 
- peresnica: suhe barvice, flomastri, škarje, 2-krat lepilo v stiku, radirka, šilček, 2 svinčnika trdote B 
ali HB 
- šolski copati (v bombažni vrečki) 
- športna oprema (v bombažni vrečki) 
- papirnati servieti (100 kosov) 
- papirnati robčki (100 kosov) 
- 1 bombažna ali frotirasta brisača (45X30 cm) 
- zobna ščetka, zobna pasta, lonček za vodo 

- blok, 20 risalnih listov 
- tempera barve 
- voščenke 
- čopiči (tanek, debel, ploščat in okrogel) 
- kolaž papir 
- plastelin 
- lonček za vodo 
- paleta 
- kartonasta škatla (od čevljev) za hrambo pripomočkov 



 

 

ŠOLSKE POTREBŠČINE ZA 3. RAZRED  

ŠOLSKO LETO 2020/2021 

ZVEZKI 

 

 

 

 

 

 

 

OSTALE POTREBŠČINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POTREBŠČINE ZA LIKOVNO UMETNOST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vsi zvezki, delovni zvezki in ostale potrebščine naj bodo podpisani vsaj z začetnicami imena in 

priimka. 

Uporabite še dobre potrebščine iz razreda, ki ga je učenec obiskoval v preteklem šolskem letu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 A4 – črtasta zvezka (TAKO LAHKO latajn – črtovje z vmesno črto) (SLJ) 
- 1 A4 brezčrtni zvezek (SPO in GUM – oba predmeta sta lahko v istem zvezku, vsak iz svoje strani) 
- 2 A4 veliki karo zvezka (1x1 cm), 60 – listni (MAT) 
- 1 A5 črtasti zvezek namesto beležke (na prvo stran napišite: ime in priimek otroka, datum in kraj 
rojstva, polni domači naslov, imena staršev ali rejnikov, številke stacionarnega ali mobilnega 
telefona staršev ali rejnikov) 

- 1 mapa s trdimi platnicami 
- ravnilo – šablona, 30 cm 
- peresnica: suhe barvice, flomastri, škarje, 2-krat lepilo v stiku, radirka, šilček, 2 svinčnika trdote B 
ali HB 
- šolski copati (v bombažni vrečki) 
- športna oprema (v bombažni vrečki) 
- papirnati servieti (100 kosov) 
- papirnati robčki (100 kosov) 
- 1 bombažna ali frotirasta brisača (45X30 cm) 
- zobna ščetka, zobna pasta, lonček za vodo 

- blok, 20 risalnih listov 
- tempera barve 
- oglje 
- voščenke 
- čopiči (tanek, debel, ploščat in okrogel) 
- kolaž papir 
- plastelin 
- lonček za vodo 
- paleta 
- kartonasta škatla (od čevljev) za hrambo pripomočkov 



 

 
ŠOLSKE POTREBŠČINE ZA ŠOL. LETO 2020/2021 

4. razred: 

 

ZVEZKI: 

 3 A4 - črtasti zvezki (NAR, DRU) 

 1 A3 ali A4 zvezek za glasbo (GUM) 

 2 A4 - veliki karo zvezek 40-listni (MAT) 

 1 A4 - TAKO LAHKO zvezek latajn (črtovje s tremi črtami na obeh straneh)  

 2 A5 - črtasti zvezek »Pišem črke« - na naslovni strani je dinozaver! (Mladinska knjiga) 

 1 A5 – črtasti zvezek namesto beležke (na prvo stran napišite: ime in priimek otroka, 
datum in kraj rojstva, polni domači naslov, imena staršev ali rejnikov, številke 
stacionarnega in mobilnega telefona staršev ali rejnikov) 

 

 

OSTALE POTREBŠČINE: 

 

 1 mapa s trdimi platnicami 

 ravnilo – šablona, 30cm  
 peresnica 

 suhe barvice 

 flomastri 

 škarje 

 lepilo v stiku 

 nalivno pero 

 2 svinčnika, trdote B ali HB 

 rdeč kemični svinčnik (lahko »piši briši«) 

 moder kemični svinčnik (lahko »piši briši«) 

