
1. razred  ‐ matična šola Vojnik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spoštovani starši, 
 
 
 
 
čeprav  se  letošnje  šolsko  leto  še  ni  zaključilo,  že  razmišljamo  o  naslednjem.  Pred  Vami  je  seznam 
potrebščin, ki jih bo Vaš otrok potreboval v prihodnjem šolskem letu.  
(Komplet delovnih zvezkov boste prejeli v šoli ‐ stroške za njih krije MIZŠ.)  
 
S  klikom  na  povezave  podjetij  (najdete  jih  na:  https://www.os‐vojnik.si/ucbeniski‐sklad  ),  si  lahko 
ostale  potrebščine  (razen  delovnih  zvezkov,  ki  jih  prejmete  brezplačno)  naročite  v  predprodaji. 
Ponudbe preglejte in se po svoji presoji odločite za ponudnika. 
 
Položnice za potrebščine boste prejeli neposredno od ponudnika. Pakete bodo učenci prejeli po pošti 
ali v izbrani knjigarni (odvisno od vašega dogovora s ponudnikom).  
 
Če ne boste poravnali obveznosti do ponudnika paketa v dogovorjenem roku, vam paketa ne bodo 
pripravili in ga tudi ne bodo dostavili. Za vse nejasnosti v zvezi z delovnimi zvezki in potrebščinami se 
obrnite na svetovalne naslove ponudnikov.   
 
 
 
Lepo pozdravljeni. 
 
 
 
Skrbnika učbeniškega sklada:                                            Ravnateljica: 
Aleksandra Ambrož in Jure Uranič                                                  Nataša Čerenak 
 

 
 
 
 
 

 



   

 

   

 

SEZNAM  DELOVNIH ZVEZKOV IN POTREBŠČIN ZA 
1. RAZRED V ŠOLSKEM LETU 2023/2024 

 
Matična šola - 48 učencev     

 

Komplet delovnih zvezkov za 1. razred: 

Štev. Naslov delovnega zvezka Avtor Predvidena cena  

1. 
RAČUNANJE JE IGRA 1, zbirka nalog 
za matematiko v 1. razredu 
osnovne šole 

 
Sonja Osterman, Branka Stare- 
Ravnik (Antus) 
EAN: 3830017145411 

9,90 
Delovni zvezek bo 

priskrbela šola  

2.  
BRANJE JE IGRANJE 1, čitanka za 
prvi razred  
 

Sonja Osterman, Dušanka Jagič 

( Antus) 

EAN: 3830017145404 
9,50 

Delovni zvezek bo 
priskrbela šola  

3. 
EDX Link kocke 100 
(100 kom.) 

EAN: 5060138825642 12,90 
Didaktični 

pripomoček bo 
priskrbela šola 

 32,30  

 

Seznam potrebščin za 1. razred: 
 POTREBŠČINE 

ZVEZKI - velik (A4) črtan zvezek (brez robov, razmik med črtami 10 mm)-1 kom., 60-listni 
- velik (A4) črtan zvezek (brez robov, razmik med črtami 10 mm)-2 kom., 40-listni 
- velik (A4) zvezek- veliki karo (1 cm)-1 kom. 
- velik (A4)  brezčrtni zvezek-1 kom. 60-listni 
- beležka 

OSTALO barvice, svinčnik HB (2 kom.), radirka, šilček v posodici, peresnica, mala šablona, lepilo 
v stiku (2 kom.), škarje, šolska torbica, šolski copati (nedrseč podplat), športna oprema 
(kratke hlače, majica), vrečka iz blaga (2 kom.- za copate in športno opremo), mapa, 
prosojni plastični ovitki A4 za zvezke  

LIKOVNA 
UMETNOST 
 

risalni listi (40 kom.), vodene barvice, voščene barvice (debele, NEvodotopne), 
obojestranski flomastri, kolaž papir (A3 velikost) 

(Likovna umetnost - material, ki se bo nabavil skupaj za 
vse prvošolce. (Prispevek na učenca znaša 10 evrov, ki ga 

boste poravnali s položnico v mesecu oktobru 2023!) 

tempera barve, čopiči, tuš (črni, barvni), oglje, glina, 
perlice (Hama), plastelin, škrobni svaljki, lesno lepilo, 
barvni listi, dekorativni dodatki… 

 

Vsi zvezki naj bodo oviti v prosojne ovitke in vse potrebščine naj bodo opremljene z otrokovim 
imenom. 
 
Otrok mora imeti obvezno par šolskih copat z nedrsečim 
podplatom. S copati, ki jih je možno nositi tudi na zunanjih 
površinah, ne bo smel hoditi po šoli zaradi higienskih razlogov.  
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