
 

 
 

PRIPOMOČKI ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022 

 
1. RAZRED 

 
Delovne zvezke zagotovi šola in so za učence prvih razredov brezplačni. 
 

1. razred 

predmet  Učni pripomočki 

SLJ Zvezek: 1 x MALI ČRTAST - B5 (z vmesno črto) 

1x ZVEZEK LILI IN BINE, veliki A4,  

črtast ABC zvezek z velikimi tiskanimi črkami 

MAT Zvezek: 1 x VELIK KARIRAST (velik karo 1 cm) 

Zvezek: 1 x VELIK KARIRAST, veliki karo 123 s številkami 

SPO Zvezek: 1 x VELIK BREZČRTNI 

TJA Zvezek: 1 x VELIK BREZČRTNI 

GUM Zvezek: 1 x VELIK BREZČRTNI 

ŠPO telovadni copati, kratke hlače, kratka majica, vrečka za športno opremo 

LUM 3 čopiči različnih debelin (ploščati), vodene barvice, voščenke, plastelin, paleta za 

mešanje barv, lonček za vodo, vrečka ali mapa za risalne liste, krpica, časopisni papir 

za zaščito miz, stara večja majica ali srajca za zaščito oblek 

Preostali material za ustvarjanje bomo naročili v šoli in bo obračunan na 

položnici. 

DRUGO 2 navadna svinčnika, radirka, suhe barvice, flomastri, šilček, škarje, mala šablona, 

kartonasta mapa (velikost A4), kolaž papir, lepilo v stiku, copati, beležka, prtiček za 

malico, papirnati robčki, rezervna oblačila, plastenka za vodo 

*Vse potrebščine naj bodo označene. 

Pripomočke lahko naročite: 

Spletni nakup: 

Kopija nova: https://www.kopija-nova.si/os?pmr=a5&pmid=313t86bugn6g 
 

Papirnice: 

Libris: https://www.libris.si/,  DZS Postojna: https://www.dzs.si/,  

Office Sežana, Pelikan Sežana: pelikan@siol.net,  

 

 

https://www.kopija-nova.si/os?pmr=a5&pmid=313t86bugn6g
https://www.libris.si/
https://www.dzs.si/
mailto:pelikan@siol.net


 

 

 

PRIPOMOČKI ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022 

 

2. RAZRED 

 

Delovne zvezke zagotovi šola in so za učence drugih razredov brezplačni. 
 

2. razred 

predmet  Učni pripomočki 

SLJ Zvezek: 2 x MALI ČRTAST - B5 (z vmesno črto) 

            1 x ČRTASTI ZVEZEK A4 Z VMESNO ČRTO ABC (z malimi tiskanimi črkami) 

            1 x ČRTASTI ZVEZEK A4 Z VMESNO ČRTO ABC (z malimi in velikimi pisanimi       

             črkami)   

MAT Zvezek: 2 x VELIK KARIRAST (velik karo 1 cm) 

SPO Zvezek: 2 x VELIK ČRTAST (z vmesno črto) 

GUM Zvezek: 1 x VELIK ČRTAST (z vmesno črto) 

TJA 
(angleščina) 

Zvezek: 1 x VELIK BREZČRTNI  

ŠPO telovadni copati, kratke hlače, kratka majica, vrečka za športno opremo 

LUM 3 čopiči različnih debelin (ploščati), vodene barvice, paleta za mešanje barv, lonček za 

vodo, vrečka ali mapa za risalne liste, krpica, časopisni papir za zaščito miz, stara večja 

majica ali srajca za zaščito oblek, voščenke 

Preostali material za ustvarjanje bomo naročili v šoli in bo obračunan na 

položnici. 

DRUGO nalivno pero,  2 navadna svinčnika, radirka, suhe barvice, flomastri, šilček, škarje, 

kartonasta mapa (velikost A4), kolaž papir, mala šablona, lepilo v stiku, copati, beležka, 

prtiček za malico, papirnati robčki 

*Vse potrebščine naj bodo označene. 

Pripomočke lahko naročite: 

Spletni nakup: 

Kopija nova: https://www.kopija-nova.si/os?pmr=a5&pmid=313t86bugn6g 
 

Papirnice: 

Libris: https://www.libris.si/, DZS Postojna: https://www.dzs.si/,  

Pelikan Sežana: pelikan@siol.net, Office Sežana,  

 

https://www.kopija-nova.si/os?pmr=a5&pmid=313t86bugn6g
https://www.libris.si/
https://www.dzs.si/
mailto:pelikan@siol.net


 

 

PRIPOMOČKI ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022 

 

3. RAZRED 
 

Delovne zvezke zagotovi šola in so za učence tretjih razredov brezplačni. 
 

