
Pripravljeni  
na vrnitev  

v šolo

Ponudba je že na voljo v trgovinah in velja do razprodaje zalog. 

začutite kakovost,  
            doživite ceno



MUST 
HAVE

ŠOLSKE POTREBŠČINE
Imeti sanjski, a hkrati praktičen komplet šolskih potrebščin je prvi zelo pomemben 
korak pred vrnitvijo v šolske klopi. Ne skrbite, če še nimate vsega pripravljenega, 

mi vam bomo pomagali. Samo označite izbrane izdelke s srčkom in skupaj s svojim 
otrokom sestavite popoln seznam šolskih potrebščin!

Naj se nakupovanje prične!

Označite  
izdelke, ki so  

vam všeč

Delite ali  
natisnite svoj  
nakupovalni  

seznam

Skupaj z otrokom  
sestavite  
seznam!

Dodajte jih  
na seznam  
priljubljenih

nahrbtnik
VSE ZA ŠOLO:

zvezki
peresnica
pisala in flomastri
risalni blok
barvice
mapa
komplet za geometrijo
vrečka za copate



0 20 EUR

2EUR

1 80 EUR

0 65 EUR

Zvezek A5 
16-listni, črtasti  
z vmesno črto ali karirasti, 
z zaobljenimi robovi in 
s platnicami s sijajem

Zvezek s spiralo A5 
60-listni, črtasti ali brezčrtni, 
v kompletu: beležka, 
samolepilni listki in  
kemični svinčnik

Zvezek A5 
60-listni, karirasti 
ali črtasti

Zvezek A4 
96-listni, karirasti, s trdo vezavo 
in z bleščečo folijo na platnicah, 
z ojačanim prešitim delom

A5 
60
LISTOV

A4
96
LISTOV

A5 
16
LISTOV

A5 
60
LISTOV

A5 
60
LISTOVna platnici 

prostor za 
osebne podatke

A5 
16
LISTOV

NOVOST



20EUR

20EUR
Šolski nahrbtnik 
za dečke, z 2 predeloma, s prednjim žepom 
z organizatorjem, z 2 mrežastima žepoma ob straneh, 
z notranjim žepom, s profiliranim hrbtnim delom in 
utrjenim dnom, z mehkimi nastavljivimi naramnicami, 
odsevniki in držalom zgoraj, 
velikost: 38 × 27 × 15 cm, 
teža: 470 g

Šolski nahrbtnik 
za deklice, z 2 predeloma, 
s prednjim žepom z organizatorjem, 
z 2 mrežastima žepoma ob straneh, 
z notranjim žepom, s profiliranim 
hrbtnim delom in utrjenim dnom, z mehkimi 
nastavljivimi naramnicami, odsevniki 
in držalom zgoraj, velikost: 38 × 27 × 15 cm, 
teža: 470 g 

žepi iz  
elastične mrežice

profiliran  
hrbtni del

nastavljive
naramnice

vodoodporen!

odsevniki

utrjeno  
vodoodporno  

dno
organizator

prednji žep

2 predela

na voljo  
tudi:

   

NOVOST



1 30 EUR 3EUR

5EUR
2 50 EUR

Peresnica 
iz umetnega krzna,  
velikost: 19 × 7,5 × 5 cm

Peresnica 
iz umetnega krzna, 
s 3D elementi in z žepom, 
velikost: 22 x 8,5 x 3 cm

Peresnica 
s stranskim žepom, 
zapiranje na zadrgo, 
velikost: 21 × 5,5 × 9,5 cm

Peresnica 
senzorična, iz silikona, 
velikost: 21 × 4,5 × 7 cm

s prostornim žepom

protistresna,  
iz silikona

mehko in  
na otip  
prijetno  

umetno krzno

enostavna 
za 

čiščenje

na voljo  
tudi:

      



LOONEY TUNES and all related characters and elements © & ™
Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

5EUR

2EUR

3EUR

5EUR
2 50 EUR

1 80 EUR

12EUR

Komplet pisalnih  
pripomočkov 
v vrečki z zadrgo, 
v kompletu: beležka s spiralo A5, 
kovinska peresnica, 6 barvic, 
svinčnik, radirka, šilček in kemični  
svinčnik, s potiskom Looney Tunes

