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DELOVNI ZVEZKI IN OSTALE POTREBŠČINE ZA 

1. RAZRED V ŠOLSKEM LETU 2019/20 

DELOVNI ZVEZKI PREDMET CENA V 

EUR 

NOVI PRIJATELJI (MATEMATIKA 1, samostojni delovni zvezek za 

matematiko s kodo in prilogami), NOVO 2019, EAN: 9789612719357 

Samostojne delovne zvezke za matematiko prejmejo prvošolci prvi teden 
v septembru v šolski knjižnici. Komplete financira Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport. 

Matematika    14,00  

   

                                                                                                                           Skupna cena: 14,00 € 

Obvezne potrebščine: 

Zvezki:  

A4 – ABC zvezek z velikimi tiskanimi črkami (EAN:   3831075929067) 

A4 – 123 zvezek s številkami (EAN: 3831075929074) 

• 2 velika A4 brezčrtna, 

• 1 mali črtasti za bralno značko, 

• 1 majhen za beležko, 

mapa s trdimi platnicami in elastiko, 

peresnica: 

• svinčnik (trdota HB), radirka, šilček, suhe barvice, flomastri, škarje, lepilo (UHU v stiku), dodaten 

črn flomaster, 

ravnilo mala šablona, 

šolski copati (nedrseči), 

športna oprema: kratka majica, kratke hlače, copati, vrečka, 

šolska torba, 

zobna krtačka z ozkim vratom. 

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

oktobru.  

Vse potrebščine naj bodo označene z imenom otroka! 

 



 

 

DELOVNI ZVEZKI IN OSTALE POTREBŠČINE ZA 

2.  RAZRED V ŠOLSKEM LETU 2019/20 

DELOVNI ZVEZKI PREDMET CENA V EUR  

LILI IN BINE 2, KOMPLET C  – samostojna delovna zvezka 

za MAT in SLO s kodo za Lilibi.si in prilogo (NOVO 2018), 

EAN: 3831075928459.  

Samostojne delovne zvezke prejmejo drugošolci prvi teden 

v septembru v šolski knjižnici. Komplete financira 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. 

SLO, MAT, 

TJA 

30,00 € 

 

 

POTREBŠČINE   

Zvezki:   

 1 velik A4 karo (1 cm), TAKO LAHKO 

 2 velika A4 črtasta z vmesno črto, brez prazne vmesne strani, TAKO LAHKO 

 1 velik A4 brezčrtni (za TJA), 

 1 mali B5 črtasti, črte 11 mm, (ne kupujte novega, prinesite lanskega iz 1. razreda), 

 1 beležka, 

 1 mali črtasti za bralno značko (nadaljevanje iz 1. razreda), 

 

mapa s trdimi platnicami in elastiko, 

peresnica:  

 svinčnik (trdota HB), vodene barvice, radirka, šilček, suhe barvice, flomastri, škarje, lepilo (UHU v 

stiku), dodaten črn flomaster, 

 

ravnilo velika šablona (Noma 5), risalni blok, kolaž papir, 

šolski copati (nedrseči), 

športna oprema: kratka majica, kratke hlače, copati, vrečka, 

šolska torba, 

zobna krtačka z ozkim vratom. 

Za potrebe pouka likovne umetnosti bomo v šoli naročili še nekaj osnovnih litrskih tempera barv in glino. 

Delež stroškov boste starši plačali po položnici. 

Vse potrebščine naj bodo označene z imenom otroka! 

 

 

 



 

 

DELOVNI ZVEZKI IN OSTALE POTREBŠČINE ZA 

3. RAZ RED V ŠOLSKEM LETU 2019/20 

DELOVNI ZVEZKI PREDMET CENA V EUR 

LILI IN BINE 3, komplet A – samostojni delovni zvezki  

za SLO, MAT, SPO in GUM s kodo za Lilibi.si in prilogo 

(NOVO 2018), EAN: 3831075928473. 

