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Seznam potrebščin po razredih za šolsko leto 2022/23     

P O T R E B Š Č I N E  1 .  R A Z R E D  
 

● KOVČEK/TORBA 
● ŠOLSKE COPATE 
● VELIK ZVEZEK BREZ ČRT 
● VELIK ZVEZEK S ČRTAMI ABC (Z VPISANIMI ČRKAMI) 
● VELIK ZVEZEK S KVADRATKI 123 (1cmX1cm) Z VPISANIMI 

ŠTEVILKAMI 
● SUHE BARVICE (12) 
● ENOSTAVNA PERESNICA 
● DVA NAVADNA SVINČNIKA (HB), ŠILČEK  
● RISALNI BLOK (20 risalnih listov - 140g)   
● VODENE BARVICE 
● TANEK PLOŠČAT ČOPIČ (št. 6) 
● DEBEL PLOŠČAT ČOPIČ (št. 16) 
● VOŠČENKE - debele (12) 
● PLASTELIN (priporočena znamka KOH I NOOR) 
● OTROŠKE ŠKARJE L, D 
● KOLAŽ PAPIR 
● MALA ŠABLONA 
● LEPILO – veliko (UHU v stiku) 
● FLOMASTRI – tanki  
● ČRN FLOMASTER – debel vodoodporen 
● OGLJE V PALČKI 
● KARTONSKA MAPA tanka 
● PROZORNA MAPA 
● ŠPORTNA OPREMA V VREČKI  
● PAKET ROBČKOV (100)  

 
 

 
 

VSE POTREBŠČINE NAJ BODO PODPISANE IN ZAVITE! 
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Seznam potrebščin po razredih:         razred: 2. 

Učbenik  So že dobili v šoli. 

Delovni zvezki Po objavljenem seznamu – dobijo v šoli. 

Geometrijsko orodje mala šablona 

Pribor za pisanje peresnica-suhe barvice, 2 svinčnika, pero (po 
novem letu), šilček, radirka, flomastri, rdeč 
kemični svinčnik 

Drugi pribor kartonasta mapa, prozorna mapa, beležka za 
obvestila, vrečka s copati, papirnati robčki 

Predmeti  

Slovenski jezik - mali zvezek (črte 11mm) večji format (TAKO 
LAHKO, ABC…) 
-2 velika polvrstična zvezka (črte 
obojestransko) 

Matematika velik zvezek s kvadratki ( 1x1 cm) 

Likovna umetnost vodene barvice, lonček, dva ploščata čopiča 
(debel in tanek), risalni blok (30 listov), kolaž 
papir, voščenke, črn vodoodporen flomaster, 
lepilo (stik), škarje, DAS masa (mala), oglje v 
škatlici, bela tempera, krpica, časopisni papir 

Šport kratke hlače in majica s kratkimi rokavi v vrečki 
za telovadbo 

Spoznavanje okolja velik zvezek s črtami  

Glasbena umetnost mali zvezek ( črte 11mm) 

Tuj jezik angleščina velik zvezek brez črt 

Interesna dejavnost italijanščina Velik zvezek s črtami 

Vsi delovni zvezki, zvezki in pripomočki morajo biti podpisani (ime, priimek in razred). Prvi 
šolski dan naj učenci prinesejo mapo,  vse zvezke in peresnico.  
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Seznam potrebščin po razredih: razred: 3. 

