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Domžale, 24. 6. 2022 

 

ŠOLSKE POTREBŠČINE ZA ŠOLSKO LETO 2022/2023 

 

1. Razred: 

POTREBŠČINE: 

• šolska torba 

• šolski copati z gumijastim podplatom 

• športna oprema (v vrečki iz blaga) 

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

• 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 A4 

• vložki A4, 22X30 cm, gladki (150 kosov) 

 

Vse potrebščine naj bodo podpisane! 

 

 

2. Razred: 

POTREBŠČINE: 

• šolska torba 

• šolski copati z gumijastim podplatom 

• športna oprema (v vrečki iz blaga) 

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

• 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 A4 

• vložki A4, 22X30 cm, gladki (150 kosov) 

 

Vse potrebščine naj bodo podpisane! 

Uporabite še dobre potrebščine iz razreda, ki ga je učenec/ka obiskoval-a v preteklem 
šolskem letu! 
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3. razred 

ZVEZKI: 

• 2 A4 – TAKO LAHKO zvezek latajn, črtovje s tremi črtami na obeh straneh (SLJ); 

• 2 A4 – veliki (1 x 1 cm) karo zvezek 60-listni (MAT); 

• 1 A4 – črtasti zvezek (SPO); 

• 1 A5 ali A4 – črtasti zvezek (GUM); 

• 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, 30 cm; 

• Peresnica; 

• Suhe barvice; 

• Flomastri; 

• Škarje; 

• 3 velika lepila v stiku; 

• 2 svinčnika, trdote B ali HB; 

• 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 (45 x 30 cm) 

• Steklenička za vodo / bidon. 

 

POTREBŠČINE ZA LIKOVNO UMETNOST: 

• Blok, 20 risalnih listov; 

• Tempera barvice; 

• Oglje; 

• Tuš; 

• Voščenke; 

• Čopiči (ploščat in okrogel, en tanek in en širok); 

• Kolaž; 

• Plastelin; 

• Krpica ali vileda; 

• Lonček za vodo; 
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• 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. Če boste 
uporabili pripomočke preteklega šolskega leta, preverite njihovo uporabnost! 

 

 

Priporočamo potrebščine preverjenih znamk (zlasti barvice, svinčnike, šilček, 

radirka…), z nekvalitetnimi imajo pogosto težave – barvice se lomijo in jih učenci težko 
ošilijo ali pa ošilijo pol barvice preden se konice nehajo lomiti. 

 

 

Vsi zvezki, vsi delovni zvezki in vse potrebščine (peresnica, vse barvice, vsi svinčniki) 
naj bodo podpisani (vsaj z začetnicami imena in priimka). 

 

 

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

• 3 A4 - črtasti zvezki (NAR, DRU, GUM) 

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

• 1 A4 - TAKO LAHKO zvezek latajn (črtovje s tremi 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, 
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 

• škarje 

• 3 velika lepila v stiku 

• nalivno pero -  (priporočam nalivno pero Easy Start, pozorni bodite, da bo primerno za 
otroka glede na to, ali je levičar ali desničar)  

• 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 

 

Priporočamo potrebščine preverjenih znamk (zlasti barvice, svinčnike, šilček, 
radirka,…), Z nekvalitetnimi imajo učenci pogosto težave – barvice se  lomijo in težko 
ošilijo. 

 

POTREBŠČINE ZA LIKOVNO UMETNOST: 

 

Za prihodnje šolsko leto smo se odločili, da bomo likovni material kupili v šoli, saj je za vas 
to cenovno precej ugodneje, za nas pa bolj praktično.  

Vaš prispevek bo znašal 10 €, kar boste poravnali po položnici  

 

 

Vsi zvezki, vsi delovni zvezki in vse potrebščine (peresnica, vse barvice, vsi svinčniki) 
naj bodo podpisani. 
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Uporabite še dobre potrebščine iz 3. razreda. 

5. razred: 

ZVEZKI 

• 4 A4 - črtasti zvezki (NAR, DRU, GOS, GUM ) 

• 1 A4 - veliki karo zvezek 40-listni (MAT) 

• 1 A4 - TAKO LAHKO zvezek latajn (črtovje s tremi 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 za obvestila 

• ravnilo – velika šablona, 30cm 

• peresnica 

• suhe tanke barvice 

• tanki flomastri 

• škarje 

• lepilo v stiku 2- krat 

• nalivno pero (priporočamo STABILO nalivno pero) 

• brisalec črnila 

• 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) 

 

 

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 v jeseni. 