Medpredmetni 

komplet 

38,00 € 

 

POTREBŠČINE   

 

SPO: 1 velik črtasti zvezek TAKO LAHKO (pisanka s pomožno črto brez prazne vmesne strani), 

 

SLJ:  1 mali in 2 velika črtasta zvezka TAKO LAHKO (pisanka s pomožno črto brez prazne vmesne  

           strani), 

  

MAT: 1 velik karo zvezek (10 mm) TAKO LAHKO, velika šablona, 

 

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

 

GUM: 1 majhen črtasti zvezek, TAKO LAHKO (pisanka s pomožno črto brez przne vmesne strani), 

 

LUM: tempera barve, vodene barve, čopiči različnih debelin, ploščati (16; 8; 4), lonček, spužvica, škatla 

za shranjevanje likovnih pripomočkov, risalni blok (najmanj 20 listov), voščenke, kolaž papir, suhe 

barvice, flomastri, črna flomastra (1 debel in 1 tanek), črn tuš. 

 

OSTALO: 

 šolska torba, peresnica, nalivno pero, navadni svinčnik HB, rdeč in zelen kemični svinčnik, 

radirka, šilček, mapa s tršimi platnicami, šolski copati, škarje, lepilo uhu v stiku za papir, lepilni 

trak, beležka, 

 zobna krtačka z ozkim vratom, 

 za potrebe pouka likovne umetnosti bomo v šoli naročili še nekaj likovnih materialov in 

pripomočkov. Delež stroškov boste starši plačali po položnici. 

 

Vse potrebščine naj bodo označene z imenom otroka! 
  

  



 

 

DELOVNI ZVEZKI IN OSTALE POTREBŠČINE ZA 

4. RAZRED V ŠOLSKEM LETU 2019/20 

DELOVNI ZVEZKI PREDMET CENA V EUR 

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

kodo za dostop do spletnih vsebin, DZS-EPC, PRENOVA 2016, EAN: 

9789610207245 

Angleščina 14,50 

RADOVEDNIH PET 4, komplet samostojnih delovnih zvezkov za 

matematiko v 4. razredu in ZZV Radovednih pet 4, Rokus-Klett, EAN: 

3831075927964 

Matematika 24,00 

RADOVEDNIH PET 4, samostojni delovni zvezek za slovenščino (v dveh 

delih) + koda za dostop do interaktivnega gradiva za slovenščino, EAN: 

9789612713263 

Slovenščina 15,00 

                                                                                                                                     SKUPAJ:     53,50 € 

*IZBIRNI PREDMETI - ITALIJANŠČINA 

GRANDI AMICI 1 – učbenik za italijanščino boste nabavili v septembru 

glede na formiranost skupine. 

  

Italijanščina 

 

 

POTREBŠČINE   

SLJ:   1 velik debelejši črtasti 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  črtasti zvezek z robovi, 

GUM:  1 velik črtasti zvezek (tanek), 

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

LUM:  

blok z 20 risalnimi listi, 3 okrogli in 3 ploščati čopiči različnih debelin (lahko so lanski), tempera barvice, velika bela 

tempera, voščenke, flomastri, univerzalno lepilo, lepilni trak, kolaž papir, suhe barvice, lonček, krpica za brisanje, 

tuš, prazna škatla od čevljev za spravilo likovnih pripomočkov, lanska paleta. 

 

ITALIJANŠČINA: 1 velik črtasti zvezek 

 

OSTALO:  

 šolska torba, peresnica, nalivno pero, navadni svinčnik, rdeč kemični svinčnik, radirka, šilček, brisalec 

črnila, mapa s tršimi platnicami, dodaten črn flomaster, 

 zobna krtačka z ozkim vratom, 

 za potrebe pouka likovne umetnosti bomo v šoli naročili še nekaj osnovnih litrskih tempera barv in glino. 

Delež stroškov boste starši plačali po položnici.  

 

Vse potrebščine naj bodo označene z imenom otroka! 
 