 

3. razred 

predmet  Učni pripomočki 

SLJ Zvezek: 2 x MALI ČRTAST - B5 (z vmesno črto) 

MAT Zvezek: 2 x VELIK KARIRAST (velik karo 1 cm) 

SPO Zvezek: 1 x VELIK ČRTAST (z vmesno črto) 

TJA 
(angleščina) 

Zvezek: 1 x VELIK BREZČRTEN 

GUM Zvezek: 1 x VELIK ČRTAST  

ŠPO telovadni copati, kratke hlače, kratka majica, vrečka za športno opremo 

LUM 3 čopiči različnih debelin, vodene barvice, voščenke, paleta za mešanje barv, lonček za 

vodo, vrečka ali mapa za risalne liste, krpica, časopisni papir za zaščito miz, stara večja 

majica ali srajca za zaščito oblek 

Preostali material za ustvarjanje naročili v šoli in bo obračunan na položnici. 

DRUGO nalivno pero, rdeč kemični svinčnik, 2 navadna svinčnika, radirka, suhe barvice, flomastri, 

šilček, škarje, kartonasta mapa (velikost A4), kolaž papir, mala šablona, lepilo, copati, 

beležka, prtiček za malico, papirnati robčki 

*Vse potrebščine naj bodo označene. 

Pripomočke lahko naročite: 

Spletni nakup: 

Kopija nova: https://www.kopija-nova.si/os?pmr=a5&pmid=313t86bugn6g 

 

Papirnice: 

Libris: https://www.libris.si/, DZS Postojna: https://www.dzs.si/, Pelikan Sežana: pelikan@siol.net, Office Sežana 

 

 

 
 
 
 

https://www.kopija-nova.si/os?pmr=a5&pmid=313t86bugn6g
https://www.libris.si/
https://www.dzs.si/
mailto:pelikan@siol.net


 

 
 

PRIPOMOČKI ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022 

 

4. razred 

predmet  Učni pripomočki 

SLJ Zvezek: 2 x VELIK ČRTAST 

MAT Zvezek: 1 x VELIK KARIRAST (mali karo) 

šestilo, geo trikotnik, velika šablona 

NIT Zvezek: 1 x VELIK ČRTAST 

DRU Zvezek: 1 x VELIK ČRTAST 

TJA Zvezek: 1 x VELIK ČRTAST 

GUM Zvezek: 1 x VELIK ali MALI ČRTAST  

ŠPO telovadni copati, kratke hlače, kratka majica, brisačka, vrečka za športno opremo 

LUM 3 čopiči različnih debelin, paleta za mešanje barv, lonček za vodo, časopisni papir za 

zaščito miz, stara večja majica ali srajca za zaščito oblek, kartonasta škatla za čevlje 

Material za ustvarjanje bomo naročili v šoli in bo obračunan na položnici. 

DRUGO Nalivno pero, rdeč kemični svinčnik, 2 navadna svinčnika (ne tehnični), radirka, suhe 

barvice, flomastri, šilček, škarje, kartonasta mapa (velikost A4), lepilo ali lepilni trak, 

copati, beležka, prtiček za malico 

*Vse potrebščine naj bodo označene. 

Pripomočke lahko naročite: 

Spletni nakup: 

Kopija nova: https://www.kopija-nova.si/os?pmr=a5&pmid=313t86bugn6g 

 

Papirnice: 

Libris: https://www.libris.si/, DZS Postojna: https://www.dzs.si/,  

Pelikan Sežana: pelikan@siol.net, Office Sežana,  

 

 

 

 

 

PRIPOMOČKI ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022 

https://www.kopija-nova.si/os?pmr=a5&pmid=313t86bugn6g
https://www.libris.si/
https://www.dzs.si/
mailto:pelikan@siol.net


 
 

5. razred 

predmet  Učni pripomočki 

SLJ Zvezek: 2 x VELIK ČRTAST 

MAT Zvezek: 1 x VELIK KARIRAST (mali karo) 

            1x VELIK BREZČRTEN 

 šestilo, geo trikotnik, tehnični svinčnik, velika šablona 

NIT Zvezek: 1 x VELIK ČRTAST 

DRU Zvezek: 1 x VELIK ČRTAST 

TJA Zvezek: 1 x VELIK ČRTAST 

GOS Zvezek: 1 x VELIK ČRTAST 

GUM Zvezek: 1 x VELIK NOTNI ZVEZEK  

ŠPO telovadni copati, kratke hlače, kratka majica, brisačka, vrečka za športno opremo 

LUM Dobite v šoli (prispevek staršev preko položnice) 

DRUGO Nalivno pero, rdeč kemični svinčnik, 2 navadna svinčnika, radirka, suhe barvice, flomastri, 

šilček, škarje, kartonasta mapa (velikost A4), lepilo ali lepilni trak, copati, beležka, prtiček za 

malico 

*Opomba: Uporabite lahko zvezke iz prejšnjega šolskega leta, če vam je ostalo še dovolj nepopisanih 
listov. 
 

