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SEZNAM ŠOLSKIH POTREBŠČIN 

za učence PPVI 1./2. a v šolskem letu 2020/21 
 
V prihajajoče šolskem letu bodo učenci potrebovali naslednje potrebščine: 
 

Šolske 
potrebščine 

1 velik brezčrtni zvezek  
Mapa A4 s trdimi platnicami 
Beležka 
Lepilo v stiku veliko ali dva mala 
Peresnico 
Barvice (priporočljive debelejše) 
Flomastri 
Vodene barvice ter 1 debelejši in 1 tanjši čopič 
Debelejši svinčnik, radirka, šilček  
Škarje 
Mapa A3 s trdimi platnicami za likovne izdelke 
Večja ohlapna majica (za zaščito oblačil) 
 

Telovadna 
oprema 

Kratke hlače ali trenirka (glede na letni čas) 
Majica s kratkimi rokavi 
 

Delovna 
vzgoja 

Predpasnik za gospodinjstvo 
 
 

Ostalo  Papirnate brisače (rolice) 
Papirnati robčki (najbolje v kartonasti škatli) 
Zobna ščetka in zobna pasta ter lonček (za splakovanje zob)  
Plastičen kozarec za pitje vode 
Pripomočki za nego (plenice, vlažilni robčki) - če jih otrok potrebuje  
 

V naslednjem šolskem letu bo šola priskrbela kvalitetne potrebščine za delo v 
likovni in gospodinjski učilnici in jih ne bo potrebno kupovati posebej.  

POTREBŠČINE ZA GOSPODINJSTVO: za živila, iz katerih bomo kuhali pri 
gospodinjstvu, boste starši prispevali 5 eur po položnici v jeseni. 

POTREBŠČINE ZA LIKOVNO UMETNOST: za material boste starši prispevali 10 eur 
po položnici v jeseni. 
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SEZNAM ŠOLSKIH POTREBŠČIN 
za učence PPVI 4.a v šolskem letu 2020/21 

 
V prihajajoče šolskem letu bodo učenci potrebovali naslednje potrebščine: 
 

Šolske 
potrebščine 

Ob začetku novega šolskega leta bo vsak učenec dobil seznam 
zvezkov in delovnih zvezkov. 
 
Mapa A3 s trdimi platnicami 
Lepilo v stiku 
Škarje 
Barvice, svinčnik, radirka, kemični svinčnik (ali nalivnik, če ga je 
uporabljal že prej) 
 

Telovadna 
oprema 

Kratke hlače, trenirka (glede na letni čas) 
Majica s kratkimi rokavi 

Likovna vzgoja Tudi v prihodnjem šolskem letu bo šola priskrbela likovni material.  
Vaš prispevek bo znašal 10 € in bo obračunan na junijski 
položnici.  

Delovna vzgoja Za potrebe pouka delovne vzgoje in gospodinjskega pouka je 
nekaj sredstev ostalo od lani, saj jih zaradi epidemije nismo 
porabili v celoti. V kolikor bodo potrebna nova sredstva, vam 
bomo čez leto k eni od položnic prišteli prispevek 5€. O tem 
boste obveščeni. 

Ostalo  Papirnate brisače (4kom), Papirnati robčki (100) 
Zobna ščetka in zobna pasta 
Lonček za splakovanje zob in kozarec za vodo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SEZNAM ŠOLSKIH POTREBŠČIN 
za učence PPVI 4. b v šolskem letu 2020/21 

 
 
V prihajajoče šolskem letu bodo učenci potrebovali naslednje potrebščine: 
 

Šolske 
potrebščine 

2 velika črtasta zvezka oz. paket risalnih listov  
Mapa s trdimi platnicami 
Beležka 
Lepilo in škarje 
Peresnico z barvicami, svinčnikom, radirko 

Telovadna 
oprema 

Kratke hlače, trenirka (glede na letni čas) 
Majica s kratkimi rokavi 

Likovna vzgoja Za prihodnje šolsko leto smo se, tako kot letos, odločili, da vam 
likovnega materiala ne bo potrebno kupovati. Likovni material 
bomo kupovali v šoli, saj je to za vas precej cenovno ugodneje, 
za nas pa bolj praktično.  
Tako bodo lahko vsi učenci uporabljali res kvaliteten likovni 
material in se soočili tudi z raznimi inovativnimi tehnikami.  
 
