
ŠOLSKE POTREBŠČINE  
 

NIS  
 

1. RAZRED 
 
Zvezki: 

 2  zvezka A/4 - brezčrtna 

 1 zvezek A/4 – L stran prazna, D stran  črte prekinjene/polne (TAKO LAHKO) 

 
 
Ostalo: 

 1 trda mapa z elastiko 

 1 beležka velikosti A5 (mali črtasti zvezek) 

 šablonsko ravnilo (20 cm) 

 športna oprema: kratke hlače, majica ali dres 

 šolski copati z nedrsečim podplatom  

 likovne potrebščine 

o kolaž – barvni papir, 20 listni 

o risalni blok, 20 listni, mehki 

o ploščati čopiči, 3 kosi 

o vodene barvice 

o paleta 

o voščenke 

 ovitke (prozorne) za knjige in zvezke, nalepke (OBVEZNO: NA VSEH DELOVNIH 

ZVEZKIH IN ŠOLSKIH POTREBŠČINAH NALEPITI ETIKETE Z IMENOM UČENCA) 

 

 

Peresnica: 

 2 HB svinčnika - debeli 

 radirka 

 šilček 

 suhe barvice - debele 

 flomastri - debeli 

 ostre škarje (zaščitene) 

 lepilo za papir 

 

 

Za čiste zobe: 

 zobna ščetka 

 zobna pasta 

 
 
 
 



2. RAZRED 
 
Zvezki: 

 3  zvezka A/4 – L stran prazna, D stran črte prekinjene/polne (TAKO LAHKO) 

 1 zvezek A4 -  1cm karo  

 
 
Ostalo: 

 1 trda mapa z elastiko 

 1 beležka velikosti A5 (mali črtasti zvezek) 

 šablonsko ravnilo (20 cm) 

 športna oprema: kratke hlače, majica ali dres 

 šolski copati z nedrsečim podplatom 

 likovne potrebščine 

o kolaž – barvni papir, 20 listni 

o risalni blok, 20 listni, mehki 

o ploščati čopiči, 3 kosi 

o vodene barvice 

o paleta 

o voščenke 

 ovitke (prozorne) za knjige in zvezke, nalepke (OBVEZNO: NA VSEH DELOVNIH 

ZVEZKIH IN ŠOLSKIH POTREBŠČINAH NALEPITI ETIKETE Z IMENOM UČENCA) 

 

 

Peresnica: 

 3 HB svinčniki - debeli 

 radirka 

 šilček 

 suhe barvice - debele 

 flomastri 

 ostre škarje (zaščitene) 

 lepilo za papir 

 

 

Za čiste zobe: 

 zobna ščetka 

 zobna pasta 

 
 
 
 



3. RAZRED 
 

Predmet Kratica Pripomočki 

Slovenščina SLO 

1 veliki črtasti zvezek A4, 

– L stran prazna, D stran črte 

prekinjene/polne 

Matematika MAT 1 veliki zvezek A4 (1 cm kvadratki) 

Spoznavanje okolja SPO 

1 veliki črtasti zvezek A4, 

– L stran prazna, D stran črte 

prekinjene/polne 

Glasbena umetnost GVZ 

1 veliki črtasti zvezek A4, 

– L stran prazna, D stran črte 

prekinjene/polne 

Likovna umetnost LVZ 

tempera barve, voščenke, kolaž papir 

(barvni papir, 20 listni), plastelin, 

3 ploščate čopiče, paleta 

risalni blok (20 listni, mehki) 

Šport ŠVZ 
športni copati, majica, 

kratke hlače ali trenirka 

 
Ostalo: 

 1 trda mapa z elastiko 

 1 beležka velikosti A5 (mali črtasti zvezek) 

 šolski copati z nedrsečim podplatom 

 ovitke (prozorne) za knjige in zvezke, nalepke (OBVEZNO: NA VSEH DELOVNIH 

ZVEZKIH IN ŠOLSKIH POTREBŠČINAH NALEPITI ETIKETE Z IMENOM UČENCA) 

