
ŠOLSKE POTREBŠČINE za 1.  RAZRED KOMPOLE v šol. l. 2021/22 

1 x A4 črtan zvezek  S PREDLOGAMI Lili in Bine – SLJ 

    EAN:  3831075929067 

1 x A4 brezčrtni zvezek (tip: tako lahko) – SPO + TJA 

1 x A4 brezčrtni zvezek – SLJ + MAT 

1 x A5 črtasti zvezek (tip: tako lahko ali kateri drugi) – GUM 

1 x A5 zvezek karo S PREDLOGAMI Lili in Bine – MAT 

        EAN:  3831075929074 

 

 

peresnica, 2 svinčnika HB, radirka, šilček, svinčnik barvice, lepilo v stiku UHU (za 
papir), flumastri, škarje, 1 kartonska mapa na preklop, blok št. 5, voščenke mastne, 
mala šablona (z osnovnimi liki), plastelin, vodene barvice, 2 čopiča (1 ploščat 
debelejši, 1 okrogel tanjši), športna oprema z vrečo (kratke hlače, bombažna majica 
s kratkimi rokavi),  ŠOLSKI COPATI (balerinke)  

 

črn flumaster duo- 1x 

 

1x barvni OBOJESTRANSKI listi AJDA ¸34x24 mm 

 

VSE ŠOLSKE POTREBŠČINE MORAJO BITI  OZNAČENE Z IMENOM IN PRIIMKOM OTROKA ! 

 

  



ŠOLSKE POTREBŠČINE za 2.  RAZRED KOMPOLE v šol. l. 2021/22 

2 kom - A4 črtan zvezek  za male tiskane črke  Lili in Bine (ali kateri drugi) – SLJ 

           Oznaka izdelka: 147         

2 kom -  A4 črtan zvezek  Lili in Bine (ali kateri drugi) – SLJ, MAT 

 

EAN koda: 3831075924741 

1 kom - B5 črtasti zvezek (Lili in Bine ali kateri drugi) – GUM   

2 kom A4 črtasti z vmesno črto in brezčrtni v enem (tip Tako lahko) – SPO, TJA  

Oznaka: 004  

 

peresnica, 2 svinčnika HB, radirka, šilček, svinčnik barvice, lepilo v stiku UHU (za 
papir), flumastri, škarje, 1 kartonska mapa na preklop, blok št. 5, voščenke mastne, 
mala šablona (z osnovnimi liki), plastelin, tempera barvice, 2 čopiča (1 ploščat 
debelejši, 1 okrogel tanjši), paleta, športna oprema z vrečo (kratke hlače, bombažna 
majica s kratkimi rokavi),  ŠOLSKI COPATI (balerinke)  

 

črn flumaster duo- 1x 

1x barvni OBOJESTRANSKI listi AJDA ¸34x24 mm  

 
 

VSE ŠOLSKE POTREBŠČINE MORAJO BITI  OZNAČENE Z IMENOM IN PRIIMKOM OTROKA ! 



3.  RAZRED (KOMPOLE)  
 
Kupite na novo: 
1 x A5 črtan zvezek 11 mm razmik med vrsticami (tip:tako lahko) – SLJ 
1 x A4 črtan zvezek 11 mm razmik med vrsticami (tip:tako lahko) – SLJ 
2 x A4 črtan zvezek – SPO, MAT 
1 x A4 črtan zvezek - TJA 
1 x A5 brezčrtni zvezek –GUM (lahko ga prenesejo iz 2. razreda) 
 
 
nalivno pero, 1 kartonska mapa na preklop, 2 svinčnika HB, 1 svinčnik B6, radirka, šilček, velika in mala 
šablona, svinčnik barvice, risalni blok št. 5, voščenke, flomastri, škarje, lepilo v stiku, selotejp, telovadna 
oprema, tempera barvice, 1 debel čopič, 1 tanek čopič, barvni papir ajda, paleta za mešanje barv,  
staedtler črn flumaster dou (širok-ozek), šolski copati  
 

 


