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SEZNAM POTREBŠČIN ZA ŠOLSKO LETO 2022/2023 v a oddelkih 

(okvare vida) 

1. razred 
 SLJ črtast zvezek z vmesno črto A4 (Center IRIS) 
 MAT karo zvezek A4 (Center IRIS), mala šablona 
 LUM 10 EUR za likovni material (pri septembrski položnici) 
 GUM brezčrtni zvezek A4 
 SPO brezčrtni zvezek A4 
 ŠPO športna oprema (majica s kratkimi rokavi, kratke 
hlače/pajkice), vrečka za športno opremo 
 NIP-TJA brezčrtni zvezek A4 
šolska torba, zvezek A5 za beležko, mapa za obvestila (A4), urejena 
peresnica (dva mehka svinčnika-B, barvice z močnejšo sledjo, radirka, 
šilček s posodico), lepilo v stiku, zaobljene škarje, samolepilni trak, 
flomastri, nedrseči copati 
 
2. razred 

SLJ črtast zvezek z vmesno črto A4 (Center IRIS) 
 MAT karo zvezek A4 (Center IRIS), mala šablona 
 TJA brezčrtni zvezek A4 
 LUM 10 EUR za likovni material (pri septembrski položnici) 
 GUM brezčrtni zvezek A4 
 SPO črtast zvezek z vmesno črto A4 (Center IRIS) 
 ŠPO športna oprema, vrečka za športno opremo 
šolska torba, zvezek A5 za beležko, USB ključek, mapa za obvestila (A4), 
urejena perasnica (nalivnik, bombice, brisalec, dva mehka svinčnika - B, 
barvice z močnejšo sledjo, radirka, šilček s posodico), lepilo v stiku, 
škarje, samolepilni trak, flomastri, nedrseči copati 
   
3. razred 
 SLJ črtast zvezek z vmesno črto A4 (Center IRIS) 
 MAT karo zvezek A4 (Center IRIS), mala šablona 
 TJA brezčrtni zvezek A4 
 LUM 10 EUR za likovni material (pri septembrski položnici) 
 GUM brezčrtni zvezek A4 
 SPO črtast zvezek z vmesno črto A4 (Center IRIS) 
 ŠPO športna oprema, vrečka za športno opremo 
šolska torba, zvezek A5 za beležko, USB ključek, mapa za obvestila (A4), 
urejena peresnica (nalivnik, bombice, brisalec, dva mehka svinčnika-B, 
barvice z močnejšo sledjo, radirka, šilček s posodico), lepilo v stiku, 
škarje, samolepilni trak, flomastri, nedrseči copati 
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4. razred 
 SLJ črtast zvezek z vmesno črto A4(Center IRIS), zapiski na USB 
ključku 
 MAT karo zvezek A4 (Center IRIS), brezčrten zvezek za geometrijo 
A4, velika šablona, šestilo, veliki geotrikotnik 
 TJA črtast zvezek A4 (Center IRIS) 
 LUM 10 EUR za likovni material (pri septembrski položnici), velika 
majica za zaščito oblačil 
 GUM zapiski na USB ključku 
 DRU zapiski na USB ključku 
 NIT zapiski na USB ključku 
 ŠPO športna oprema, vrečka za športno opremo 
šolska torba, zvezek A5 za beležko, USB ključek, mapa za obvestila A4, 
urejena peresnica (2 mehka svinčnika - B, radirka, barvice z močnejšo 
sledjo (vsaj 6 barv), flomastri (vsaj 6 barv), šilček s posodico, nalivnik), 
škarje, samolepilni trak, lepilo v stiku, nedrseči copati 
   
5. razred 
 SLJ zapiski na USB ključku, črtast zvezek z vmesno črto A4 
(Center IRIS) 
 MAT karo zvezek A4 (Center IRIS), brezčrtni zvezek za geometrijo 
A4, velika šablona, veliki geotrikotnik, šestilo 
 TJA črtasti zvezek A4 (Center IRIS) 
 LUM 10 EUR za likovni material (pri septembrski položnici), velika 
majica za zaščito oblačil 
 GUM zapiski na USB ključku 
 DRU zapiski na USB ključku 
 NIT zapiski na USB ključku 
 GOS črtast zvezek A4 (Center IRIS) 
 ŠPO športna oprema, vrečka za športno opremo 
šolska torba, zvezek A5 za beležko, USB ključek, urejena peresnica (dva 
mehka svinčnika-B, radirka, barvice z močnejšo sledjo (vsaj 6 barv), 
flomastri (vsaj 6 barv), šilček s posodico, nalivnik), škarje, lepilo v stiku, 
samolepilni trak, nedrseči copati  
 