Nahrbtnik 
z enim predelom, z zunanjim žepom, ki se zapira z zadrgo, 
z nastavljivimi naramnicami, držalom zgoraj in utrjenim hrbtnim 
delom, s potiskom Looney Tunes, iz nepremočljive 
tkanine, enostaven za čiščenje, velikost: 38 × 28 × 10 cm

Peresnica 
z 2 žepoma, ki se  
zapirata z zadrgo, 
z zavihkom in držalom,  
s potiskom Looney Tunes

Beležka s spiralo A5 
80-listna, karirasta,  
s potiskom Looney Tunes

Vreča 
s potiskom Looney Tunes, 
velikost: 34 × 43,5 cm

Komplet 24 barvic 
v tubi, s potiskom 
Looney Tunes

2 zadrgi

A5 
80 
LISTOV

A5 
80 
LISTOV

24 
BARV

z utrjenim hrbtnim delom

na voljo  
tudi:

   

na voljo  
tudi:

   

na voljo  
tudi:

   

na voljo  
tudi  

komplet:

   

na voljo  
tudi:

   



1 30 EUR

5EUR

5EUR

2 50 EUR

1 80 EUR

12EUR

0 80 EUR

1 50 EUR

Komplet 11 nalepk 
z bleščicami, z motivi 
Looney Tunes

Peresnica
z reliefnim vzorcem, 
z motivi junakov  
Looney Tunes

Beležka  
s pisalom 
s potiskom Looney Tunes

Vreča 
s potiskom Looney Tunes, 
velikost: 34 × 43,5 cm

Nahrbtnik 
z enim predelom, z zunanjim žepom, 
ki se zapira z zadrgo, z nastavljivimi 
naramnicami, držalom zgoraj  
in utrjenim hrbtnim delom,  
s potiskom Looney Tunes,  
iz nepremočljive tkanine,  
enostaven za čiščenje,  
velikost: 38 × 28 × 10 cm

Komplet 2 pisal 
s potiskom  
Looney Tunes

Beležka A5 
80-listna, karirasta, 
z našitkom, 
z motivi Looney Tunes

Komplet  
4 štampiljk 
z blazinico in črnilom,  
v 2 barvah, 
z motivi Looney Tunes

bleščice
A5 
80 
LISTOV

A5 
80 
LISTOV

z nastavljiviminaramnicami

2 barvi  
črnila

   

      

na voljo  
tudi:

   

na voljo  
tudi:

    
    

na voljo  
tudi:

      

na voljo  
tudi:

      

      

na voljo  
tudi:

   

na voljo  
tudi:

   



2EUR

2EUR

1 30 EUR

1 30 EUR

5EUR

2 50 EUR

0 80 EUR

10EUR

0 80 EUR

Komplet  
3 pisal
v kompletu različne  
barve in motivi, 
na voljo 2 motiva

Komplet  
3 radirk 
v kompletu  
različni motivi

Komplet pisalnih  
pripomočkov  
v kompletu: ravnilo, 
šilček, radirka, 
svinčnik in kemični svinčnik

Komplet  
4 svinčnikov 
trdota HB, z radirko, 
na voljo 2 motiva

Pisalo 
s cofom in motivom  
s holografskim učinkom, 
na voljo 3 motivi

Beležka  
s spiralo  
A4 ali A5 
100-listna

Nahrbtnik 
z enim predelom,  
z zunanjim žepom,  
ki se zapira z zadrgo,  
z nastavljivimi  
naramnicami, držalom  
zgoraj in utrjenim  
hrbtnim delom,  
z motivom samoroga,  
iz materiala  
s holografskim učinkom

Beležka A5 
80-listna, s platnicami iz umetnega krzna, 
s holografskimi elementi

Peresnica 
zapiranje na zadrgo, 
s cofom, iz materiala  
s holografskim učinkom

A5 
100 

LISTOV

A4 
100 

LISTOV

HB

A5 
80 
LISTOV

zavihki 
priročni 

na voljo  
tudi  

komplet:

   

na voljo  
tudi:

   



2EUR

1 30 EUR

1 30 EUR

1 30 EUR

1 30 EUR

0 80 EUR

1 50 EUR

7EUR

Zvezek  
s spiralo A5
80-listni, črtasti, 
platnice z metaliziranim  
potiskom

Komplet  
3 pisal 
v kompletu različne  
barve in motivi 

Komplet  
pisalnih  
pripomočkov 
v kompletu: ravnilo,  
šilček, radirka, 
kemični svinčnik