Šola bo priskrbela: papir, svinčnike, kvalitetne barvice, flomastre, 
lepila, tempera barve, čopiče, voščenke, tuše, peresnike za 
risanje s tušem, ves potreben material za izdelavo grafike (linolej, 
nožke, valjčke, barvo, papir), pastele, oljne pastele, oglje, fiksativ 
za oglje, glino, pripomočke za oblikovanje gline, material za 
prostorsko oblikovanje, škarje, lepilne trakove, maso za vlivanje v 
kalupe, kalupe, barvni papir, žice in še kaj.  

 
Z vašim prispevkom 10 € bomo pokrili ves zgoraj našteti 
material. Znesek bo obračunan na položnici.  
 

Ostalo  Papirnate brisače 
Papirnati robčki 
Zobna ščetka in zobna pasta 
Lonček za splakovanje zob in kozarec za vodo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SEZNAM ŠOLSKIH POTREBŠČIN 
za učence PPVI 5.a v šolskem letu 2020/21 

 
V prihajajoče šolskem letu bodo učenci potrebovali naslednje potrebščine: 
 

Šolske 
potrebščine 

1 velik črtast zvezek (SPP+GVZ) – lahko lanski 
1 velik črtast zvezek (DVZ-gosp.) – lahko lanski 
Mapa s trdimi platnicami 
Beležka – priporočamo mali zvezek A5 
Lepilo v stiku 
Škarje 
Peresnico z barvicami, svinčnikom, radirko in 
nalivnikom/kemičnim svinčnikom 
 
POTREBŠČIN, KI SO OSTALE OD LETOŠNJEGA LETA IN SO 
ŠE UPORABNE, NI POTREBNO MENJATI! 
 

Telovadna 
oprema 

Kratke hlače, trenirka (glede na letni čas) 
Majica s kratkimi rokavi 

Likovna vzgoja Tudi v prihodnjem šolskem letu bo šola priskrbela likovni material.  
Vaš prispevek bo znašal 10 € in bo obračunan na junijski 
položnici.  

Delovna vzgoja Za potrebe pouka delovne vzgoje in gospodinjskega pouka je 
nekaj sredstev ostalo od lani, saj jih zaradi epidemije nismo 
porabili v celoti. V kolikor bodo potrebna nova sredstva, vam 
bomo čez leto k eni od položnic prišteli prispevek 5€. O tem 
boste obveščeni. 

Ostalo  Papirnati servieti 
Papirnate brisače 
Papirnati robčki 
Zobna ščetka in zobna pasta 
Lonček za splakovanje zob in kozarec za vodo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SEZNAM ŠOLSKIH POTREBŠČIN 
za učence PPVI 5./6. a  v šolskem letu 2020/21 

 
 
V prihajajoče šolskem letu bodo učenci potrebovali naslednje potrebščine: 
 

Šolske 
potrebščine 

2 velika črtasta zvezka 
Mapa s trdimi platnicami 
Beležka - priporočamo mali zvezek A5 
Lepilo v stiku (2x) in škarje 
Peresnica z barvicami, svinčnikom, radirko in 
nalivnikom/kemičnim svinčnikom 
 
Potrebščin, ki so ostale od letošnjega leta in so še uporabne, 
ni potrebno menjati! 

Telovadna 
oprema 

Kratke hlače, trenirka (glede na letni čas) 
Majica s kratkimi rokavi 

Likovna vzgoja Tudi v prihodnjem šolskem letu bo šola priskrbela likovni material. 
Vaš prispevek bo znašal 10 evrov in bo obračunan na junijski 
položnici.  

Delovna vzgoja Za potrebe pouka delovne vzgoje in gospodinjskega pouka je 
nekaj sredstev ostalo od lani, saj jih zaradi epidemije nismo 
porabili v celoti. Če bodo potrebna nova sredstva, vam bomo čez 
leto k eni od položnic prišteli prispevek 5 evrov. O tem boste 
obveščeni.  

Ostalo  Papirnati servieti 
Papirnate brisače 
Papirnati robčki 
Zobna ščetka in zobna pasta 
Lonček za splakovanje zob in kozarec za vodo 

 
 


