
                                                    
 
 

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.  
Projekt: Strokovni center za celostno podporo otrokom in mladostnikom z okvaro vida ter 

otrokom in mladostnikom s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. 

KATALOG DIDAKTIČNIH PRIPOMOČKOV  
 
 

Evidenčna št. Pripomoček Fotografija 

BM1 Bralna mizica 

 

GPS1 

Geometrijski pribor za slepe Faber-Castell 
(gumijasta podloga z ravnili za vpenjanje 
pozitivne folije, 2x trikotnik, 1x kotomer, torba za 
prenos) + šestilo 

 

GKOŠ1 Govoreči kalkulator za OŠ + 2x AAA baterije 

 

SŠ1 Semenska škatla 

 

9011141 Brajeva stavnica mala  

 

9011151 Brajeva stavnica velika 

 

BSZ3 Brajeva stavnica zelena (velika) + žebljički  

 



                                                    
 
 

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.  
Projekt: Strokovni center za celostno podporo otrokom in mladostnikom z okvaro vida ter 

otrokom in mladostnikom s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. 

Evidenčna št. Pripomoček Fotografija 

PBS1 Pleksi brajeva stavnica + žebljički 

 

KPK1 Učenje govora s KPK (100 kartic + navodila)  

LM1 Light ( LUX) meter  

ČN1 Človek ne jezi se za slepe (manjkajo figure) 

 

RT1 Razvrščanje po temperaturi 

 

RTE1 Razvrščanje po teži 

 

ZŽ1 Zveneča žoga rdeča/Golball žoga 

 

MZŽ1 Mehka zveneča žoga 

 



                                                    
 
 

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.  
Projekt: Strokovni center za celostno podporo otrokom in mladostnikom z okvaro vida ter 

otrokom in mladostnikom s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. 

Evidenčna št. Pripomoček Fotografija 

HI1 Lesena hiša z opremo 

 

TS1 Tipne slike s sestavljanjem 

 

Brez št. Miza z dvižno bralno ploskvijo 

 

9011129 
Brajev stroj Perkins moder 2016 (stroj, pokrivalo, 
radirka, navodila za uporabo) 

 

TP1 Tipni pari v vrečki  

TP4 Tipni pari VSIO 

 

SK3 Stotični kvadrat  

SKB1 Stotični kvadrat v brajici  



                                                    
 
 

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.  
Projekt: Strokovni center za celostno podporo otrokom in mladostnikom z okvaro vida ter 

otrokom in mladostnikom s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. 

Evidenčna št. Pripomoček Fotografija 

ZO1 Zapenjanje-odpenjanje  

ZO5 Masažna cev oranžna  

ZO10 Kuža + Jelly Bean stikalo  

ZO15 Fluorescentni obračalnik  

ZO18 Mavrične kocke  

ZO21 
Komplet prijetne jame – jajce, svetlikajoča vlakna, 
UV svetilka, flour. tuba, Astro svetilka 

 

ZO26 Goki tipni spomin  

ZO33 Žoga Wiggly Giggly 

 



                                                    
 
 

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.  
Projekt: Strokovni center za celostno podporo otrokom in mladostnikom z okvaro vida ter 

otrokom in mladostnikom s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. 

Evidenčna št. Pripomoček Fotografija 

ZO38 Paket peščenih ur s tekočino 

 

ZO49 Svetlikajoča maraka 

 

ZO60 Masažnik žabica 

 

ZO61 Masažniki pikapolonica 

 

ZO66 Masažni tetrakom 

 

ZO69 Hihitajoča žogica modra 

 

ZO72 Žepna lučka 2700K, 4500K, 6500K 

 



                                                    
 
 

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.  
Projekt: Strokovni center za celostno podporo otrokom in mladostnikom z okvaro vida ter 

otrokom in mladostnikom s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. 

Evidenčna št. Pripomoček Fotografija 

PP1 Viseče gnezdo 

 

TEH4 Tehtnica plastična zelena + uteži številke 

 

DV1 Domine vbočene 

 

DI1 Domine izbočene 

 

DP1 Domine potovalne 

 

DG1 Glasbene domine + 4 palčke 

 

9011305 Bela palica (različne dolžine) 

 



                                                    
 
 

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.  
Projekt: Strokovni center za celostno podporo otrokom in mladostnikom z okvaro vida ter 

otrokom in mladostnikom s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. 

Evidenčna št. Pripomoček Fotografija 

GOS1 detektor tekočine 

 

GOS5 pripomoček za rezanje 

 

GOS6 Ščitnik za rezanje 

 

GOS9 Plastična obroba za krožnik 

 

GOS10 Podloga za mazanje  

GOS11 Upogljiva žlica 

 

GOS12 Upogljiva vilica 

 

GOS13 Upogljiv nož 

 



                                                    
 
 

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.  
Projekt: Strokovni center za celostno podporo otrokom in mladostnikom z okvaro vida ter 

otrokom in mladostnikom s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. 

