
 

VIZIJA ŠOLE  

Strokovnost, delavnost, strpnost, sprejemanje, prijaznost so naše vrline. Podporo 

in strokovno pomoč nudimo vsem, ki jo pri nas poiščejo. 
 

 

SEZNAM ŠOLSKIH POTREBŠČIN ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022 - 

1.razred 

 

ZVEZKI 

3x veliki brezčrtni zvezek (zvezki naj bodo z debelejšimi listi) 

1x veliki karo (A4 format) 

1X beležka 

4X ovitek za zvezek (A4) 

PERESNICA (naj bo pregledna) 

- Debelejše barvice (mastne) 

- 2x svinčnik (debelejši) 

- Šilček 

- Radirka 

- 3x lepilo v stiku 

- Škarje (zaobljene)  

OSTALO 

- Plastelin v lončku (4 osnovne barve) 

- Mapa z elastiko (za A4 liste) 

- Velika šablona (ravnilo) 

- Kolaž papir 

- Šolski copati z nedrsečim podplatom 

- Rezervna oblačila (majica, hlače, spodnje hlače, nogavice-vse označeno z imenom in 

priimkom) 

ŠPORTNA OPREMA 

- kratke hlače 

- majica s kratkimi rokavi 

- športni copati 

- vrečka za športno opremo 

POTROŠNI MATERIAL 

- 2 paketa robčkov 

LIKOVNA OPREMA 

- 5€ ZA LIKOVNI PRIBOR, KI GA NABAVI ŠOLA. 

 

PROSIMO, DA SO VSE POTREBŠČINE OZNAČENE Z IMENOM IN PRIIMKOM. 

UČBENIKE IN DELOVNE ZVEZKE UČENCI DOBIJO V ŠOLI.  

ZA UČENCE PRVE TRIADE SO BREZPLAČNI.  

 



 

VIZIJA ŠOLE  

Strokovnost, delavnost, strpnost, sprejemanje, prijaznost so naše vrline. Podporo 

in strokovno pomoč nudimo vsem, ki jo pri nas poiščejo. 
 

 

SEZNAM ŠOLSKIH POTREBŠČIN ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022- 

2. in 3.razred 

 

ZVEZKI 

1x veliki črtasti zvezek (zvezki naj imajo debelejše liste, vmesno črto) 

1x veliki karo (A4 format) 

2x brezčrtni zvezek (A4 format) 

1X beležka 

PERESNICA (naj bo pregledna) 

- Debelejše barvice (mastne) 

- 2x svinčnik (debelejši) 

- Šilček 

- Radirka 

- 3x lepilo v stiku 

- Škarje (zaobljene)  

OSTALO 

- Plastelin v lončku (4 osnovne barve) 

- Mapa z elastiko ( za A4 liste) 

- Šolski copati z nedrsečim podplatom 

- Rezervna oblačila (majica, hlače, spodnje hlače, nogavice-vse označeno z imenom in 

priimkom) 

ŠPORTNA OPREMA 

- kratke hlače 

- majica s kratkimi rokavi 

- športni copati 

- vrečka za športno opremo 

LIKOVNA OPREMA 

- 5€ ZA LIKOVNI PRIBOR, KI GA NABAVI ŠOLA. 

 

PROSIMO, DA SO VSE POTREBŠČINE OZNAČENE Z IMENOM IN PRIIMKOM. 

 

UČBENIKE IN DELOVNE ZVEZKE UČENCI DOBIJO V ŠOLI.  

ZA UČENCE PRVE TRIADE SO BREZPLAČNI.  

 

  



 

VIZIJA ŠOLE  

Strokovnost, delavnost, strpnost, sprejemanje, prijaznost so naše vrline. Podporo 

in strokovno pomoč nudimo vsem, ki jo pri nas poiščejo. 
 

 

SEZNAM ŠOLSKIH POTREBŠČIN ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022-  

4.razred 

 

SLOVENSKI JEZIK  

▪ zvezek TAKO LAHKO – latajn II. tri črte (A4, 40 
listni)   

  

  

MATEMATIKA  

▪ zvezek veliki  karo (A4)  

▪ ravnilo s šablono (30 cm)  

DRUŽBOSLOVJE  

▪ zvezek črtasti (A4)   

  

NARAVOSLOVJE  

▪ zvezek črtasti (A4)   

 

GLASBENA VZGOJA                              

▪ brezčrtni zvezek (A4) – če imate še lanskega 

lahko prinesete tistega 

  

ŠPORTNA VZGOJA  

▪ telovadne hlače in majica  

▪ športni copati (za dvoranski šport)  

 

OSTALE POTREBŠČINE  

▪ šolski copati  

▪ šolska torba    

▪ peresnica (svinčnik, radirka, barvice, šilček) 

▪ beležka 

▪ mapa   

▪ lepilo v stiku (ne tekoče)  

▪ škarje   

▪ za likovno vzgojo – 5€ prinesete učiteljici na 1. šolski dan in učitelj priskrbi vse 

potrebno 

 

 

UČBENIKE in DELOVNE ZVEZKE UČENCI DOBIJO V ŠOLI. 

V TA NAMEN (za delovne zvezke) NAJ UČENCI V ŠOLO PRINESEJO 41€. 

  



 

VIZIJA ŠOLE  

Strokovnost, delavnost, strpnost, sprejemanje, prijaznost so naše vrline. Podporo 

in strokovno pomoč nudimo vsem, ki jo pri nas poiščejo. 
 

