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Štev. del.:   60309-1/2022-58 

Dobrna, 14. 6. 2022 

 
OBVESTILO STARŠEM BODOČIH PRVOŠOLCEV  

O IZBIRI 
 DELOVNIH ZVEZKOV IN OSTALIH POTREBŠČIN 

ZA ŠOLSKO LETO 2022/2023 
 

Spoštovani starši! 

 

Posredujemo Vam seznam potrebščin, ki jih bo Vaš otrok uporabljal v naslednjem 

šolskem letu 2022/2023.   

 

Učbenikov za 1. razred ni.  

 

Delovni zvezki so za učence 1. razreda brezplačni in jih učenci dobijo v šoli na začetku 

novega šolskega leta.  

 

 
V pomoč pri naročanju potrebščin vam posredujemo naslednje spletne naslove (objavljeni bodo tudi na 

spletni strani naše šole).  

 

1. Kopija nova: https://www.kopija-nova.si 
➢ https://www.kopija-nova.si/enostavno-narocanje?pmr=60&pmid=m151a7ka9b19 

2. DZS: https://www.dzs.si 
➢ https://issuu.com/dzsdd/docs/dzs_solski_katalog_2022_web 

3. MK: www.emka.si 
 

 
 

 

Lepo Vas pozdravljamo, Vam in Vašemu otroku pa želimo prijetne počitnice in uspešen 

začetek novega šolskega leta.  

 

 

    Skrbnica učbeniškega sklada:                                                                   Ravnatelj:        

Valerija Pečnik, univ. dipl. bibl.                                                             Marko Šteger, prof. 

 

 

 

Priloga: Seznam potrebščin 
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1. RAZRED 
 

Delovni zvezki  

 
naziv predmet cena 

MOJ NANDE 1 – KOMPLET. Vsebuje: MATEMATIKA 1, samostojni 

delovni zvezek; SLOVENŠČINA 1, samostojni delovni zvezek; 

SPOZNAVANJE OKOLJA 1, samostojni delovni zvezek, založba MKZ, 

EAN: 3831022483659 

Delovne zvezke za prvo triado financira Ministrstvo za 

izobraževanje, znanost in šport. Brezplačno jih boste prejeli v šoli v 

začetku novega šolskega leta. 

Učni kompleti MKZ 30,00 

 Skupaj:  30,00 

 

Opomba: Učbenikov učenci prvega razreda ne bodo uporabljali. 
 

 

Ostale potrebščine: 
 

Predmet: Seznam potrebščin: 

 

SLJ Veliki črtni zvezek »TAKO LAHKO«, presledek med črtami je približno 1 cm in veliki brezčrtni 

zvezek  »TAKO LAHKO«,  Slikovno-črkovna stavnica (MKZ, rumena platnica, 

9788611168845) 

MAT Veliki karo zvezek »TAKO LAHKO«, približno 1x1 cm 

LUM  Material naroči šola za vse učence v razredu. Stroške poravnate starši v mesecu septembru. Poleg 

tega otrok potrebuje še malo večjo staro majico za zaščito oblačil pri delu in krpico. 

GUM Mali črtni zvezek »TAKO LAHKO« 

SPO Veliki brezčrtni zvezek »TAKO LAHKO« 

ŠPO Kratke hlače; majica s kratkimi rokavi; deklice lahko imajo tudi dres. 

Pozimi imajo lahko malo daljše kratke hlače (kapri hlače).  

Vrečke iz blaga za športno opremo. 

 

Neobvezni 

izbirni 

predmet - 

angleščina 

Veliki brezčrtni zvezek 

 

Ostalo: šolska torbica, peresnica,  svinčnik barvice (12 kosov, kvalitetne), dva svinčnika HB, šilček, mehka 

radirka, dvoje škarij (ene za šolo, ene za doma), tri kose lepila (dva za šolo, eden za doma), mala šablona, šolski 

copati, ki ne drsijo ter tanek alkoholni flomaster za starše za označevanje potrebščin. 

 

 

VSE POTREBŠČINE MORAJO BITI OZNAČENE 

Z IMENOM, PRIIMKOM IN RAZREDOM OTROKA. 

 

Še nasvet: Šolske potrebščine izbirajte skupaj z otrokom. 