Delovni zvezki (dobite v šoli) Po objavljenem seznam 
 

beležka, peresnica, navadni svinčnik, šilček, nalivno pero, rdeč kemik, radirka, suhe 

barvice, lepilo v stiku, bel selotejp, škarje, kartonasta mapa   

SLJ 2 velika polvrstična zvezka (z vmesno črto) 

MAT velik zvezek s kvadratki (1 cm X 1 cm), velika šablona 

SPO velik polvrstični zvezek (z vmesno črto) 

TJA velik zvezek s črtami 

GUM mali zvezek s črtami 

ID italijanščina velik zvezek s črtami 

LUM vodene barvice, tempera barvice, 3 ploščati čopiči (št. 2, 6, 14), 20 

risalnih listov, paleta, 4 tempera barve v večji tubi (rdeča št. 400, 

modra št. 700, rumena št. 200, bela), črna tempera v majhni tubi, 2 

črna šeleshamerja A3, kolaž papir, voščenke, črn vodoodporen 

flomaster (tanek in debel), star časopisni papir, lonček za vodo, 

flomastri, oglje, 250 g bele DAS mase, barvne krede, plastelin, krpica 

ŠPO športna oprema, superge, vrečka (ali manjši nahrbtnik) za opremo 

Za prvi šolski dan naj učenci prinesejo vse šolske potrebščine, razen športne opreme. 
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Seznam potrebščin po razredih: razred: 4. 

Učbenik Po objavljenem seznamu 

Delovni zvezek Po objavljenem seznamu 

Pribor za pisanje Peresnica - suhe barvice, svinčnik, rdeč in moder 
kemik, nalivno pero, šilček, radirka 

Drugi pribor šolski copati, trda mapa 

Predmeti  

Slovenski jezik velik zvezek s črtami 

Matematika  
Geometrijsko orodje 

velik zvezek s kvadratki (1 cm), mala in velika 
šablona, šestilo(navadno), geo trikotnik 

Angleški jezik velik zvezek s črtami 

Italijanski jezik velik zvezek s črtami 

Likovna umetnost 
Pripomočki  

20 risalnih listov, tempera barve – velike tube 
(osnovne barve: rdeča, rumena, modra, bela, črna-
najboljše so AERO), vodene barve (lahko rabljene), 
čopiči: št. 6 in 16, paleta, lonček, krpa, voščenke, 
oglje,  črn vodoodporen flomaster (obojestranski – 
debel, tanek), oglje v svinčniku, kolaž papir, škarje, 
lepilo, das masa, star časopisni papir (vse v škatli s 
pokrovom) 

Glasbena umetnost velik zvezek s črtami 

Družba velik zvezek s črtami, zemljevid Slovenije 

Naravoslovje in tehnika velik zvezek s črtami 

Šport športna oprema, telovadni copati v primerni torbi – 
nahrbtniku, brisača 

 
Vsi učbeniki, delovni zvezki, zvezki in pripomočki morajo biti ZAVITI in PODPISANI (ime, 
priimek in razred). Prvi šolski dan naj učenci prinesejo s seboj dva velika zvezka s črtami in 
peresnico. 
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Seznam potrebščin po razredih: razred: 5. 

Učbeniki po objavljenem seznamu 

Delovni zvezki po objavljenem seznamu 

Geometrijsko orodje velika šablona, geotrikotnik, šestilo 

Pribor za pisanje Peresnica - suhe barvice, svinčnik, rdeč 
kemik, nalivno pero, šilček, radirka 

Drugi pribor šolski copati, trda mapa 

Slovenski jezik 1 velik zvezek s črtami  

Matematika velik zvezek s kvadratki (1cm) 

Angleški jezik velik zvezek s črtami 

Italijanski jezik velik zvezek s črtami 

Likovna umetnost risalni blok (20 listni), vodene barve (stare), 
tempera barve (osnovne barve: rdeča, 
modra, rumena, bela, črna) 
čopiči: 2 mehka za vodene barvice, 2 
ploščata za tempera barve št. 6 in 16, 
paleta, lonček, krpa, voščenke, oglje 
(palčke),  črn vodoodporen flomaster 
(obojestranski – debel, tanek), kolaž papir, 
škarje, lepilo, star časopisni papir,  Das 
masa (vse v škatli s pokrovom), flomastri 

Glasbena umetnost velik notni zvezek, zvezek iz 4.r 

Družba velik zvezek s črtami 

Naravoslovje in tehnika velik zvezek s črtami 

Gospodinjstvo velik zvezek s črtami 

Šport športna oprema, telovadni copati v 
primerni torbi – nahrbtniku, brisača 

Vsi učbeniki, delovni zvezki, zvezki in pripomočki morajo biti zaviti podpisani (ime, priimek 
in razred). 
Prvi šolski dan naj učenci prinesejo s seboj dva velika zvezka s črtami in peresnico. 
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Seznam potrebščin po razredih: razred: 6. 

