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OPOMBA:  
Za vse razrede velja, da imajo učenci lahko potrebščine od prejšnjega šolskega leta, če so še 

uporabne oz. cele. Nepopolne komplete (npr. barvice, kolaž …) dopolnite, uredite. Učenci lahko 

uporabijo tudi zvezke, ki niso bili v celoti porabljeni v preteklem šolskem letu. 

 

 

 

 



Osnovna šola Dornberk 

PŠ Prvačina 

 

SEZNAM DELOVNIH ZVEZKOV IN OSTALIH POTREBŠČIN ZA 

 

1. RAZRED V ŠOLSKEM LETU 2015/2016 

 

NAZIV PREDMET CENA V 

EUR 

LILI IN BINE 1, medpredmetni učni komplet za 1. razred s kodo in 

prilogami, Rokus Klett (EAN: 9789612712044). 

Slovenščina    37,60 

 

                                                                                                                          Skupaj:  37,60 

 

POTREBŠČINE 

Obvezne potrebščine: 

Zvezki: 1 velik A4 brezčrtni, 

            1 mali B5 karo (1 cm),  

            1 mali B5 črtni, črte 11 mm (TAKO LAHKO), 

            1 mali zvezek s črtami, 

  mapa s trdimi platnicami in elastiko, 

peresnica: svinčnik (trdota HB), radirka, šilček, suhe  

                  barvice, flomastri, škarje (kakovostne), lepilo (UHU v stiku) 

ravnilo mala šablona, 

šolski copati (z gumo na podplatih), 

športna oprema: kratka majica, kratke hlače, copati,  

                            vrečka, 

šolska torba 

Potrebščine za pouk likovne vzgoje bomo naročili v šoli in plačate starši po položnici v septembru ali 

oktobru. 

 

 



Osnovna šola Dornberk 

PŠ Prvačina 

SEZNAM DELOVNIH ZVEZKOV IN OSTALIH POTREBŠČIN ZA 

 

2. RAZRED V ŠOLSKEM LETU 2015/2016 

 

NAZIV PREDMET CENA V EUR 

LILI IN BINE 2, medpredmetni učni komplet za drugi razred s 

kodo in prilogami, Rokus Klett, EAN: 9789612713850 (2464) 

Slovenščina 40,00 

                                                                                                                   Skupaj:    40,00 

 

POTREBŠČINE 

Zvezki:  

            1 velik A4 karo (1 cm), 

            1 velik A4 črtasti, 

            1 mali B5 črtasti, črte 11 mm (TAKO LAHKO), nadaljevanje iz 1. razreda, 

            1 mali B5 črtasti z vmesno črto, latajn II (TAKO LAHKO), brez vmesne prazne strani, 

mapa s trdimi platnicami in elastiko, 

peresnica: svinčnik (trdota HB), radirka, šilček, suhe  

                  barvice, flomastri, škarje (kakovostne), lepilo    

                 (UHU v stiku), rdeč kemični svinčnik,  

ravnilo velika šablona (Noma 5), 

šolski copati (nedrseči), 

športna oprema: kratka majica, kratke hlače, copati,  

                            vrečka, 

šolska torba. 

 

 

 

 

 



Osnovna šola Dornberk 

PŠ Prvačina 

SEZNAM DELOVNIH ZVEZKOV IN OSTALIH POTREBŠČIN ZA 

 

3. RAZRED V ŠOLSKEM LETU 2015/2016 

 

NAZIV PREDMET CENA V EUR 

M. Cotič, D. Felda, T. Hodnik-Čadež: Svet matematičnih 

čudes 3, delovni zvezek, (2 dela), prenova 2013, DZS, EAN: 

9789610203506 in 9789610203490. 

Matematika 21,80 

M. Grginič, M. Urbančič Jelovšek: ABC 3, GOVORIMO – 

POSLUŠAMO, PIŠEMO – BEREMO, delovni zvezek 

POSODOBLJENO (kupiti samo 1. in 2. del!), IZOLIT, 2013, 

EAN: 9789616625548, 9789616625555. 

Slovenščina 27,40 

                                                                                                                 Skupaj: 49,20 

 

POTREBŠČINE 

 

 1 velik debelejši črtani zvezek (prosto po otrokovi izbiri) 

 2 mala črtana zvezka (pisanka) Tako Lahko – s pomožno črto 

 1 mali črtani zvezek – navaden (glasbena vzgoja) 

 1 velik karo zvezek (10 mm)    

 peresnica 

 nalivno ali levičarsko pero 

 rdeč kemični svinčnik 

 navaden svinčnik HB, šilček, radirka 

 tanke suhe barvice (12 osnovnih barv), flomastri (10 osnovnih barv) 

 prazna večja škatla od čevljev za shranjevanje likovnih pripomočkov 

 voščenke, tempera barvice 

 čopiči treh debelin 14, 10, 6 

 lonček za vodo, paleta 

 šablona 

 malo ravnilce v peresnici 

 lepilo uhu tekoče in suho v stiku za papir, škarje 

 mapa s trdimi platnicami 

 šolska torba, šolski copati 

 športna oprema: kratka majica in hlače v vrečki 

 risalni blok (najmanj 20 listov) 

 1 rjava das masa 

 1 tuš 

 



Osnovna šola Dornberk 

PŠ Prvačina 

SEZNAM DELOVNIH ZVEZKOV IN OSTALIH POTREBŠČIN ZA 

 

4. RAZRED V ŠOLSKEM LETU 2015/2016 

NAZIV PREDMET CENA V 

EUR 

M. Novak, J. Nuč: Reach for the stars 4, delovni zvezek za 

pouk angleščine, DZS-EPC, EAN: 9788634130768. 

Angleščina 13,90 

M. Cotič, D. Feljda, N. Razpet…: Svet matematičnih čudes 4, 

delovni učbenik z dodanimi medpredmetnimi vsebinami (1. in 

2. del), DZS – Vedež, 2014. 

Matematika 17,70 

M. Cotič, D. Feljda, N. Razpet…: Svet matematičnih čudes 4, 

delovni zvezek, 2 dela, prenova 2012 (1. in 2. del), DZS – 

Vedež, 2012, EAN: 9789610200970. 

Matematika 13,00 

N. Cejhen, N. Drusany…: Gradim slovenski jezik 4, 

samostojni delovni zvezek za 4. razred, (1. in 2. del), 

posodobljena izdaja; Rokus Klett. EAN:9789612713799 

Slovenščina 17,15 

                                                                                                                  Skupaj: 61,75 

 

POTREBŠČINE 

SLJ: 1 velik črtan zvezek 

MAT: 1 velik zvezek visoki karo, šablona, geotrikotnik, šestilo 

DRU: 1 velik debelejši zvezek z robovi 

NIT: 1 velik debelejši zvezek z robovi 

TJA: 1 velik zvezek z robovi, mapa za učne liste 

GUM: 1 mali črtan zvezek 

ŠPO: kratka majica, kratke hlače, copati, vrečka iz blaga 

LUM: blok z 20 risalnimi listi, 3 ploščati čopiči različnih debelin, tempera barvice, voščenke, 

rjava das masa, flomastri, univerzalno lepilo, lepilni trak, kolaž papir, suhe barvice, lonček, 

krpica za brisanje, tuš, prazna škatla od čevljev za spravilo likovnih pripomočkov 

OSTALO: šolska torba, peresnica, nalivno pero, navadni svinčnik, rdeč kemični svinčnik, 

radirka, šilček, brisalec črnila, mapa s tršimi platnicami 

 