 

 

Peresnica: 

 2 svinčnika 

 nalivno pero 

 črnilni vložki modri 

 radirka 

 šilček 

 suhe barvice 

 škarje 

 lepilo za papir 

 šablonsko ravnilo (veliko in majhno) 

 

 

Za čiste zobe: 

 zobna ščetka 

 zobna pasta 

 
 
 
 



4. RAZRED 
 

Predmet Kratica Pripomočki 

Slovenščina SLO 
1 veliki črtasti zvezek A4, 

velika pisanka »Tako lahko« A4 

Matematika MAT 1 veliki zvezek A4 (1 cm kvadratki)  

Družboslovje DRU 1 veliki črtasti zvezek A4 

Naravoslovje NAR 1 veliki črtasti zvezek A4 

Glasbena umetnost GVZ 1 veliki črtasti zvezek A4 

Likovna umetnost LVZ 

tempera barve, voščenke, kolaž papir 

(barvni papir, 20 listni), plastelin, 

3 ploščate čopiče, paleta 

risalni blok (20 listni, mehki) 

Šport ŠVZ 
športni copati, majica,  

kratke hlače ali trenirka 

 
 
Ostalo: 

 1 trda mapa z elastiko 

 1 beležka velikosti A5 (mali črtasti zvezek) 

 šolski copati z nedrsečim podplatom 

 ovitke (prozorne) za knjige in zvezke, nalepke (OBVEZNO: NA VSEH DELOVNIH 

ZVEZKIH IN ŠOLSKIH POTREBŠČINAH NALEPITI ETIKETE Z IMENOM UČENCA) 

 

 

Peresnica: 

 2 svinčnika 

 nalivno pero 

 črnilni vložki modri 

 radirka 

 šilček 

 suhe barvice 

 škarje 

 lepilo za papir 

 šablonsko ravnilo (veliko in majhno) 

 

 

Za čiste zobe: 

 zobna ščetka 

 zobna pasta 

 
 



   5. RAZRED 
 

Predmet Kratica Pripomočki 

Slovenščina SLO 
2 velika črtasta zvezeka A4,  

velika pisanka »Tako lahko« A4 

Matematika MAT 2 velika zvezka A4 mali karo 

Družboslovje DRU 
1 veliki črtasti zvezek A4,  

zemljevid Slovenije 

Naravoslovje NAR 1 veliki črtasti zvezek A4 

Glasbena umetnost GVZ 1 veliki črtasti zvezek A4 

Gospodinjstvo GOS 1 veliki črtasti zvezek A4 

Likovna umetnost LVZ 

tempera barve,  

1 ozek čopič, 1 širok čopič,  

risalni blok (listi A3),  

Tehnika in tehnologija TIT 1 veliki zvezek A4 veliki karo 

Šport ŠVZ 
športni copati, majica,  

kratke hlače ali trenirka 

 
 
Ostalo: 

 1 trda mapa z elastiko 

 1 beležka velikosti A5 (mali črtasti zvezek) 

 šolski copati z nedrsečim podplatom 

 ovitke (prozorne) za knjige in zvezke, nalepke (OBVEZNO: NA VSEH DELOVNIH 

ZVEZKIH IN ŠOLSKIH POTREBŠČINAH NALEPITI ETIKETE Z IMENOM UČENCA) 

 

 

Peresnica: 

 2 svinčnika 

 nalivno pero 

 črnilni vložki modri 

 radirka 

 šilček 

 suhe barvice 

 škarje 

 lepilo za papir 

 šablonsko ravnilo (veliko in majhno) 

 geotrikotnik 

 

 

Za čiste zobe: 

 zobna ščetka 

 zobna pasta 

 
 