Učbenik Po objavljenem seznamu 

Delovni zvezek Po objavljenem seznamu 

Predmeti  

slovenščina - debelejši velik zvezek s črtami in 
- pet črtastih pol. 
 

Matematika zvezek A4 z malimi kvadratki 
geotrikotnik, šestilo 
navaden ali tehnični svinčnik  

Angleški jezik veliki zvezek s črtami 

Italijanski jezik veliki zvezek s črtami 

Likovna umetnost velik zvezek s črtami, svinčnik B (ne 
tehnični), radirka, šilček 

Glasbena umetnost velik notni zvezek, lahko iz prejšnjih 
razredov  

Geografija velik zvezek s črtami, za domače učenje   
- za domače učenje priporočamo Atlas 
sveta za osnovne in srednje šole. 

Zgodovina velik zvezek s črtami  

Naravoslovje - mapa za vstavljanje listov ali velik črtast 
zvezek – A4 format 
- lepilo, lepilni trak, svinčnik, barvice, moder 
kemični svinčnik 

Naravoslovje in tehnika velik črtast zvezek 

Tehnika in tehnologija velik zvezek (mali kvadratki), večji 
geotrikotnik (20-25 cm) 

Gospodinjstvo velik črtast zvezek – A4 format, barvice, 
flomastri, predpasnik obvezen 

Šport športna oprema 
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Seznam potrebščin po razredih: razred: 7. 

Učbenik in Delovni zvezek Po objavljenem seznamu 

Predmeti  

slovenščina - debelejši velik zvezek s črtami in 
- pet črtastih pol. 

Matematika zvezek A4  z malimi kvadratki 
geotrikotnik, šestilo 
navaden ali tehnični svinčnik  

Angleški jezik veliki zvezek s črtami 

Italijanski jezik veliki zvezek s črtami 

Likovna umetnost velik črtast zvezek od lanskega leta, svinčnik 
B (ne tehnični), radirka, šilček  

Glasbena umetnost velik notni zvezek, lahko iz prejšnjih 
razredov  

Geografija velik zvezek s črtami, za domače učenje  
priporočamo Atlas sveta za osnovne in 
srednje šole 

Zgodovina velik zvezek s črtami 
 

Domovinska in državljanska kultura 
ter etika 

velik zvezek s črtami 

Naravoslovje - velik črtast zvezek – A4 format 
- lepilo, lepilni trak, svinčnik, barvice, moder 
kemični svinčnik 

Tehnika in tehnologija velik zvezek A4 format (mali karo ) 
večji geotrikotnik 
Pribor za risanje (tehnični svinčnik 0,5 ali 
dva navadna svinčnika : HB in 2B, radirka, 
šestilo) 
 

Šport športna oprema 
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Seznam potrebščin po razredih: razred: 8. 

Učbenik in Delovni zvezek Po objavljenem seznamu 

slovenščina - debelejši velik zvezek s črtami in 
- pet črtastih pol. 

