
 

 

ŠOLSKE POTREBŠČINE 

6. razred  
 

SLO 2 zvezka A4, črtna, s trdimi platnicami,  zvezek A5, črtni, debelejši, za vaje (Marinka) 

SLO 2 zvezka A4,  velika, črtna, s trdimi platnicami  in PVC mapa (Božica) 

vsi: 

    nalivno pero 

    barvna pisala 

    navaden svinčnik 

    radirka 

    ravnilo 

    lepilo 

    škarje 

 

MAT zvezek A4, mali karo, velik zvezek 

    geotrikotnik 

    šestilo 

    barvice 

    šilček 

    svinčnik 

    radirka 

    moder in rdeč kemični svinčnik 

 

TJA zvezek A4, črtani 

    pisalo 

    flomastri 

    barvice 

 

GEO zvezek A4, črtani 

    pisalo 

    flomastri 

    barvice 

    geotrikotnik 

 

NAR zvezek A4, črtan 

 

TIT zvezek A4, brezčrtni, šestilo, geotrikotnik, svinčnik, 2 trikotnika 

 

ZGO zvezek A4, črtani ali kleščna mapa s črtanimi listi in pisalo 

 



 

 

GOS zvezek A4, črtani, lahko od 5. razreda 

 

GUM notni zvezek A4 

    črtani zvezek 

 

NIP ITJ zvezek A4, črtni, pisala, barvice, škarje, lepilo 

  



 

 

 

ŠOLSKE POTREBŠČINE 

7. razred 
 

SLO 2 zvezka A4, črtna, s trdimi platnicami,  zvezek A5, črtni, debelejši, za vaje (Marinka) 

SLO 2 zvezka A4,  velika, črtna, s trdimi platnicami  in PVC mapa (Božica) 

vsi: 

    nalivno pero 

    barvna pisala 

    navaden svinčnik 

    radirka 

    ravnilo 

    lepilo 

    škarje 

 

MAT zvezek A4, mali karo, velik zvezek 

    geotrikotnik 

    šestilo 

    barvice 

    šilček 

    svinčnik 

    radirka 

    moder in rdeč kemični svinčnik 

 

TJA zvezek A4, črtani 

    Pisalo 

    Flomastri 

    Barvice 

 

GEO zvezek A4, črtani 

    pisalo 

    flomastri 

    barvice 

    geotrikotnik 

 

NAR zvezek A4, črtani 

          pisala, barvice 

 

 

 



 

 

TIT zvezek A4, brezčrtni 

    šestilo 

    geotrikotnik 

    svinčnik 

    2 trikotnika 

 

ZGO zvezek A4, črtani ali kleščna mapa s črtanimi listi 

    pisalo 

 

DKE zvezek A4, črtani ali kleščna mapa s črtanimi listi 

    pisalo 

 

GUM črtani zvezek A4 

 

GKK mapa, listi, pisalo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ŠOLSKE POTREBŠČINE 

8. razred 

 
SLO 2 zvezka A4, črtna, s trdimi platnicami,  zvezek A5, črtni, debelejši, za vaje (Marinka) 

SLO 2 zvezka A4,  velika, črtna, s trdimi platnicami  in PVC mapa (Božica) 

 

vsi: 

    nalivno pero 

    barvna pisala 

    navaden svinčnik 

    radirka 

    ravnilo 

    lepilo 

    škarje 

 

MAT zvezek A4, mali karo, velik zvezek 

    geotrikotnik 

    šestilo 

    barvice 

    šilček 

    svinčnik 

    radirka 

    moder in rdeč kemični svinčnik 

 

TJA zvezek A4, črtani 

    pisalo 

    flomastri 

    barvice 

 

GEO zvezek A4, črtani 

    pisalo 

    flomastri 

     barvice 

     geotrikotnik 

 

KEM zvezek A4, črtan 

          barvice in druga pisala 

 

 

 



 

 

TIT zvezek A4, brezčrtni 

    šestilo 

    geotrikotnik 

    svinčnik 

    2 trikotnika 

 

ZGO zvezek A4, črtani ali kleščna mapa z črtanimi listi 

    pisalo 

 

FIZ zvezek A4, mali karo 

    geotrikotnik 

    svinčnik 

    radirka 

    moder in rdeč kemični svinčnik 

 

BIO zvezek A4, črtni 

       barvice in druga pisala 

 

DKE zvezek A4, črtni ali kleščna mapa z črtanimi listi in pisalo 

 

GUM , črtani zvezek A4 

 

II2 zvezek A4 s trdimi platnicami, črtni; pisala; barvice; škarje; lepilo 

 

GKK mapa, listi, pisalo 

  



 

 

ŠOLSKE POTREBŠČINE 

9. razred 
 

SLO 2 zvezka A4, črtna, s trdimi platnicami,  zvezek A5, črtni, debelejši, za vaje (Marinka) 

SLO 2 zvezka A4,  velika, črtna, s trdimi platnicami  in PVC mapa (Božica) 

SLO 2 zvezka A4,  velika, črtna, s trdimi platnicami  (Nataša) 

vsi: 

    nalivno pero 

    barvna pisala 

    navaden svinčnik 

    radirka 

    ravnilo 

    lepilo 

    škarje 

 

MAT zvezek A4, mali karo, velik zvezek 

    geotrikotnik 

    šestilo 

    barvice 

    šilček 

    svinčnik 

    radirka 

    moder in rdeč kemični svinčnik 

 

TJA zvezek A4, črtani 

    pisalo 

    flomastri 

    barvice 

 

GEO zvezek A4, črtani 

    pisalo 

    flomastri 

    barvice 

    geotrikotnik 

 

KEM zvezek A4, črtani 

          barvice in druga pisala 

 

ZGO zvezek A4, črtani ali kleščna mapa z črtanimi listi 

          pisalo 



 

 

BIO zvezek A4, črtni 

       barvice in druga pisala 

 

FIZ zvezek A4, mali karo, velik zvezek 

    geotrikotnik 

    svinčnik 

    radirka 

    moder in rdeč kemični svinčnik 

 

GUM črtani zvezek A4 

 

GKK mapa, listi, pisalo 

 

II3 zvezek A4 s trdimi platnicami, črtni; pisala; barvice; škarje; lepilo 

 
 