  6. RAZRED 
 

Predmet Kratica Pripomočki 

Slovenščina SLO 2 velika črtasta zvezka A4 

Matematika MAT 2 velika zvezka A4 mali karo 

Družboslovje DRU 
2 veliki črtasti zvezek A4,  

zemljevid Slovenije 

Naravoslovje NAR 2 velika črtasta zvezka A4 

Glasbena umetnost GVZ 1 veliki črtasti zvezek A4 

Gospodinjstvo GOS 1 veliki črtasti zvezek A4 

Likovna umetnost LVZ 

tempera barve,  

1 ozek čopič, 1 širok čopič,  

risalni blok (listi A3), 

Tehnika in tehnologija TIT 1 veliki zvezek A4 mali karo 

Šport ŠVZ 
športni copati, majica,  

kratke hlače ali trenirka 

 
 
Ostalo: 

 1 mapa 

 1 mala beležka 

 šolski copati 

 ovitke (prozorne) za knjige in zvezke, nalepke (OBVEZNO: NA VSEH DELOVNIH 

ZVEZKIH IN ŠOLSKIH POTREBŠČINAH NALEPITI ETIKETE Z IMENOM UČENCA) 

 

 

Peresnica: 

 navadni svinčnik 

 nalivno pero 

 črnilni vložki modri 

 kemični svinčnik  

 kemični barvni svinčnik 

 šilček 

 radirka 

 suhe barvice 

 flomastri 

 škarje 

 lepilo za papir  

 geo trikotnik 

 šestilo 

 šablona velika 

 

 

Za čiste zobe: 

 zobna ščetka 

 zobna pasta 

 
 
 



7. RAZRED 

 
Predmet Kratica Pripomočki 

Slovenščina SLO 2 velika črtasta zvezka A4 

Matematika MAT 2 velika zvezka A4 mali karo 

Angleški jezik TJA 1 veliki črtasti zvezek A4 

Družboslovje DRU 
2 velika črtasta zvezka A4,  

zemljevid Slovenije 

Naravoslovje NAR 1 veliki črtasti zvezek A4 

Glasbena umetnost GVZ 1 veliki črtasti zvezek A4 

Gospodinjstvo GOS 1 veliki črtasti zvezek A4 

Likovna umetnost LVZ 

tempera barve,  

1 ozek čopič, 1 širok čopič,  

risalni blok (listi A3), 

Tehnika in tehnologija TIT 1 veliki zvezek A4 mali karo 

Šport ŠVZ 
športni copati, majica,  

kratke hlače ali trenirka 

 
 
Ostalo: 

 1 mapa 

 1 mala beležka 

 šolski copati 

 ovitke (prozorne) za knjige in zvezke, nalepke (OBVEZNO: NA VSEH DELOVNIH 

ZVEZKIH IN ŠOLSKIH POTREBŠČINAH NALEPITI ETIKETE Z IMENOM UČENCA) 

 

 

Peresnica: 

 navadni svinčnik 

 nalivno pero 

 črnilni vložki modri 

 kemični svinčnik  

 kemični barvni svinčnik 

 šilček 

 radirka 

 suhe barvice 

 flomastri 

 škarje 

 lepilo za papir  

 geo trikotnik 

 šestilo 

 šablona velika 

 

 

Za čiste zobe: 

 zobna ščetka 

 zobna pasta 

 

 



 

8. RAZRED 
 

Predmet Kratica Pripomočki 

Slovenščina SLO 2 velika črtasta zvezka A4 

Matematika MAT 2 velika zvezka A4 mali karo  

Angleški jezik TJA 1 velik črtasti zvezek A4 

Družboslovje DRU 2 velika črtasta zvezka A4 

Naravoslovje NAR 2 velika črtasta zvezka A4 

Glasbena umetnost GVZ 1 veliki črtasti zvezek A4 

Gospodinjstvo GOS 1 velik črtasti zvezek A4 

Likovna umetnost LVZ 

tempera barve,  

1 ozek čopič, 1 širok čopič,  

risalni blok (listi A3), 

Tehnika in tehnologija TIT 1 velik črtasti zvezek A4 

Šport ŠVZ 

športni copati, majica,  

kratke hlače ali trenirka,  

vrečka za športno opremo 

 
 