9. razred 
 SLJ USB ključek/ ZVEZEK velik A4, črtasti 
 MAT Karo zvezek/ključek, geometrijski pribor (geotrikotnik, 
šestilo), kalkulator. 
 TJA mapa za učne liste, USB ključek 
 LUM 10 EUR za likovni material (pri septembrski položnici), velika 
majica za zaščito oblačil 
 GUM  
 GEO Vložna mapa za liste, nekaj listov za vlaganje in USB ključek 
 ZGO mapa za učne liste/ USB ključek/ A4 črtasti zvezek, žepno 
računalo 
 FIZ USB 
 KEM Vložna mapa za liste, nekaj listov za vlaganje in USB ključek 
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 BIO Vložna mapa za liste, nekaj listov za vlaganje in USB ključek 
 ŠPO športna oprema 
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SEZNAM POTREBŠČIN ZA ŠOLSKO LETO 2022/2023 v b oddelkih (NIS) 

2. razred NIS 
 SLJ črtasti zvezek 
 LUM 10 EUR za likovni material (pri septembrski položnici) 
 GUM / 
 MAT črtasti zvezek 
 SPO črtasti zvezek 
 ŠPO športna oprema 
 
4. razred NIS 
 SLJ  
 TJA  
 LUM 10 EUR za likovni material (pri septembrski položnici) 
 GUM  
 MAT  
 
8. razred NIS 
 SLJ  
 TJA  
 LUM 10 EUR za likovni material (pri septembrski položnici) 
 GUM  
 MAT  
 TIT  
 GOS črtasti zvezek A4 
 NAR črtasti zvezek A4 
 DRU  
 ŠPO športna oprema 
 
9. razred NIS 
 SLJ  
 TJA  
 LUM 10 EUR za likovni material (pri septembrski položnici) 
 GUM  
 MAT  
 TIT  
 GOS črtasti zvezek A4 
 NAR črtasti zvezek A4 
 DRU  
 ŠPO športna oprema 
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SEZNAM POTREBŠČIN ZA ŠOLSKO LETO 2022/2023 v c oddelkih (MAS) 

1. razred MAS  
 SLJ veliki črtasti zvezek A4 z vmesno črto, flomastri, svinčnik, 
barvice, radirka, mapa A4 za liste, škarje, mapa za liste, beležka za  
 MAT zvezek A4 veliki karo, ravnilo  
 LUM  
 GUM zvezek A4 brezčrtni 
 SPO zvezek A4 brezčrtni 
 ŠPO Športna oprema 
 NIP-TJA Ni TJA. 
 
2. razred MAS 
 SLJ veliki črtasti zvezek A4 z vmesno črto, barvice, flomastri, 
svinčnik, radirka, mapa A4 za liste, škarje. 
 MAT zvezek A4 veliki karo 
 TJA velik brezčrtni zvezek 
 LUM  
 GUM zvezek A4 brezčrtni 
 SPO zvezek A4 brezčrtni 
 ŠPO Športna oprema 
 
3. razred MAS 
 SLJ veliki črtasti zvezek A4 z vmesno črto 
 MAT zvezek A4 veliki karo 
 TJA velik brezčrtni zvezek 
 LUM  
 GUM zvezek A4 brezčrtni 
 SPO zvezek A4 brezčrtni 
 ŠPO športna oprema 
 
4. razred MAS 
 SLJ veliki črtasti A4 zvezek, 2 x večje lepilo v stiku, flomastri, 
barvice, pisalo, rdeče pisalo, svinčnik, radirka, mapa A4 za liste, škarje 
 MAT A4 zvezek mali karo, geotrikotnik, NOMA ravnilo s šablono, 
svinčnik (lahko tehnični), radirka, šilček, šestilo, najbolje z vmesnim 
koleščkom za natančno določanje razdalje 
 TJA črtasti zvezek  
 LUM 10 EUR za likovni material (pri septembrski položnici), velika 
majica za zaščito oblačil 
 GUM A4 brezčrtni zvezek 
 DRU A4 črtasti zvezek 
 NIT A4 črtasti zvezek 
 ŠPO  
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5. razred MAS 
 SLJ veliki A4 črtasti zvezek, 2 x večje lepilo v stiku, flomastri, 
barvice, pisalo, rdeče pisalo, svinčnik, radirka, mapa A4 za liste, škarje 
 MAT A4 zvezek mali karo, geotrikotnik, NOMA ravnilo s šablono, 
svinčnik (lahko tehnični), radirka, šilček, šestilo, najbolje z vmesnim 
koleščkom za natančno določanje razdalje 
 TJA črtasti zvezek  
 LUM 10 EUR za likovni material (pri septembrski položnici), velika 
majica za zaščito oblačil 
 GUM A4 brezčrtni zvezek 
 DRU A4 črtasti zvezek 
 NIT A4 črtasti zvezek 
 GOS / 
 ŠPO športna oprema 
 