Matematika zvezek A4 z malimi kvadratki 
geotrikotnik, šestilo 
navaden ali tehnični svinčnik  

Angleški jezik veliki zvezek s črtami 

Italijanski jezik veliki zvezek s črtami 

Likovna umetnost velik črtast zvezek od lanskega leta, svinčnik 
B (ne tehnični), radirka, šilček 

Glasbena umetnost velik notni zvezek, lahko iz prejšnjih 
razredov  

Geografija velik zvezek s črtami, za domače učenje  
priporočamo Atlas sveta za osnovne in 
srednje šole 

Zgodovina velik zvezek s črtami 

Domovinska in državljanska 
kultura ter etika 

velik zvezek s črtami 

Fizika veliki zvezek z malimi kvadratki 
geotrikotnik, šestilo 
navaden ali tehnični  svinčnik  
žepno računalo  

Kemija velik črtast zvezek – A4 format 
periodni sistem elementov 

Biologija mapa za vstavljanje listov ali velik črtast 
zvezek – A4  

Tehnika in tehnologija velik zvezek A4 format (mali karo), 
večji geotrikotnik, pribor za risanje (tehnični 
svinčnik – 0,5 ali dva navadna svinčnika – HB 
in 2B, radirka , šestilo 

Šport športna oprema 

 
 



 

 

 Matična številka: 
5210429 
TRR: 01311-6030679320 
ID številka: 
SI94094306 

 

 
 
 
 Oblikujemo vrednote. 

 
Osnovna šola Srečka Kosovela Sežana  ♦  Kosovelova ulica 6  ♦  6210 Sežana 

Tel: +386 5 73 11 880  ♦  Fax: +386 5 73 11 890 

Seznam potrebščin po razredih: razred: 9. 
 

Učbeniki, delovni zvezki Po objavljenem seznamu 

Predmeti  

slovenščina - debelejši velik zvezek s črtami in 
- pet črtastih pol. 
 

Matematika zvezek A4 z malimi kvadratki 
geotrikotnik, šestilo 
navaden ali tehnični svinčnik  

Angleški jezik veliki zvezek s črtami 

Italijanski jezik veliki zvezek s črtami 

Likovna umetnost  velik črtast zvezek od lanskega leta, svinčnik 
B (ne tehnični), radirka, šilček 

Glasbena umetnost velik notni zvezek, lahko iz prejšnjih 
razredov  

Geografija velik zvezek s črtami, obvezen je ročni 
zemljevid Slovenije 

Zgodovina velik  zvezek s črtami 

Fizika velik zvezek z malimi kvadratki  
geotrikotnik, šestilo 
navaden ali tehničen svinčnik  
žepno računalo  

Kemija velik črtast zvezek – A4 format 
periodni sistem elementov  

Biologija mapa za vstavljanje listov ali velik črtast 
zvezek – A4 format 

Šport športna oprema 

Gospodinjstvo / 
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SEZNAM POTREBŠČIN ZA 1. RAZRED NA PODRUŽNIČNI ŠOLI LOKEV        za š.l. 2022/23 
 

ZVEZKI  zvezek LILI IN BINE, veliki A4, brezčrtni 

 zvezek LILI IN BINE, veliki A4, črtast, ABC z velikimi tiskanimi črkami 

 zvezek LILI IN BINE, veliki karo, 123 s številkami 

LIKOVNI PRIPOMOČKI 
 
 
 
 
 

Naj bodo v škatli od 
delovnih zvezkov. 

 
 

 risalni blok (20 risalnih listov) 

 vodene barvice 

 tempera (po 42 ml rdeče, modre, rumene, bele, črne) 

 komplet čopičev (ploščati: št. 6 in 16; okrogli: št. 6 in 10) 

 črn vodoodporen flomaster (debel, tanek) 

 flomastri (tanki) 

 debele voščenke (12) 

 paket plastelina 

 kolaž papir, velikost A4, 24-barvni (ne samolepljiv ali bleščeč) 

 2 mala paketa das mase (250 g bele in 250 g rjave) 

 oglje v palčki 

 črn tuš 

 črn karton/šeleshamer A4 (3x) 

 130 g lepilo MEKOL 

 lonček za vodo 

 krpica za čopiče 

 stara srajca ali majica z dolgimi rokavi (za zaščito) 

DRUGE POTREBŠČINE 
 
 
 