  



 

 

DELOVNI ZVEZKI IN OSTALE POTREBŠČINE ZA 

5. RAZRED V ŠOLSKEM LETU 2019/20 

DELOVNI ZVEZKI                       PREDMET CENA V EUR 

RADOVEDNIH  PET 5, samostojni delovni zvezek za slovenščino  

- jezik (2 dela), 2016, EAN: 3831075927339 

Slovenščina 16,00 

RADOVEDNIH PET 5, komplet samostojnih delovnih zvezkov in 

ZZV Radovednih pet 5, EAN: 3831075927971 

Matematika        22,00 

M. Novak, J. Nuč: Reach for the stars 5, delovni zvezek za 

angleščino s kodo za dostop do spletnih vsebin, DZS-EPC, EAN: 

9789610208426 (PRENOVA 2017) 

Angleščina 14,50 

                                                                                                                           SKUPAJ:    52,50 € 

POTREBŠČINE   

 SLJ: mapa A4 s štirimi sponkami, tanka; vložni listi s črtami, 

 

MAT: 1 veliki zvezek nizki karo, šablonsko ravnilo, geotrikotnik, šestilo, 

 

DRU: 1 velik črtasti zvezek, zemljevid Slovenije (merilo 1:500 000, s priloženim pisalom in gobico za 

brisanje), 

 

NIT: 1 velik črtasti zvezek, 

 

GUM: velik tanek črtasti zvezek, 

 

ŠPO:  majica s kratkimi rokavi, kratke hlače, športni copati, trenirka, 

 

LUM:  

blok (20 risalnih listov), čopiči različnih debelin, tempera barvice, voščenke, flomastri, lepilni trak, kolaž papir, 

suhe barvice, lonček, škatla za shranjevanje likovnih pripomočkov, paleta, tuš, škarje, 2 črna flomastra (1 debel 

in 1 tanek), 

 

GOS:  velik tanek črtasti zvezek, 

 

TJA:   velik črtasti zvezek, 

 

ITALIJANŠČINA: 1 velik črtasti zvezek 

 

OSTALO:  

 šolska torba, peresnica, lepilo v stiku, nalivno pero, navadni svinčnik, rdeč kemični svinčnik, radirka, 

šilček, mapa s tršimi platnicami, 

 zobna krtačka z ozkim vratom, 

 za potrebe pouka likovne umetnosti bomo v šoli naročili še nekaj osnovnih litrskih tempera barv in 

glino. Delež stroškov boste starši plačali po položnici.  

 

Vse potrebščine naj bodo označene z imenom otroka! 

 

  



 

 

DELOVNI ZVEZKI IN OSTALE POTREBŠČINE ZA 

6. RAZRED V ŠOLSKEM LETU 2019/20 

DELOVNI ZVEZKI PREDMET CENA V 

EUR 

SLOVENŠČINA – BREZ DELOVNEGA ZVEZKA Slovenščina  - 

ANGLEŠČINA –  BREZ DELOVNEGA ZVEZKA Angleščina - 

Z. Puncer, J. Virtič, S Fošnarič, D. Suklan: delovni zvezek z gradivi 

Tehnika in tehnologija 6. Založba Izotech, PRENOVLJENO, EAN: 

9789619104859. 

Tehnika in 

tehnologija 

19,50 

                                                                                                                                  SKUPAJ:  19,50 € 

                          POTREBŠČINE   

SLJ: mapa A4 s sponkami, vložni črtani listi, nalivno pero, zelen in rdeč kemični svinčnik; 

GEO: velik črtasti zvezek (60 strani z robovi), rdeče in modro pisalo, svinčnik, radirka, geotrikotnik, 

6 barvnih svinčnikov (rjav, moder, zelen, rdeč, oranžen, rumen), stik lepilo, šestilo; ATLAS SVETA 

za osnovne in srednje šole, MKZ (zaželena nabava, neobvezno); 

TJA: velik črtasti zvezek, 

MAT: zvezek A4, karirasti (nizki karo), kemični svinčnik ali nalivno pero, svinčnik, barvice, ravnilo, 

geotrikotnik, šestilo, 

NAR: zvezek A4 črtast, 

GOS: zvezek A4 črtast ali brezčrtan (tanek, lahko lanski), 

LUM: brezčrtni zvezek A4, ŠOLSKI LIKOVNI BLOK A3 z različnimi vrstami papirja (30 listni), 

svinčnik (HB in B4), tempera barve, bela velika tempera, črn flomaster, lepilo v stiku, škarje, linolej 

A4; 

drugi materiali (glina) – nabava na šoli in plačilo po položnici, 

TIT: priporočam tehniški svinčnik 0.5 HB, trikotnik 30˚,velik črtasti zvezek, 

GUM : velik črtasti zvezek (tanek), 

ZGO: velik črtasti zvezek z robovi, 

ITALIJANŠČINA: 1 velik črtasti zvezek 

 

OSTALO:  

 zobna krtačka z ozkim vratom. 