Ostalo: 

 1 mapa z elastiko  

 1 mala beležka 

 šolski copati 

 ovitke (prozorne) za knjige in zvezke, nalepke (OBVEZNO: NA VSEH DELOVNIH 

ZVEZKIH IN ŠOLSKIH POTREBŠČINAH NALEPITI ETIKETE Z IMENOM UČENCA) 

 

Peresnica: 

 navadni svinčnik 

 nalivno pero 

 črnilni vložki modri 

 kemični svinčnik  

 kemični barvni svinčnik 

 šilček 

 radirka 

 suhe barvice 

 flomastri 

 škarje 

 lepilo za papir  

 geo trikotnik 

 šestilo 

 šablona velika 

 

 

Za čiste zobe: 

 zobna ščetka 

 zobna pasta 

 

 



9. RAZRED 
 

Predmet Kratica Pripomočki 

Slovenščina SLO 2 velika črtasta zvezka A4 

Matematika MAT 2 velika zvezka A4 mali karo  

Angleški jezik TJA 1 velik črtasti zvezek A4 

Družboslovje DRU 2 velika črtasta zvezka A4 

Naravoslovje NAR 2 velik črtasti zvezek A4 

Glasbena umetnost GVZ 1 velik črtasti zvezek A4 

Gospodinjstvo GOS 1 velik črtasti zvezek A4 

Likovna umetnost LVZ 

tempera barve,  

1 ozek čopič, 1 širok čopič,  

risalni blok (listi A3), 

Tehnika in tehnologija TIT 1 velik črtasti zvezek A4 

Šport ŠVZ 

športni copati, majica,  

kratke hlače ali trenirka,  

vrečka za športno opremo 

 
 
Ostalo: 

 1 mapa z elastiko  

 1 mala beležka 

 šolski copati 

 ovitke (prozorne) za knjige in zvezke, nalepke (OBVEZNO: NA VSEH DELOVNIH 

ZVEZKIH IN ŠOLSKIH POTREBŠČINAH NALEPITI ETIKETE Z IMENOM UČENCA) 

 

 

Peresnica: 

 navadni svinčnik 

 nalivno pero 

 črnilni vložki modri 

 kemični svinčnik  

 kemični barvni svinčnik 

 šilček 

 radirka 

 suhe barvice 

 flomastri 

 škarje 

 lepilo za papir  

 geotrikotnik 

 šestilo 

 šablona velika 

 

 

Za čiste zobe: 

 zobna ščetka 

 zobna pasta 

 



 

PPVI  
 

PPVI  I.,  II. in III. 

 
 šolska torba,  krtačka za zobe,  

 puščica, 

 škarje 

 1 zobna pasta in lonček 

 zložljiv dežnik, robčki 

 navadni svinčnik,  risalni blok (30 listov),  

 radirka,  barvni kolaž papir, 

 šilček,  2 lepila za papir v stiku,  

 suhe barvice,   vodene barvice, 

 flomastri, 

 zvezki (po dogovoru z razrednikom), 

 velika šablona,  

 nedrseči copati,                                    

športni copati (za v telovadnico), 

 športna oprema (krtke hlače in kratka 

majica) 

 čopič (1 tanek, 1 debel),  

 beležka, 

 lepilni trak 

  

  

 

PPVI  IV. – V. 

 
 2 velika črtasta zvezka, 

 peresnica, kemični svinčnik, navadni svinčnik, radirka, šilček, ravnilo, barvice, flomastri, 

škarje, lepilo, 

 1 mapa, 

 šolska torba, 

 copati, 

 športna oprema, 

 krtačka za zobe,  

 1 zobna pasta, 

 steklenička za vodo 