 šilček 

 radirka 

 šolski copati (v bombažni vrečki) 

 telovadna oprema (v bombažni vrečki) 

 papirnati servieti (100 kosov) 

 papirnati robčki (100 kosov) 

 1 bombažna ali frotirasta brisača (45X30 cm) 
 

POTREBŠČINE ZA LIKOVNO UMETNOST: 

 

 blok, 20 risalnih listov 

 tempera barvice 

 flomastri 

 oglje 

 tuš 

 voščenke  

 čopiči (ploščat in okrogel, en tanek in en širok) 

 lepilo v stiku 

 kolaž 



 krpica ali vileda 

 škarje 

 lonček za vodo 

 paleta 

 Za hrambo teh pripomočkov naj ima otrok škatlo s pokrovom (dovolj veliko od 
čevljev ali plastično), v kateri naj pripomočke jeseni prinese v šolo. Uporabite 
lahko nekatere pripomočke od letošnjega leta, preverite njihovo uporabnost! 
 

 

 

Vsi zvezki, vsi delovni zvezki in vse potrebščine (peresnica, vse barvice, vsi svinčniki) 

naj bodo podpisani. 

 

Uporabite še dobre potrebščine iz razreda, ki ga je učenec obiskoval v preteklem 

šolskem letu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ŠOLSKE POTREBŠČINE ZA ŠOL. LETO 2020/21 

5. razred: 

 

ZVEZKI 

 3 A4 - črtasti zvezki (NAR, DRU, GOS) 

 1 A3 ali A4 zvezek za glasbo (GUM) 

 2 A4 - veliki karo zvezek 40-listni (MAT) 

 1 A4 - TAKO LAHKO zvezek latajn (črtovje s po dvemi črtami na obeh straneh)  

 1 A5 - črtasti zvezek »Pišem črke« - na naslovni strani je dinozaver! (Mladinska knjiga) 

 1 A5 – črtasti zvezek namesto beležke (na prvo stran napišite: ime in priimek otroka, 
datum in kraj rojstva, polni domači naslov, imena staršev ali rejnikov, številke 
stacionarnega in mobilnega telefona staršev ali rejnikov) 

 

 

OSTALE POTREBŠČINE: 

 

 1 mapa s trdimi platnicami 

 ravnilo – šablona, 30cm 

 peresnica 

 suhe tanke barvice 

 tanki flomastri 

 škarje 

 lepilo v stiku 2- krat 

 nalivno pero (priporočamo STABILO EASY nalivno pero, saj se ne paca) 

 2 svinčnika, trdote B ali HB 

 rdeč kemični svinčnik (lahko »piši briši«) 

 moder kemični svinčnik (lahko »piši briši«) 

 šilček 

 radirka 

 šolski copati (v bombažni vrečki) 

 telovadna oprema (v bombažni vrečki) 

 papirnati servieti (100 kosov) 

 papirnati robčki (100 kosov) 

 1 bombažna ali frotirasta brisača (45X30 cm) 
 

 

POTREBŠČINE ZA LIKOVNO UMETNOST: 

 

 blok, 20 risalnih listov 

 tempera barvice 

 flomastri 

 oglje 

 tuš 

 voščenke  

 čopiči (2 ploščata in 2 okrogla, en tanek in en širok) 



 lepilo v stiku  

 kolaž 

 krpica ali vileda 

 škarje 

 lonček za vodo 

 paleta 

 Za hrambo teh pripomočkov naj ima otrok škatlo s pokrovom (dovolj veliko od 
čevljev ali plastično), v kateri naj pripomočke jeseni prinese v šolo. Uporabite 
lahko nekatere pripomočke od letošnjega leta, preverite pa njihovo uporabnost! 
 

 

POTREBŠČINE ZA TEHNIKO IN TEHNOLOGIJO: za material boste starši prispevali 5 

eur po položnici v jeseni. 

 

POTREBŠČINE ZA GOSPODINJSTVO: za material boste starši prispevali 10 eur po 

položnici v jeseni. 

 

 

Vsi zvezki, vsi delovni zvezki in vse potrebščine (peresnica, vse barvice, vsi svinčniki) 

naj bodo podpisani. 