Evidenčna št. Pripomoček Fotografija 

OM1 vrtljiva krogla za belo palico 

 

OM4 disk za belo palico bel 

 

OM5 Kolešček za belo palico 

 

MA1 Rubikova kocka z brajico 

 

ZG1 Willendorfska venera 

 

ZG2 Amfiteater 

 

9011304 Predvajalnik zvočnih knjig  

 

9011498 InkBOOK za branje e-knjig 

 



                                                    
 
 

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.  
Projekt: Strokovni center za celostno podporo otrokom in mladostnikom z okvaro vida ter 

otrokom in mladostnikom s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. 

Evidenčna št. Pripomoček Fotografija 

DRU1 Triglav družabna igra 

 

DRU2 Slovenija družabna igra 

 

LOG22 Igra lovljenje ribic 

 

LOG28 Barvne posode za sortiranje 

 

LOG29 Peščene ure s tekočino 

 

LOG30 Žogica za masažo zelena 

 

LOG31 Žogica za masažo roza 

 

LOG32 Posode pravokotne za sortiranje modre 

 



                                                    
 
 

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.  
Projekt: Strokovni center za celostno podporo otrokom in mladostnikom z okvaro vida ter 

otrokom in mladostnikom s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. 

Evidenčna št. Pripomoček Fotografija 

LOG33 Posode pravokotne za sortiranje zelene 

 

LOG34 Peščene ure s tekočino 

 

LOG35 Števec časa 

 

LOG36 Živalci za masažo 

 

LOG37 Peščene ure 

 

LOG38 Plastična hrana 

 

UV1 UV Checker za bankovce 

 

RVV1 Razvrščanje valjev po velikosti (Montessori) 

 



                                                    
 
 

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.  
Projekt: Strokovni center za celostno podporo otrokom in mladostnikom z okvaro vida ter 

otrokom in mladostnikom s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. 

Evidenčna št. Pripomoček Fotografija 

RVV3 Razvrščanje valjev po višini (Montessori) 

 

UL1 Ulomki  

 

ČV1 Čevelj za učenje vezanja vezalk – lesen 

 

PK 

Pustni kostumi konj, ovca, lev, pikapolonica, 
gepard, osliček, slon, divja mačka, kokoš, 
angelček, medved, pujs, žaba, volk, zmaj, jež 2x, 
dalmatinec, kraljevič, lisica, mucka 2x, čarovniško 
krilo, miška, princeska), veverica  

RL 

Ročne lutke: kokoš, panda, kenguru, pes 3x, 
nilski konj 2x, slon, bober, tiger, morski prašiček, 
želva, ovca, raca, lisica, krokodil, opica, pujs, 
pikapolonica, krava, koala, lev, konj, miš 

 

BPL1 Barvne ploščice v torbi ASCO 

 

SES1 Sestavljanka kocka piramida krogla v torbi ASCO 

 

RS1 Računski stolpci 

 



                                                    
 
 

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.  
Projekt: Strokovni center za celostno podporo otrokom in mladostnikom z okvaro vida ter 

otrokom in mladostnikom s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. 

Evidenčna št. Pripomoček Fotografija 

PRS1 Podloge za računske stolpce (6 kom) 

 

SKS1 Sestavljanka kocke s sliko avto 

 

SP1 Slušni pari 

 

STA1 Starodobniki (modelčki avtomobilov) 

 

VOZ1 
Vozila (jadrnica, raketa, tovorna ladja, vojaško 
letalo, kombajn, leseno letalo, podmornica, tank, 
vagon s tiri) 

 

MON1 
Kompleta dolžinskih palic 10 cm do 1 m modro-
rdeče 

 

MON2 Komplet dolžinskih palic 10 cm do 1 m modre 

 

MON3 Geometrijski liki 

 



                                                    
 
 

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.  
Projekt: Strokovni center za celostno podporo otrokom in mladostnikom z okvaro vida ter 

otrokom in mladostnikom s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. 

Evidenčna št. Pripomoček Fotografija 

MON4 Geometrijski liki zeleni (krog, kvadrat, trikotnik)  

 

MON6 Matematične domine 

 

MON11 Matematika – rumeni komplet  

 

MON12 
Rjave stopnice – zaznavanje + dodatek 20 
lesenih palčk 

 

MON13 
Barvni valčki (nizek-visok) 10 kom 
Barvni valčki (visok - tanek) 10 kom 

 

MON14 
Simboli za desetiške enote (kartončki s 
številkami) 

 

MON15 Senguinske deščice  (škatlica s številkami) 

 

MON16 Barvni zaboj (4 škatlice) 

 



                                                    
 
 

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.  
Projekt: Strokovni center za celostno podporo otrokom in mladostnikom z okvaro vida ter 

otrokom in mladostnikom s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. 