 

Šolske potrebščine naj 
bodo podpisane. 

 kovček 

 nedrseči šolski copati + vrečka za copate 

 paket robčkov (naj ima vedno v kovčku) 

 športna oprema v vrečki (kratke hlače/tanke pajkice, majica s 
kratkimi rokavi, športni copati in elastiko za lase) 

 enostavna peresnica 

 suhe barvice (12) 

 šilček v lončku 

 radirka 

 lepilo UHU stic (veliko) 

 otroške škarje (levičarji, desničarji) …( - se nadaljuje-) 
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 …mala šablona 

 prozorna mapa (5x) 

 kartonska mapa z elastiko (tanka A4) 

 navaden svinčnik (HB) 2x 

 beležka 
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SEZNAM POTREBŠČIN ZA 2. RAZRED NA PODRUŽNIČNI ŠOLI LOKEV 
 

ZVEZKI  zvezek LILI IN BINE, veliki A4, brezčrtni (TJA + GUM) 

 zvezek LILI IN BINE, veliki A4, veliki karo (MAT) 

 zvezek LILI IN BINE, veliki A4, črtast (SPO) 

 zvezek LILI IN BINE, veliki A4, črtast z vmesno črto, ABC z malimi 
tiskanimi črkami (SLJ) 

 zvezek LILI IN BINE, veliki A4, črtast z vmesno črto, ABC z malimi in 
veliki pisanimi črkami (SLJ) 

 zvezek LILI IN BINE, veliki A4, črtast (SLJ) 

LIKOVNI 
PRIPOMOČKI 

 
 
 
 
 

Naj bodo v škatli od 
delovnih zvezkov. 

 
 

 risalni blok (20 risalnih listov) 

 vodene barvice 

 tempera (po 42 ml rdeče, modre, rumene, bele, črne) 

 komplet čopičev (ploščati: št. 6 in 16; okrogli: št. 6 in 10) 

 črn vodoodporen flomaster (debel, tanek) 

 flomastri (tanki) 

 debele voščenke (12) 

 paket plastelina 

 kolaž papir, velikost A4, 24-barvni (ne samolepljiv ali bleščeč) 

 2 mala paketa das mase (250 g bele in 250 g rjave) 

 oglje v palčki 

 črn tuš 

 črn karton/šeleshamer A4 (3x) 

 130 g lepilo MEKOL 

 lonček za vodo 

 krpica za čopiče 

 stara srajca ali majica z dolgimi rokavi (za zaščito) 

DRUGE POTREBŠČINE 
 
 
 
 

Šolske potrebščine 
naj bodo podpisane. 

 šolska torba 

 nedrseči šolski copati + vrečka za copate 

 paket robčkov (naj ima vedno v šolski torbi) 

 športna oprema v vrečki (kratke hlače/tanke pajkice, majica s 
kratkimi rokavi, športni copati in elastiko za lase) 

 enostavna peresnica 

 suhe barvice (12) …. (- se nadaljuje-) 
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 ….šilček v lončku 

 radirka 

 lepilo UHU stic (veliko) 

 otroške škarje (levičarji, desničarji) 

 mala šablona 

 prozorna mapa (5x) 

 kartonska mapa z elastiko (tanka A4) 

 navaden svinčnik (HB) 2x 

 pero 
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SEZNAM POTREBŠČIN ZA 3. RAZRED NA PODRUŽNIČNI ŠOLI LOKEV 
 

PREDMET  UČNI PRIPOMOČKI 

  

SLJ  Zvezek: 2x velik črtasti (TAKO LAHKO A4 P3 zvezek latajn II 40 listov) 

MAT Zvezek: 2x velik A4 karirasti – 1cm,  40 listni  

SPO Zvezek: 1x velik črtasti z robom 

TJA Zvezek: 1x velik črtasti z robom  (lahko lanski) 

ITJ Zvezek: 1x velik črtasti z robom  (lahko lanski) 