 

Vsi zvezki, vsi delovni zvezki in vse potrebščine (peresnica, vse barvice, vsi svinčniki) 
naj bodo podpisani. 
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Uporabite še dobre potrebščine iz razreda, ki ga je učenec obiskoval v preteklem 
šolskem letu. 

6. razred 

 

ZVEZKI 4 kom  črtasti zvezek A4 velikosti (SLJ, NAR, DRU, GOS) 

2 kom  karo zvezek (veliki karo vzorec 1cm x 1cm)  A4 velikosti 

1 kom črtasti zvezek ( za namen beležke) 

UČNI 
PRIPOMOČKI 

● nalivno pero in brisalec 
● rdeče in zeleno pisalo (piši briši) 
● suhe barvice 
● flomastri 
● 2 kom lepila v stiku 
● lepilni trak/selotejp 

● mapa 
● ravnilo dolgo 30 cm 
● geo trikotnik 
● šestilo  
● svinčnik HB 
● šilček, škarje, radirka 
● plastični zemljevid Slovenije s flomastrom za  

označevanje po zemljevidu 
● šolski copati 
● telovadna oprema (v bombažni vrečki, manjša brisačka, 

deodorant) 
● papirnati servieti 

● papirnati robci 

 

 

ZA POTREBŠČINE OSTALIH VZGOJNIH PREDMETOV boste starši v mesecu  
septembru prispevek poravnali po položnici:  

- za likovni in gospodinjski pouk - 10 € 
- za tehnični pouk - 5 € 

 

 

 

Učenci bodo dobili učbenike in delovne zvezke na prvi šolski dan. Oboje doma zavijte 
v zaščitni papir in podpišite.  

Če imajo učenci še ohranjene potrebščine iz 5. razreda naj jih uporabijo. 
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7. razred 

ZVEZKI:  -A4  veliki črtni - 5 x (SLJ, DRU, NAR, TJA, GOS/GUM – 
en zvezek za oba predmeta 

-2x A4 veliki karo (veliki kvadrati) - MAT 

-mali črtni zvezek namesto beležke ali beležka 

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) 
- lepilni trak (selotejp) 
- mapa 
- šolski copati (obvezno) 
- telovadna oprema (v bombažni vrečki, manjša 

brisačka in deodorant) 
- papirnati serveti  
- papirnati robčki, 

- papirnate brisačke (zadnje tri stvari učenci 
prinesejo v šolo prvi šolski dan). 

POTREBŠČINE ZA VZGOJNE 
PREDMETE: 

Za pripomočke pri predmetih TEHNIKA IN 
TEHNOLOGIJA, GOSPODINJSTVO in LIKOVNA 
UMETNOST boste starši v septembru prispevek 
poravnali po položnici.    

 

Če imajo učenci v zvezkih iz 6. razreda še prazne strani, jih lahko uporabijo tudi v tem 

šolskem letu. Prav tako naj uporabijo še ustrezne pripomočke iz prejšnjih let.  

Učenci bodo dobili učbenike in delovne zvezke na prvi šolski dan. Oboje doma zavijte 

v zaščitni papir in podpišite! Učenec se vpiše tudi v tabelo na zadnji strani vsakega 

učbenika. Podpišite tudi vse druge potrebščine! 
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8. razred 

 

ZVEZKI • 6 velikih črtanih zvezkov (A4) 

• 1 veliki zvezek mali karo 

• 1 veliki zvezek brezčrtni 

• Beležka oz. rokovnik za šol. leto 2022/ 23 

• Mapa s trdimi platnicami 

 

UČNI PRIPOMOČKI • Geotrikotnik 

• Ravnilo dolgo vsaj 30 cm 

• Šestilo 

• Žepno računalo z osnovnimi računskimi operacijami 

• Plastificiran zemljevid Evrope s flumastrom za 
označevanje po zemljevidu 

 

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 po 
položnici v jeseni (pribižno 5 eurov). 

POTREBŠČINE ZA GOSPODINJSTVO: za material boste starši prispevali po položnici 

v jeseni (približno 10 eur). 

POTREBŠČINE ZA LIKOVNO UMETNOST: za material boste starši prispevali po 
položnici jeseni (približno 10 eur). 
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9. razred 

 

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. 

 

 

 