Pripomočke lahko naročite: 

Spletni nakup: 

Kopija nova: https://www.kopija-nova.si/os?pmr=a5&pmid=313t86bugn6g 

 

Papirnice: 

Libris: https://www.libris.si/, DZS Postojna: https://www.dzs.si/, 

Pelikan Sežana: pelikan@siol.net, Office Sežana 

 

 

 

 

 

 
 
 

https://www.kopija-nova.si/os?pmr=a5&pmid=313t86bugn6g
https://www.libris.si/
https://www.dzs.si/
mailto:pelikan@siol.net


 

 
PRIPOMOČKI ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022 

 
 

6. razred 

predmet  Učni pripomočki 

SLJ Zvezek: 2 x VELIK ali MALI ČRTAST z robovi 

MAT Zvezek: 1 x VELIK KARIRAST – 5 mm ali ČRTAST 

šestilo, geo trikotnik,daljše ravnilo, milimetrski papir 

NAR Zvezek: 1 x VELIK ČRTAST 

GEO Zvezek: 1 x VELIK ČRTAST 

ZGO Zvezek: 1 x VELIK ČRTAST 

LUM Dobite v šoli (prispevek staršev preko položnice) 

TIT Zvezek: 1 x VELIK BREZČRTNI (60-listni), svinčnik, 2 trikotnika 

TJA Zvezek: 1 x VELIK ČRTAST, prozorna plastična mapa za delovne liste 

GUM Zvezek: 1 x VELIK ali MALI ČRTAST 

GOS Zvezek: 1 x VELIK ČRTAST 

ŠPO telovadni copati, kratke hlače, majica, vrečka za športno opremo 

DRUGO nalivno pero, rdeč kemični svinčnik, radirka, suhe barvice, flomastri, šilček, 
kartonasta mapa (velikost A4), škarje, lepilo ali lepilni trak, copati, beležka, 
prtiček za malico 

*Opomba: Uporabite lahko zvezke iz prejšnjega šolskega leta, če vam je ostalo še dovolj nepopisanih 
listov. 
 

Pripomočke lahko naročite: 

Spletni nakup: 

Kopija nova: https://www.kopija-nova.si/os?pmr=a5&pmid=313t86bugn6g 

 

Papirnice: 

Libris: https://www.libris.si/, DZS Postojna: https://www.dzs.si/,  

Pelikan Sežana: pelikan@siol.net, Office Sežana 

 

 

 

 

 

 

https://www.kopija-nova.si/os?pmr=a5&pmid=313t86bugn6g
https://www.libris.si/
https://www.dzs.si/
mailto:pelikan@siol.net


 

 

 

PRIPOMOČKI ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022 

7. razred 

predmet  Učni pripomočki 

SLJ Zvezek: 2 x VELIK ali MALI črtast z robovi 

MAT Zvezek: 1 x VELIK KARIRAST – 5 mm ali ČRTAST 

šestilo, geo trikotnik,daljše ravnilo, milimetrski papir 

NAR Zvezek: 1 x VELIK ČRTAST  

GEO Zvezek: 1 x VELIK ČRTAST 

ZGO Zvezek: 1 x VELIK ČRTAST 

TJA Zvezek: 1 x VELIK ČRTAST, prozorna plastična mapa za delovne liste 

LUM Dobite v šoli (prispevek staršev preko položnice) 

TIT Zvezek: 1 x VELIK BREZČRTNI, svinčnik, trikotnik 

DKE Zvezek: 1 x VELIK ČRTAST ZVEZEK 

GUM Zvezek: 1 x VELIK ali MALI ČRTAST 

ŠPO telovadni copati, kratke hlače, majica, vrečka za športno opremo 

SPH predpasnik, sponka za lase 

II1 Zvezek: 1 x VELIK ČRTAST, prozorna plastična mapa za delovne liste 

DRUGO nalivno pero, rdeč kemični svinčnik, radirka, suhe barvice, flomastri, šilček, 

kartonasta mapa (velikost A4), škarje, lepilo ali lepilni trak, copati, beležka, 

prtiček za malico 

*Opomba: Uporabite lahko zvezke iz prejšnjega šolskega leta, če vam je ostalo še dovolj nepopisanih 
listov. 
 