GUM Zvezek: 1x velik črtasti z robom  (lanski) 

ŠPO Vrečka za športno opremo, telovadne copate, kratke hlače, majica  

LUM risalni blok,  40 risalnih listov, kolaž papir,  

tempera barvice - aero, vodene barvice, komplet čopičev (ploščat št. 14, 

okrogla št. 6 in 10), lonček, paleta, krpica, 

škarje, Mekol lepilo – 130 g, lepilo UHO stic 

črn vodoodporen flomaster za dve debelini pisanja,  

črnilo, oglje v svinčniku,  

modelirna masa (das masa -bela in rjava, 500g), plastelin 

časopisni papir 

DRUGO  peresnica, svinčnik HB, radirka, šilček, kemični svinčnik (rdeč), nalivno 

pero, vložki za nalivno pero, brisalec, barvice, flomastri,  

ravnilo – velika in mala šablona, škarje, 2x lepilo UHO stic, 

šolski nahrbtnik, šolski copati, 

beležka,  mapa, 

zobna ščetka, zobna pasta, robčki  

 
Kar imate uporabnega iz prejšnjega leta, ni potrebno kupovati. Zvezki naj bodo zaviti in podpisani. 
Prosimo, da podpišete tudi vse ostale šolske potrebščine.  
 
 
 
 
 
 



 

 

 Matična številka: 
5210429 
TRR: 01311-6030679320 
ID številka: 
SI94094306 

 

 
  
 Oblikujemo vrednote. 

 
Osnovna šola Srečka Kosovela Sežana  ♦  Kosovelova ulica 6  ♦  6210 Sežana 

Tel: +386 5 73 11 880  ♦  Fax: +386 5 73 11 890 

SEZNAM POTREBŠČIN ZA 4. RAZRED NA PODRUŽNIČNI ŠOLI LOKEV 
 

PREDMET  UČNI PRIPOMOČKI 

  

SLJ  Zvezek: 1x velik črtasti, 50 listni  

MAT Zvezek: 1x velik A4 karirasti – 1cm,   

                1x velik brez črt, velika in mala šablona, geotrikotnik, šestilo  

NIT Zvezek: 1x velik črtasti z robom 

DRU Zvezek: 1x velik črtasti z robom 
NAMIZNI ZEMLJEVID SLOVENIJE 1:500 000 (plastificiran s flomastrom in 
gobico)  

TJA Zvezek: 1x velik črtasti z robom  (lahko lanski) 

ITJ Zvezek: 1x velik črtasti z robom  (lahko lanski) 

GUM Zvezek: 1x velik ali majhen črtasti z robom  (lanski) 

ŠPO vrečka za športno opremo, telovadne copate, kratke hlače, majica  

LUM risalni blok,  40 risalnih listov, kolaž papir,  

tempera barvice - aero, vodene barvice, komplet čopičev (ploščat št. 14, 

okrogla št. 6 in 10), lonček, paleta, krpica, 

škarje, Mekol lepilo – 130 g, lepilo UHO stic 

črn vodoodporen flomaster za dve debelini pisanja,  

črnilo, oglje v svinčniku,  

modelirna masa (das masa -bela in rjava, 500g), plastelin (lahko od lani), 

časopisni papir   

DRUGO  peresnica, svinčnik HB, radirka, šilček, kemični svinčnik (rdeč), kemični 

svinčnik (moder), nalivno pero, vložki za nalivno pero, brisalec, barvice, 

flomastri,  

ravnilo – velika šablona, škarje, 2x lepilo UHO stic, 

šolski nahrbtnik, šolski copati, 

beležka,  mapa, 

zobna ščetka, zobna pasta, robčki  

Kar imate uporabnega iz prejšnjega leta, ni potrebno kupovati. Zvezki naj bodo zaviti in podpisani. 
Prosimo, da podpišete tudi vse ostale šolske potrebščine. 