Komplet  
4 radirk
v kompletu  
različni motivi

Blok 300  
samolepilnih listkov
v posodici, samolepilni, 
velikost listkov: 8 × 8 cm

Vreča 
s potiskom, 
velikost: 
33 × 43 cm

Peresnica s pisalnimi  
pripomočki 
zapiranje na 2 zadrgi, v kompletu: 
flomastri, barvice, svinčnik, radirka,  
šilček in beležka, velikost: 19,5 × 13,5 × 4 cm

Komplet samolepilnih listkov 
različnih oblik, v beležki, na voljo 4 motivi

A5 
80 
LISTOV

80x80 
300 

LISTKOV

s pisa
lnimi pripo

močki

prostorna

na voljo  
tudi:

   

na voljo  
tudi:

    
    

na voljo  
tudi:

        



0 80 EUR 0 50 EUR

0 50 EUR

4EUR

Tehnični  
risalni  
blok A4 
10-listni

Komplet  
12 tempera barv* 
12 tub po 12 ml

Posodica za vodo  
za slikanje, brez kapljanja

Komplet  
12 vodenih  
barv 
s priloženim  
čopičem 

A4
10 
LISTOV

12 živahnih  
barv

varno,  
majhna  
nevarnost  

razlitja vode

na vodni  
osnovi intenzivne  

barve

NOVOST



0 50 EUR

1 30 EUR

2 50 EUR

1EUR

1EUR
Plastelin  
13 barv 
na voljo: 
kvadraten  
ali okrogel

Komplet  
10 rol  
barvnega  
svilenega  
papirja 
velikost:  
50 × 200 cm

Komplet  
5 čopičev 
v kompletu  
različne debeline

Komplet  
12 voščenk 
trikotne oblike

trikotna 
oblika

=
pravilen  
prijem

10 barvna voljo  
tudi:

   



1 80 EUR

0 80 EUR

0 50 EUR

4EUR 0 40 EUR

Šilček 
za barvice  
dveh debelin

Komplet 6 markerjev 
z možnostjo brisanja,  
vsak z dodano konico za brisanje

Komplet  
3 pripomočkov  
za geometrijo 
iz elastičnega materiala, 
v kompletu: trikotnik,  
kotomer, ravnilo,  
velikost: 15 cm

Mehanski šilček  
z ročico 
z veliko posodo

Komplet  
2 radirk 
trikotna, mehka

mehka,  
enostavna
za radiranje

elastični

  6
  barv

dvostranski

IZBRISLJIVO
za šiljenje  

tankih in debelih  
barvic

na voljo  
tudi:

   

na voljo  
tudi:

   

NOVOST



1 30 EUR

1 30 EUR

2 50 EUR

0 80 EUR

0 80 EUR

0 50 EUR

0 50 EUR

0 40 EUR
Komplet  
2 tehničnih  
svinčnikov 
v mehkem ohišju, 
s priloženo zalogo 
vložkov 0,5 mm

Komplet  
3 lepil v stiku 
3 × 9 g

Komplet  
3 pisal 
v kovinskem ohišju,  
v kompletu različne barve

Tekoče lepilo 
brezbarvno,  
prostornina: 50 ml

Mapa 
z gumico 
A4

Mapa A4 
kuverta, z gumbom

Škarje 
z ergonomsko  
oblikovanim ročajem

Organizator  
za pisalno mizo 
kovinski,  
velikost: 10 × 10 cm

z modrim  
črnilom

na voljo  
tudi:

   

na voljo  
tudi:

   

na voljo  
tudi:

   

na voljo  
tudi:

      



2EUR

2 50 EUR

2 50 EUR

Komplet  
4 markerjev  
BiC® 
v pastelnih barvah,  
s poševno konico,  
se ne sušijo,  
z gumijastim 
držalom