 

 

DELOVNI ZVEZKI IN OSTALE POTREBŠČINE ZA 

7. RAZRED V ŠOLSKEM LETU 2019/20 

DELOVNI ZVEZKI PREDMET CENA V EUR 

SLOVENŠČINA  - BREZ DELOVNEGA ZVEZKA  Slovenščina - 

T. Hutchinson: Project 2 (3. izdaja), delovni zvezek, MKT, 

EAN: 9780194763493. 

Angleščina 

 

18,90 

J. Virtič, S Fošnarič, D. Suklan: delovni zvezek z delovnim 

gradivom Tehnika in tehnologija 7.  Založba Izotech, 

PRENOVLJENO, EAN: 9789619104835 

Tehnika in 

tehnologija 

19,50 

                                                                                                                           SKUPAJ:  38,40 € 

*IZBIRNI PREDMET - ITALIJANŠČINA 

AMICI D'ITALIA 1, učbenik za italijanščino, založba Eli, EAN: 

9788853615114 (uporabljajo ga najmanj 2 šolski leti)  

Italijanščina  

15,60 

POTREBŠČINE   

SLJ: mapa A4 s sponkami (iz lanskega leta), vložni črtani listi, rdeč in zelen kemični svinčnik, 

DKE: velik črtasti zvezek, 

MAT: zvezek A4, karirasti (nizki karo), kemični svinčnik ali nalivno pero, svinčnik, barvice, ravnilo, 

geotrikotnik, šestilo, 

ZGO: velik črtasti zvezek z robovi (lahko lanski), 

GEO: velik črtasti zvezek  z robovi (lahko lanski), 

TJA: zvezek A4, 

NAR:  A4 črtasti zvezek, 

GUM: velik črtasti zvezek (tanek), 

LUM: brezčrtni zvezek A4 (lahko lanski), ŠOLSKI LIKOVNI BLOK A3 z različnimi vrstami papirja (30 

listni), svinčnik (HB in B4), tempera barve, bela velika tempera, črn flomaster, lepilo v stiku, škarje, linolej A4; 

drugi materiali (glina) – nabava na šoli in plačilo po položnici; 

med šolskim letom možnost naročila dodatnih materialov (žica, odpadna embalaža, vrvica); 

LS1 (izbirni predmet): 

 uporabljajo se pripomočki LUM, med šolskim letom možnost naročila dodatnih materialov (žica, 

odpadna embalaža, lepilni trak); 

ITALIJANŠČINA: 1 velik črtasti zvezek 

 

OSTALO:  

 zobna krtačka z ozkim vratom 



 

 

DELOVNI ZVEZKI IN OSTALE POTREBŠČINE ZA 

8.  RAZRED V ŠOLSKEM LETU 2019/20 

DELOVNI ZVEZKI PREDMET CENA V 

EUR 

SLOVENŠČINA – BREZ DELOVNEGA ZVEZKA  Slovenščina - 

T. Hutchinson: Project 3 (3. izdaja), delovni zvezek, MKT, EAN: 

9780194763509. 