Evidenčna št. Pripomoček Fotografija 

MON18 Roza stolp (10 kock) 

 

MON19 Geometrijska telesa (10 + 3) 

 

MON20 Kocke 

 

MON21 Geometrijska omara z deli celote 

 

MON22 2 škatli s palčkami 

 

MON23 Pladenj z liki za vstavljanje 

 

MON24 Škatla palic za študij obokov 

 

MON26 Računski stolpci  

 



                                                    
 
 

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.  
Projekt: Strokovni center za celostno podporo otrokom in mladostnikom z okvaro vida ter 

otrokom in mladostnikom s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. 

Evidenčna št. Pripomoček Fotografija 

MON27 Veriga 1000 s stojalom 

 

MON28 Gosenice  za odštevanje (sive perlice), 3 škatle 

 

MON29 Številke in žetoni 

 

ŠAH1 Šah za slepe (plošča in16 + 16 figur) 

 

POV1 Ročna povečalo Aspheric magnifier 

 

POV2 Ročna povečalo Large aspheric, 102x76mm, 8D 

 

POV3 
Easi-viev povečalo 
(za okoli vratu) 

 

POV4 
Očala-spectable binocular 
2x magnification 

 



                                                    
 
 

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.  
Projekt: Strokovni center za celostno podporo otrokom in mladostnikom z okvaro vida ter 

otrokom in mladostnikom s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. 

Evidenčna št. Pripomoček Fotografija 

POV5 
Samostoječe povečalo okroglo 20x\76d, 6x\20d, 
12x\44d, 15x\56d 

 

POV5 
Samostoječe povečalo z lučko 
10x\36d,12x\44d, 6x\20d, 8x\28d 

 

POV6 
Povečalo s priponko  
3,5x\10d 

 

POV7 Monocular 6x17 

 

POV7 Stojalo za monocular 

 

POV8 Očala z monokularjem 

 

POV9 
Polnilec za samostoječe povečalo z lučko 
Opomba: preveri adapter da je združljiv s 
samostoječim povečalom z lučko  

 

POV10 
Žepno ročno povečalo z lučko 
7x\24D 
 

 



                                                    
 
 

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.  
Projekt: Strokovni center za celostno podporo otrokom in mladostnikom z okvaro vida ter 

otrokom in mladostnikom s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. 

Evidenčna št. Pripomoček Fotografija 

POV11 Ročno povečalo 6x\20d 

 

POV12 
»YUBIN« 
Binokularno povečalo 

 

POV13 
Samostoječe povečalo 
LARGE  
94mmx69mm power 8.0D 

 

POV14 
Samostoječe povečalo 
SMALL 
64mmx52mm power 11.0D 

 

POV15 
Baterijsko ročno povečalo 
Φ 44cm 
Opomba: baterija ni priložena 

 

POV16 Teleskopska očala  

 

POV17 
Samostoječe povečalo 
Power 28D 
 

 

POV18 
Samostoječe povečalo 
(SMALL) 
Power 12D 

 



                                                    
 
 

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.  
Projekt: Strokovni center za celostno podporo otrokom in mladostnikom z okvaro vida ter 

otrokom in mladostnikom s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. 

Evidenčna št. Pripomoček Fotografija 

POV19 
Samostoječe povečalo, podolgovato 
Power 5x 

 

POV20 
Samostoječe povečalo 
(LARGE) 
Power 2x 

 

POV21 Povečalo oglato, različne povečave 

 

POV22 Povečalo ročno okroglo, različne povečave 

 

POV23 
Povečalo ročno z lučko podolgovato (brez 
baterije) 

 

POV24 Mini žepno povečalo 

 

POV25 Povečalo ½ krogla 

 

POV26 Ročno povečalo z merilnikom 

 



                                                    
 
 

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.  
Projekt: Strokovni center za celostno podporo otrokom in mladostnikom z okvaro vida ter 

otrokom in mladostnikom s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. 

Evidenčna št. Pripomoček Fotografija 

POV27 Samostoječe povečalo veliko 

 

POV28 Lonček s povečalom in merilnikom 

 

POV29 Komplet ročnih povečal Eschenbach 

 

POV30 Povečalo z lučko in napajalnikom 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                    
 
 

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.  
Projekt: Strokovni center za celostno podporo otrokom in mladostnikom z okvaro vida ter 

otrokom in mladostnikom s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