 

SEZNAM ŠOLSKIH POTREBŠČIN ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022-  

5.razred 
 

SLOVENSKI JEZIK 
− 2 zvezka TAKO LAHKO – latajn II. tri črte (A4, 40 listni) 

 

MATEMATIKA 
− 2 zvezka veliki karo (A4) 
− ravnilo s šablono (30 cm) 

 

DRUŽBOSLOVJE 
− zvezek TAKO LAHKO – latajn II. tri črte (A4) 

 

NARAVOSLOVJE 
− zvezek TAKO LAHKO – latajn II. tri črte (A4) 

 

GLASBENA VZGOJA 
− zvezek črtasti (A4) 

 

ŠPORTNA VZGOJA 
− telovadne hlače in majica 
− športni copati (čisti za dvoranski šport) 

 

LIKOVNA VZGOJA 
− 5 € za likovni material (učitelj priskrbi vse potrebne pripomočke) 

 

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 
− 5 € za material (učiteljica priskrbi vse potrebne pripomočke) 

 

GOSPODINJSTVO 
− zvezek črtasti (A4) 

 

OSTALE POTREBŠČINE 
− šolski copati 

− šolska torba 

− peresnica (svinčnik, radirka, barvice, šilček) 

− beležka (A5 format) 

− mapa 

− lepilo v stiku (ne tekoče lepilo!) 
− škarje 

 

UČBENIKE in DELOVNE ZVEZKE UČENCI DOBIJO V ŠOLI. 
V TA NAMEN (za delovne zvezke) NAJ UČENCI V ŠOLO PRINESEJO 35€. 

 

 



 

VIZIJA ŠOLE  

Strokovnost, delavnost, strpnost, sprejemanje, prijaznost so naše vrline. Podporo 

in strokovno pomoč nudimo vsem, ki jo pri nas poiščejo. 
 

 

SEZNAM ŠOLSKIH POTREBŠČIN ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022- 

6.razred 

 
 

SLOVENŠČINA 

▪ zvezek TAKO LAHKO – leva in desna polovica latajn tri črte (A4, 40 listni)   

 

MATEMATIKA  

▪ zvezek veliki  karo (A4)  

▪ ravnilo s šablono (30 cm) 

▪ ravnilo GEO trikotnik 

▪ šestilo 

 

DRUŽBOSLOVJE  

▪ zvezek črtasti (A4)   

  

NARAVOSLOVJE  

▪ zvezek črtasti (A4)   

  

GLASBENA UMETNOST                              

▪ zvezek črtasti (A4)   

 

LIKOVNA UMETNOST 

▪ 5€ in učitelj priskrbi vse potrebno 
 

GOSPODINJSTVO 

▪ zvezek črtasti (A4) – če imate še lanskega lahko prinesete tistega 

 

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 

▪ 5€ in učiteljica priskrbi vse potrebno 
 

 

 

 

UČBENIKE in DELOVNE ZVEZKE UČENCI DOBIJO V ŠOLI. 

V TA NAMEN (za delovne zvezke) NAJ UČENCI V ŠOLO PRINESEJO 34€. 

 

 



 

VIZIJA ŠOLE  

Strokovnost, delavnost, strpnost, sprejemanje, prijaznost so naše vrline. Podporo 

in strokovno pomoč nudimo vsem, ki jo pri nas poiščejo. 
 

 

SEZNAM ŠOLSKIH POTREBŠČIN ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022- 

7. razred 

 
 

ZVEZKI: 

• 1 veliki karo zvezek TAKO LAHKO 

• 6 velikih črtastih zvezkov TAKO LAHKO 

 

PRIPOMOČKI: 

• urejena peresnica (nalivno pero, svinčnik, barvice, rdeče pisalo, 

radirka, šilček) 

• lepilo 

• ravnilo 

• škarje 

 

OSTALO: 

• 5€ za material za likovno umetnost 

• 5€ za material za tehniko 
 

 

 

 

UČBENIKE in DELOVNE ZVEZKE UČENCI DOBIJO V ŠOLI. 

V TA NAMEN (za delovne zvezke) NAJ UČENCI V ŠOLO PRINESEJO  

31€ (ANGLEŠČINA) oz. 48€ (NEMŠČINA) 

  



 

VIZIJA ŠOLE  

Strokovnost, delavnost, strpnost, sprejemanje, prijaznost so naše vrline. Podporo 

in strokovno pomoč nudimo vsem, ki jo pri nas poiščejo. 
 

 

SEZNAM ŠOLSKIH POTREBŠČIN ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022-  

8. in 9.razred 

 
 

ZVEZKI: 

• 1 veliki karo zvezek  

• 5 velikih črtastih zvezkov  

 

PRIPOMOČKI: 

• urejena peresnica (nalivno pero, svinčnik, barvice, rdeče pisalo, 

radirka, šilček) 

• lepilo 

• ravnilo in geotrikotnik 

• škarje 

• šestilo  

 

OSTALO: 

• 5€ za material za likovno umetnost 

• 5€ za material za tehniko 
 

 

 

 

UČBENIKE in DELOVNE ZVEZKE UČENCI DOBIJO V ŠOLI. 

V TA NAMEN (za delovne zvezke) NAJ UČENCI V ŠOLO PRINESEJO  

- 8. RAZRED: 42€ (ANGLEŠČINA) oz. 58€ (NEMŠČINA) 

- 9. RAZRED: 42€ (ANGLEŠČINA) oz. 53€ (NEMŠČINA) 

 

 