Pripomočke lahko naročite: 

Spletni nakup: 

Kopija nova: https://www.kopija-nova.si/os?pmr=a5&pmid=313t86bugn6g 

 

Papirnice: 

Libris: https://www.libris.si/DZS Postojna: https://www.dzs.si/,  

Pelikan Sežana: pelikan@siol.net, Office Sežana 

 

  

https://www.kopija-nova.si/os?pmr=a5&pmid=313t86bugn6g
https://www.libris.si/
https://www.dzs.si/
mailto:pelikan@siol.net


 

  

PRIPOMOČKI ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022 

8. razred 

predmet  Učni pripomočki 

SLJ Zvezek: 2 x VELIK ali MALI ČRTAST z robovi 

MAT Zvezek: 1 x VELIK KARIRAST – 5 mm ali ČRTAST 

šestilo, geo trikotnik,daljše ravnilo, milimetrski papir 

TJA Zvezek: 1 x VELIK ČRTAST, prozorna plastična mapa za delovne liste 

GEO Zvezek: 1 x VELIK ČRTAST 

ZGO Zvezek: 1 x VELIK ČRTAST 

KEM Zvezek: 1 x VELIK ČRTAST 

BIO Zvezek: 1 x VELIK ČRTAST 

FIZ Zvezek: 1 x VELIK KARIRAST – 5 mm ali ČRTAST, geo trikotnik,daljše 

ravnilo, milimetrski papir 

LUM Dobite v šoli (prispevek staršev preko položnice) 

TIT Zvezek: 1 x VELIK BREZČRTNI, svinčnik, trikotnik 

DKE Zvezek: 1 x VELIK ČRTAST ZVEZEK 

GUM Zvezek: 1 x VELIK ali MALI ČRTAST 

ŠPO telovadni copati, kratke hlače, majica, vrečka za športno opremo 

SPH predpasnik, sponka za lase 

II2 Zvezek: 1 x VELIK ČRTAST, prozorna plastična mapa za delovne liste 

DRUGO nalivno pero, rdeč kemični svinčnik, radirka, suhe barvice, flomastri, šilček, kartonasta 

mapa (velikost A4), škarje, lepilo ali lepilni trak, copati, beležka, prtiček za malico 

*Opomba: Uporabite lahko zvezke iz prejšnjega šolskega leta, če vam je ostalo še dovolj nepopisanih 
listov. 

Pripomočke lahko naročite: 

Spletni nakup: 

Kopija nova: https://www.kopija-nova.si/os?pmr=a5&pmid=313t86bugn6g  

Papirnice: 

Libris: https://www.libris.si/, DZS Postojna: https://www.dzs.si/,  

Pelikan Sežana: pelikan@siol.net, Office Sežana 

 

https://www.kopija-nova.si/os?pmr=a5&pmid=313t86bugn6g
https://www.libris.si/
https://www.dzs.si/
mailto:pelikan@siol.net


 

 
PRIPOMOČKI ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022 

9. razred 

predmet  Učni pripomočki 

SLJ Zvezek: 2 x VELIK ali MALI ČRTAST z robovi 

MAT Zvezek: 1 x VELIK KARIRAST – 5 mm ai ČRTAST 

šestilo, geo trikotnik,daljše ravnilo, milimetrski papir 

TJA Zvezek: 1 x VELIK ČRTAST, prozorna plastična mapa za delovne liste 

GEO Zvezek: 1 x VELIK ČRTAST 

ZGO Zvezek: 1 x VELIK ČRTAST 

KEM Zvezek: 1 x VELIK ČRTAST (lahko lanski) 

BIO Zvezek: 1 x VELIK ČRTAST 

FIZ Zvezek: 1 x VELIK KARIRAST – 5 mm ali ČRTAST, geo trikotnik,daljše 

ravnilo, milimetrski papir 

LUM Dobite v šoli (prispevek staršev preko položnice) 

GUM Zvezek: 1 x VELIK ali MALI ČRTAST 

ŠPO telovadni copati, kratke hlače, majica 

NPH predpasnik, sponka za lase 

II3 Zvezek: 1 x VELIK ČRTAST, prozorna plastična mapa za delovne liste 

DRUGO nalivno pero, rdeč kemični svinčnik, radirka, suhe barvice, flomastri, šilček, 
kartonasta mapa (velikost A4), škarje,  lepilo ali lepilni trak, copati, beležka, 
prtiček za malico 

*Opomba: Uporabite lahko zvezke iz prejšnjega šolskega leta, če vam je ostalo še dovolj nepopisanih 

listov. 

Pripomočke lahko naročite: 

Spletni nakup: 

Kopija nova: https://www.kopija-nova.si/os?pmr=a5&pmid=313t86bugn6g 

 

Papirnice: 

Libris: https://www.libris.si/, DZS Postojna: https://www.dzs.si/,  

Pelikan Sežana: pelikan@siol.net, Office Sežana 

 

 

https://www.kopija-nova.si/os?pmr=a5&pmid=313t86bugn6g
https://www.libris.si/
https://www.dzs.si/
mailto:pelikan@siol.net