6. razred MAS 
 SLJ velik A4 črtasti zvezek 
 MAT veliki A4, 50-listni, mali karo zvezek, geotrikotnik, šestilo  
 TJA 2 velika črtasta zvezka, mapa za učne liste 
 LUM 10 EUR za likovni material (pri septembrski položnici), velika 
majica za zaščito oblačil 
 GUM  
 GEO vložna mapa za liste in nekaj dodatnih črtastih listov za sprotni 
zapis 
 ZGO vložna mapa za liste, A4 črtast zvezek 
 NAR črtasti zvezek A4 
 TIT brezčrtni A4 zvezek 40 listni, 2 svinčnika (2H,2B) navadna (ne 
tehnična), 2 trikotni ravnili, mapa 
 GOS / 
 ŠPO športna oprema 
 
7. razred MAS 
 SLJ velik A4 črtasti zvezek 
 MAT veliki A4 50-listni, mali karo, zvezek; geotrikotnik; šestilo  
 TJA 2 velika črtasta zvezka, mapa za učne liste 
 LUM 10 EUR za likovni material (pri septembrski položnici), velika 
majica za zaščito oblačil 
 GUM  
 GEO vložna mapa za liste in nekaj dodatnih črtastih listov za sprotni 
zapis 
 ZGO vložna mapa za liste, A4 črtast zvezek 
 DKE vložna mapa za liste, A4 črtast zvezek 
 NAR črtasti zvezek A4 
 TIT ZVEZEK A4 40 listni, brezčrtni (lahko od lani), 2 svinčnika 
(2H,2B) navadna (ne tehnična), 2 trikotni ravnili, mapa 
 ŠPO športna oprema 
 
8. razred MAS 
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 SLJ velik A4 črtasti zvezek 
 MAT veliki A4, 50-listni, mali karo, zvezek; geotrikotnik; šestilo; 
žepno računalo 
 TJA 2 velika črtasta zvezka, mapa za učne liste 
 LUM 10 EUR za likovni material (pri septembrski položnici), velika 
majica za zaščito oblačil 
 GUM  
 GEO vložna mapa za liste in nekaj dodatnih črtastih listov za sprotni 
zapis  
 ZGO vložna mapa za liste, A4 črtast zvezek 
 DKE vložna mapa za liste, A4 črtast zvezek 
 FIZ Karo zvezek, USB ključek 
 KEM črtasti zvezek A4 
 BIO črtasti zvezek A4 
 TIT A4 40 listni, brezčrtni zvezek (lahko od lani), 2 svinčnika 
(2H,2B) navadna (ne tehnična), 2 trikotni ravnili, mapa 
 ŠPO športna oprema 
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SEZNAM POTREBŠČIN ZA ŠOLSKO LETO 2022/2023 v SŠ  
1. letnik 
 SLJ črtasti zvezek 
 MAT 2 zvezka mali karo 
 TJA  
   
   
   
 ŠPO športna oprema 
 
1. letnik GT 
 SLJ črtasti zvezek 
 MAT  
 TJA  
 NEM A4 črtasti zvezek 
   
   
 ŠPO športna oprema 
 
2. letnik 
 SLJ črtasti zvezek 
 MAT 2 zvezka mali karo 
 TJA "2 velika črtasta zvezka" 
 TJN  
   
   
 ŠPO  
 
3. letnik 
 SLJ USB 
 MAT 2 zvezka mali karo 
 TJA  
 TJN  
   
 PNE  
 ŠPO  
 
4. letnik GT 
 SLJ črtasti zvezek 
 MAT 2 zvezka mali karo 
 TJA  
 TJN  
   
   
 ŠPO športna oprema 
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