 

Uporabite še dobre potrebščine iz razreda, ki ga je učenec obiskoval v preteklem 

šolskem letu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SEZNAM POTREBŠČIN ZA 6. RAZRED 

Šolsko leto 2020/21 

ZVEZKI:  - 4x črtasti zvezek a4 velikosti (SLJ, NAR, 
DRU, GOS). 

- 2x karo zvezek a4 velikosti, z velikimi 
kvadratki 1cm2 (MAT in GEOMETRIJA 
MAT). 

- Črtasti zvezek a5 (namesto beležke). 

UČNI PRIPOMOČKI:  - Nalivno pero in brisalec,  
- rdeče in zeleno pisalo, 
- ravnilo (30 cm), 
- geo trikotnik, 
- šilček, 
- škarje, 
- radirka, 
- plastificiran zemljevid Slovenije (s 

flomastrom za označevanje po 
zemljevidu), 

- šestilo, 
- svinčnik HB, 2x, 
- suhe barvice, 
- flomastri, 
- lepilo v stiku, 2x, 
- lepilni trak (selotejp), 
- mapa, 
- šolski copati, 
- telovadna oprema (v bombažni vrečki, 

manjša brisačka in deodorant), 
- papirnati serveti,  
- papirnati robčki,  
- paket papirnatih brisačk, 
- bombažna brisačka iz blaga, 
- Zobna ščetka, zobna pasta, lonček za 

vodo. 

 

Če imajo učenci v zvezkih iz 5. razreda še prazne strani, naj najprej uporabijo 

te. 

 

 

 

 

 

 



Potrebščine za ostale predmete 

POTREBŠČINE ZA TEHNIKO IN TEHNOLOGIJO: za material boste starši 

prispevali 5 eur po položnici v jeseni. 

POTREBŠČINE ZA GOSPODINJSTVO: za material boste starši prispevali 10 eur po 

položnici v jeseni. 

POTREBŠČINE ZA LIKOVNO UMETNOST: za material boste starši prispevali 10 

eur po položnici jeseni. 

 

Vsi zvezki, vsi delovni zvezki in vse potrebščine naj bodo podpisani! 

Vsi pripomočki v peresnici in peresnica naj bodo podpisani (z vodoodpornim 

flomastrom) vsaj z začetnicami imena in priimka! 

Uporabite še uporabne potrebščine iz razreda, ki ga je učenec obiskoval v 

preteklem šolskem letu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEZNAM POTREBŠČIN ZA 7. RAZRED 

Šolsko leto 2020/21 

ZVEZKI:  -A4  veliki črtni - 5 x (SLJ, DRU, NAR, 
TJA, GOS/GUM – en zvezek za oba 
predmeta 
-A4 veliki karo (veliki kvadrati) - MAT 
A4 veliki brezčrtni – MAT GEOMETRIJA 
-mali črtni zvezek namesto beležke 

UČNI PRIPOMOČKI:  - Nalivno pero in brisalec ali moder 
piši briši 

- rdeče in zeleno pisalo 
- ravnilo (30 cm) 
- geo trikotnik 
- šilček 
- škarje 
- radirka 
- plastificiran zemljevid Slovenije (s 

flomastrom za označevanje po 
zemljevidu) 

- šestilo 
- svinčnik HB 
- suhe barvice 
- flomastri 
- lepilo v stiku (2 kom) 
- selotejp 
- mapa 
- šolski copati 
- telovadna oprema (v bombažni 

vrečki, manjša brisačka in 
deodorant) 

- papirnati serveti  
- papirnati robčki  
- bombažna brisačka iz blaga 
- Zobna ščetka, zobna pasta, 

lonček za vodo. 

 

Če imajo učenci v zvezkih iz 6. razreda še prazne strani, jih naj uporabijo 

naprej.  

 

 

 

 

 

 

 



Potrebščine za vzgojne predmete 

POTREBŠČINE ZA TEHNIKO IN TEHNOLOGIJO: za material boste starši 

prispevali 5 eur po položnici v jeseni. 

POTREBŠČINE ZA GOSPODINJSTVO: za material boste starši prispevali 10 eur po 

položnici v jeseni. 