Angleščina 18,90 

A. Gabrič et al.: Kemija danes 1, delovni zvezek, PRENOVA 2014, 

DZS, EAN: 9789610202837 (NABAVA DZ JE NEOBVEZNA) 

Kemija 14,50 

J. Virtič, S Fošnarič, D. Suklan, B. Karner: delovni zvezek z gradivi  

Tehnika in tehnologija 8.  Založba Izotech, PRENOVLJENO, EAN: 

9789619104873 

Tehnika in 

tehnologija 

19,50 

                                                                                                                           SKUPAJ: 52,90 € 

POTREBŠČINE   

SLJ: mapa A4 s sponkami (iz prejšnjega leta), vložni črtani listi, rdeč in zelen kemični svinčnik, 

DKE: velik črtast zvezek (iz prejšnjega leta), 

MAT: zvezek A4, karirasti (nizki karo), kemični svinčnik ali nalivno pero, svinčnik, barvice, ravnilo, 

geotrikotnik, šestilo, 

FIZ: zvezek A4 (karirasti), kemični svinčnik ali nalivno pero, svinčnik, geotrikotnik, 

ZGO: velik črtast zvezek z robovi (lahko lanski), 

GEO: velik črtast zvezek (lahko lanski), 

TJA: velik črtast zvezek, 

BIO: črtast A4 zvezek, 

KEM: črtast  A4 zvezek + PERIODNI SISTEM ELEMENTOV, 

LUM: brezčrtni zvezek A4 (lahko lanski),ŠOLSKI LIKOVNI BLOK A3 z različnimi vrstami papirja 

(30 listni), svinčnik (HB, B4), tempera barve, bela velika tempera, lepilo v stiku, škarje, črn flomaster, 

črn kemični svinčnik,  

drugi materiali (glina …) – nabava na šoli in plačilo po položnici; 

med šolskim letom možnost naročila dodatnih materialov (žica, odpadna embalaža, vrvica); 

 

LS2 (izbirni predmet):  

 

 med šolskim letom možnost naročila dodatnih materialov (žica, odpadna embalaža, lepilni trak), 

 

GUM: velik črtasti zvezek (tanek), 

ITALIJANŠČINA: 1 velik črtasti zvezek 

OSTALO:  

 zobna krtačka z ozkim vratom 



 

   

  DELOVNI ZVEZKI IN OSTALE POTREBŠČINE ZA 

9. RAZRED V ŠOLSKEM LETU 2019/20 

DELOVNI ZVEZKI PREDMET CENA V 

EUR 

SLOVENŠČINA – BREZ DELOVNEGA ZVEZKA Slovenščina - 

T. Hutchinson: Project 4 (3. izdaja), delovni zvezek, MKT, EAN: 

9780194763516 

Angleščina 

 

18,90 

A. Gabrič et al.: Kemija danes 2, delovni zvezek, DZS, prenova 2014. 

EAN: 9789610202820 (NABAVA DZ JE NEOBVEZNA) 

Kemija 

 

14,50 

                                                                                                                            SKUPAJ: 33,40 € 

POTREBŠČINE   

SLJ: mapa A4 s sponkami (iz prejšnjega leta), vložni črtani listi, rdeč in zelen kemični svinčnik, 

MAT: zvezek A4, karirasti (nizki karo), kemični svinčnik ali nalivno pero, svinčnik, barvice, 

ravnilo, geotrikotnik, šestilo, 

FIZ: zvezek A4 (karirasti), kemični svinčnik ali nalivno pero, svinčnik, geotrikotnik, 

ZGO: velik črtast zvezek z robovi (lahko tudi lanski, če je v njem dovolj listov), 

GEO: velik črtasti zvezek (lahko lanski) + ročni zemljevid, 

TJA: velik črtast zvezek, 

BIO: črtast  A4 zvezek, 

KEM: črtast  A4 zvezek, 

GUM: velik črtast zvezek (tanek), 

LUM: brezčrtni zvezek A4 (lahko iz lanskega leta), ŠOLSKI LIKOVNI BLOK- (lanski), svinčnik 

(HB, B4), tempera barve, bela velika tempera, lepilo v stiku, škarje, linolej A5 (lahko ostanek iz 7. 

razreda), črn flomaster, črn kemični svinčnik 

drugi materiali (glina) – nabava na šoli in plačilo po položnici; 

med šolskim letom možnost naročila dodatnih materialov (žica, vrvica …); 

 

LS3 (izbirni predmet):  

 

 med šolskim letom možnost naročila dodatnih materialov (žica, odpadna embalaža, lepilni 

trak); 

ITALIJANŠČINA: 1 velik črtasti zvezek 

 

OSTALO:  

 zobna krtačka z ozkim vratom  

 


