
Cenik gradiv za NEMŠČINO| OŠ | 2021 
 

RAZRE
D 

NASLOV OPIS EAN  MPC  opomba 

7. razred GENI@L A1 delovni zvezek s CD-jem za nemščino kot izbirni predmet v 7. in 8. razredu 
978312606261
9 

              17,60  
€  sprememba cene 

7. razred GENI@L A1 delovni zvezek za nemščino kot izbirni predmet v 7. in 8. razredu 
978312606230
5 

              15,59  
€    

7. razred GENI@L A1 učbenik za nemščino kot izbirni predmet v 7. in 8. razredu 
978312606229
9 

              18,70  
€    

7. razred GENI@L KLIK A1 delovni zvezek s CD-jem za nemščino kot izbirni predmet v 7. in 8. razredu 
978312606281
7 

              17,60  
€    

7. razred GENI@L KLIK A1 delovni zvezek z DVD-jem za nemščino kot izbirni predmet v 7. in 8. razredu 
978312606282
4 

              21,10  
€    

7. razred GENI@L KLIK A1 učbenik s CD-jem za nemščino kot izbirni predmet v 7. in 8. razredu 
978312606280
0 

              19,90  
€    

7. razred KLASSE! A1 delovni zvezek za nemščino kot 2TJ oz. izbirni predmet v 7. in 8. razredu 
978312607120
8 

              17,60  
€    

7. razred KLASSE! A1 
delovni zvezek za nemščino kot 2TJ oz. izbirni predmet v 7. in 8. razredu s kodo za dostop do spletne 
verzije 

978312607208
3 

              23,40  
€    

8. razred KLASSE! A1 
delovni zvezek za nemščino kot 2TJ oz. izbirni predmet v 7. in 8. razredu s kodo za dostop do spletne 
verzije 

978312607208
3 

              23,40  
€    

7. razred KLASSE! A1 učbenik za nemščino kot 2TJ oz. izbirni predmet v 7. in 8. razredu 
978312607119
2 

              22,20  
€    

7. razred KLASSE! A1 učbenik za nemščino kot 2TJ oz. izbirni predmet v 7. in 8. razredu s kodo za dostop do spletne verzije 
978312607207
6 

              29,20  
€    

8. razred KLASSE! A1 učbenik za nemščino kot 2TJ oz. izbirni predmet v 7. in 8. razredu s kodo za dostop do spletne verzije 
978312607207
6 

              29,20  
€    

7. razred LOGISCH! A1 delovni zvezek s CD-jem in vadnico na CD-romu za nemščino kot izbirni predmet v 7. in 8. razredu 
978312606325
8 

              25,70  
€    

7. razred LOGISCH! A1 delovni zvezek s CD-jem za nemščino kot izbirni predmet v 7. in 8. razredu 
978312606320
3 

              18,70  
€    

7. razred LOGISCH! A1 učbenik za nemščino kot izbirni predmet v 7. in 8. razredu 
978312606319
7 

              21,10  
€    

7. razred 
MAGNET 1 – slovenska 
izdaja delovni zvezek za nemščino kot izbirni predmet v 7. in 8. razredu 

978961292000
5 

              15,80  
€    

7. razred 
MAGNET 1 – slovenska 
izdaja učbenik za nemščino kot izbirni predmet v 7. in 8. razredu  

978961209958
9 

              16,60  
€    

7. razred MAXIMAL 1 delovni zvezek za nemščino kot izbirni predmet v 7. razredu 
978961292001
2 

              18,90  
€    

7. razred MAXIMAL 1 
komplet učbenika, delovnega zvezka in interaktivnega gradiva za nemščino kot izbirni predmet v 7. 
razredu 

383107592783
4 

              29,00  
€    



7. razred MAXIMAL 1 učbenik za nemščino kot izbirni predmet v 7. razredu 
978961271776
6 

              16,50  
€    

7. razred WIR 1 – slovenska izdaja delovni zvezek za nemščino kot izbirni predmet v 7. razredu  
978961209422
5 

              14,00  
€    

7. razred WIR 1 – slovenska izdaja učbenik za nemščino kot izbirni predmet v 7. razredu 
978961209423
2 

              15,60  
€    

7. razred WIR 1 – slovenska izdaja učbenik za nemščino kot izbirni predmet v 7. razredu  
383107592452
9 

              15,60  
€    

7. razred GENI@L A1 CD-rom za nemščino kot izbirni predmet v 7. in 8. razredu 
978312606234
3 

              31,19  
€    

7. razred GENI@L A1 DVD za nemščino kot izbirni predmet v 7. in 8. razredu 
978312606227
5 

              23,99  
€    

7. razred GENI@L A1 video vadnica za nemščino kot izbirni predmet v 7. in 8. razredu 
978312606228
2 

              14,10  
€    

7. razred GENI@L A1 zbirka testov in avdio CD za nemščino kot izbirni predmet v 7. in 8. razredu 
978312606235
0 

              22,20  
€  

sprememba cene in 
davka 

7. razred GENI@L KLIK A1 DVD za nemščino kot izbirni predmet v 7. in 8. razredu 
978312606290
9 

              23,99  
€    

7. razred GENI@L KLIK A1 intenzivna vadnica za nemščino kot izbirni predmet v 7. in 8. razredu 
978312606286
2 