Komplet  
12 šolskih  
barvic BiC®

brezlesne,  
živahne barve

Komplet  
12 flomastrov BiC®

s črnilom na vodni osnovi, 
enostavni za očistiti, 
s precizno tanko konico

odprti se ne izsušijo  
do 3 mesece

z udobnim rebrastim 

gumijastim držalom

enostavno  
za očistiti

brez majhnih  

drobcev ob  
lomljenju

12 
barv

3,3 mm

1,6 mm

odprt se ne izsuši  
niti v 24 urah



2 50 EUR

2 50 EUR

2 50 EUR
1 50 EUR
Komplet  
4 svinčnikov   
BiC® 
brezlesni,  
trdota HB

Izbrisljivo  
pisalo BiC® 
z gelom, radirko  
in gumijastim držalom

Korekturna tekočina 
TippEx Rapid 
hitro sušeča, prostornina: 20 ml

Lepilo v stiku   
BiC® 2 kosa 
za papir, karton, fotografije, 
2 kosa po 21 g

HB

na vodni osnovi

varen 
izdelek

100 %
reciklirano

hitro 
sušeča

ultra odporni, 

brezlesni

se ne lomijo

izbriše se 
s pomočjo 
radirke 
in izgine 
brez sledu



1 80 EUR

4 50 EUR

Izbrisljivo pisalo  
Bambino 
z radirko in 2 vložkoma, lahkotno, 
ergonomsko oblikovano, debelina črte: 0,7 mm

Komplet  
12 barvic  
Bambino 
lesene, s priloženim šilčkom,  
v kompletu tudi barvica  
zlate in srebrne barve

MUST 
HAVE

0,7 mm

nepogrešljivo  
za učenje 
pisanja

z radirko

popolnoma prekrivno, 

prilega se majhni roki s šilčkom

zlata 
barva

na voljo  
tudi:

   

na voljo  
tudi:

   



2 50 EUR

2 30 EUR

2 50 EUR
Komplet  
12 plakatnih barv  
Bambino   
v posodicah s pokrovom,  
prostornina: 20 ml

Plastelin  
Bambino  
18 barv 
18 kosov po 18 g

Nalivno pero  
Bambino 
s priloženimi vložki

za desničarje  
in levičarjeNALIVNO  

PERO  
s konico iz iridija, z varnim 
prezračevalnim pokrovčkom 
in luknjo za obešanje, enostavno 
vodljivo, v kompletu priložena  
2 vložka s črnilom

KVADRATNI 
PLASTELIN 

raztegljiv, enostaven za 
oblikovanje, ne umaže rok,  
se ne lepi na podlago, idealen 
za učenje in igro, v kompletu 
2 barvi z bleščicami

PLAKATNE  
BARVE 

certificirani pigmenti, 
pripravljene za uporabo brez 
vode, goste, primerne za 
uporabo na različnih površinah, 
enostavne za čiščenje

na voljo  
tudi:

   

na voljo  
tudi:

   

na voljo  
tudi:

   



2EUR

5EUR

5EUR
Komplet  
8 flomastrov Crayola 
enostavni za očistiti,  
super vzdržljivi, za otroke,  
starejše od 12 mesecev

Komplet 8 barvic  
Jumbo Crayola  
okrašene, z velikim premerom, 
za otroke, starejše od 12 mesecev

Komplet  
12 kred Crayola 
za pisanje na tablo,  
brez prašenja, 
za otroke,  
starejše od 3 let

brez 
prašenja

sperejo se  
z vodo

otrok ne bo 
vdrl konice

jumbo  
velikost

NOVOST



5EUR

6EUR

5EUR

7EUR

4EUR

Komplet 10 flomastrov  
za tkanine Crayola 
za otroke, starejše od 4 let

Komplet  
10 barvic Crayola 
na navijanje, brez šiljenja, 
za otroke, starejše od 4 let

Barva v stiku  
Crayola 6 barv 
hitro sušeča, dobro prekrivna,  
za uporabo brez 
vode, za otroke, starejše od 6 let

Komplet  
12 flomastrov  
Crayola 
za risanje tankih in debelih črt, 
enostavno čiščenje,  
za otroke, starejše od 4 let

Komplet 8 flomastrov  
piši briši Crayola  
s črnilom na vodni osnovi, brez vonja, 
enostavno čiščenje, za otroke,  
starejše od 3 let

debele in 

tanke konice

10 barv

Bodite na tekočem: Nakupujte brez strahu!

Ponudba v posameznih trgovinah se lahko razlikuje glede na količino in dostopnost blaga.

Nekateri izdelki bodo v prodaji samo v izbranih državah in trgovinah. 

V katalogu so možne napake, zato lahko pride do razlik med navedenimi cenami in cenami v trgovini.
Pravila za vračilo so na voljo  

na www.pepco.si

Rok za vračilo 
izdelkov je 30 dni.

@pepcosipepcoslo pepco.si