POTREBŠČINE ZA LIKOVNO UMETNOST: za material boste starši prispevali 10 

eur po položnici jeseni.  

 

Vsi zvezki, vsi delovni zvezki in vse potrebščine naj bodo podpisani! 

Vsi pripomočki v peresnici in peresnica naj bodo podpisani (z vodoodpornim 

flomastrom) vsaj z začetnicami imena in priimka! 

Uporabite še dobre potrebščine iz razreda, ki ga je učenec obiskoval v 

preteklem šolskem letu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEZNAM POTREBŠČIN ZA 8.  RAZRED 
(za šolsko leto 2020/21) 

 

ZVEZKI:  - 1 kom  zvezek veliki karo (format A4) 
- 1 kom zvezek brezčrtni (format A4) 
- 2 kom črtasti zvezek s stranskim robom(format A4)  
- 1 kom črtasti zvezek s stranskim robom(format A5)  
- mala beležka  

UČNI 
PRIPOMOČKI: 

- plastificiran zemljevid Evrope 
- 2 trikotnika(po možnosti lesena) 
- ravnilo 
- geotrikotnik 
- šestilo 
- svinčnik HB 
- suhe barvice (mali komplet) 
- rdeč kemični svinčnik  
- marker v treh barvah 
- navadni nalivnik 
- lepilo v stiku 
- selotejp 
- škarje 
- radirka 
- šilček 
- paket papirnatih brisač 
- šolski copati (v bombažni vrečki) 
- telovadna oprema (v bombažni vrečki) 
- papirnati servieti  
- paket papirnatih robčkov 
- lonček PVC 
- zobna ščetka, zobna pasta 

 
Potrebščine za ostale predmete 

POTREBŠČINE ZA TEHNIKO IN TEHNOLOGIJO: za material boste starši 
prispevali 5 eur po položnici v jeseni. 

POTREBŠČINE ZA GOSPODINJSTVO: za material boste starši prispevali 10 eur 
po položnici v jeseni. 

POTREBŠČINE ZA LIKOVNO UMETNOST: za material boste starši prispevali 10 
eur po položnici jeseni. 

 

Vsi zvezki, vsi delovni zvezki in vse potrebščine morajo biti podpisani! 

Vsi pripomočki v peresnici in peresnica morajo biti podpisani (z vodoodpornim 

flomastrom) vsaj z začetnicami imena in priimka! 

Uporabite še dobre potrebščine iz razreda, ki ga je učenec obiskoval v preteklem 

šolskem letu.  

 

 

 

 

 



 

SEZNAM POTREBŠČIN ZA 9. RAZRED 

(za šolsko leto 2020/21) 

 

ZVEZKI  6 velikih črtanih zvezkov (A4) 

 1 veliki zvezek mali karo 

 Beležka oz. rokovnik za šol. leto 2020/ 21 

 Mapa s trdimi platnicami 
 

UČNI PRIPOMOČKI  Geotrikotnik 

 Šestilo 

 Žepno računalo z osnovnimi računskimi operacijami 
 

ŠPORTNA 
OPREMA 

 kratke hlače, majica s kratkimi rokavi, v zimskem 
času lahko trenirka 

 športni oz. gimnastični copati 

 športni copati za zunanje površine 
 

OSTALI MATERIALI  nalivno pero, rdeč keramični svinčnik 

 navadni HB svinčnik ali tehnični svinčnik 

 radirka, šilček 

 barvice 

 lepilo v stiku, škarje, selotejp 

 Paket papirnatih brisač in papirnatih servetov 

 Zobna ščetka, zobna pasta, lonček PVC 
 

Uporabite še dobre in uporabne potrebščine iz preteklega razreda.   

 

POTREBŠČINE ZA TEHNIKO IN TEHNOLOGIJO: za material boste starši 
prispevali 5 eur po položnici v jeseni. 

POTREBŠČINE ZA GOSPODINJSTVO: za material boste starši prispevali 10 eur 
po položnici v jeseni. 

POTREBŠČINE ZA LIKOVNO UMETNOST: za material boste starši prispevali 10 
eur po položnici jeseni. 

 

 

 

 

 

 

 

 