              12,90  
€  sprememba cene 

7. razred GENI@L KLIK A1 interaktivne tabelske slike na CD-romu za nemščino kot izbirni predmet v 7. in 8. razredu 
978312606292
3 

              23,99  
€  sprememba davka 

7. razred GENI@L KLIK A1 priročnik za učitelja z integriranim učbenikom za nemščino kot izbirni predmet v 7. in 8. razredu 
978312606283
1 

              25,70  
€    

7. razred GENI@L KLIK A1 zbirka testov in avdio CD za nemščino kot izbirni predmet v 7. in 8. razredu 
978312606285
5 

              22,20  
€  sprememba davka 

7. razred KLASSE! A1 priročnik za učitelja z avdio CD-jem za nemščino kot izbirni predmet oz. 2TJ v 7. in 8. razredu 
978312607126
0 

              29,20  
€    

7. razred KLASSE! A1 vadnica za nemščino kot izbirni predmet oz. 2TJ v 7. in 8. razredu 
978312607127
7 

              12,90  
€    

7. razred KLASSE! A1 zbirka testov in avdio CD za nemščino kot izbirni predmet oz. 2TJ v 7. in 8. razredu 
978312607128
4 

              21,10  
€  sprememba davka 

8. razred KLASSE! A1 vadnica za nemščino kot izbirni predmet oz. 2TJ v 7. in 8. razredu 
978312607127
7 

              12,90  
€    

8. razred KLASSE! A1 zbirka testov in avdio CD za nemščino kot izbirni predmet oz. 2TJ v 7. in 8. razredu 
978312607128
4 

              21,10  
€  sprememba davka 

7. razred LOGISCH! A1 priročnik za učitelja z integriranim učbenikom za nemščino kot izbirni predmet v 7. in 8. razredu 
978312606327
2 

              25,70  
€    

7. razred LOGISCH! A1 slovnična vadnica za nemščino kot izbirni predmet v 7. in 8. razredu 
978312606323
4 

              11,99  
€    

7. razred LOGISCH! A1 vadnica besedišča (EN, ES, GR, TR, IT) za nemščino kot izbirni predmet v 7. in 8. razredu 
978312606326
5 

              17,99  
€    

7. razred MAGNET video DVD za nemščino kot izbirni predmet v 7., 8. in 9. razredu 
978312676035
5 

              27,59  
€    

7. razred 
MAGNET 1 – slovenska 
izdaja avdio CD za nemščino kot izbirni predmet v 7. in 8. razredu 

978961271059
0 

              15,90  
€    



7. razred MAXIMAL 1 avdio CD za učitelja za nemščino kot izbirni predmet v 7. razredu 
978961271782
7 

              22,00  
€    

7. razred MAXIMAL 1 DVD za nemščino kot izbirni predmet v 7. razredu 
978961271781
0 

              25,00  
€    

7. razred MAXIMAL 1 priročnik za učitelja za nemščino kot izbirni predmet v 7. razredu 
978961271780
3 

              25,00  
€    

7. razred WIR 1 – slovenska izdaja avdio CD za nemščino kot izbirni predmet v 7. razredu 
383107591541
1 

              12,10  
€    

7. razred WIR LIVE DVD za nemščino kot izbirni predmet v 7., 8. in 9. razredu (*do razprodaje zalog) 
978961271072
9 

              33,00  
€    

8. razred GENI@L A1 delovni zvezek s CD-jem za nemščino kot izbirni predmet v 7. in 8. razredu 
978312606261
9 

              17,60  
€  sprememba cene 

8. razred GENI@L A1 delovni zvezek za nemščino kot izbirni predmet v 7. in 8. razredu 
978312606230
5 

              15,59  
€    

8. razred GENI@L A1 učbenik za nemščino kot izbirni predmet v 7. in 8. razredu 
978312606229
9 

              18,70  
€    

8. razred GENI@L A2 delovni zvezek za nemščino kot izbirni predmet v 8. in 9. razredu 
978312606245
9 

              16,40  
€  sprememba cene 

8. razred GENI@L A2 učbenik za nemščino kot izbirni predmet v 8. in 9. razredu 
978312606244
2 

              18,70  
€    

8. razred GENI@L KLIK A1 delovni zvezek s CD-jem za nemščino kot izbirni predmet v 7. in 8. razredu 
978312606281
7 

              17,60  
€    

8. razred GENI@L KLIK A1 delovni zvezek z DVD-jem za nemščino kot izbirni predmet v 7. in 8. razredu 
978312606282
4 

              21,10  
€    

8. razred GENI@L KLIK A1 učbenik s CD-jem za nemščino kot izbirni predmet v 7. in 8. razredu 
978312606280
0 

              19,90  
€    

8. razred GENI@L KLIK A2 delovni zvezek s CD-jem za nemščino kot izbirni predmet v 8. in 9. razredu 
978312606297
8 

              19,90  
€    

8. razred GENI@L KLIK A2 delovni zvezek z DVD-jem za nemščino kot izbirni predmet v 8. in 9. razredu 
978312606298
5 

              19,85  
€    

8. razred GENI@L KLIK A2 učbenik s CD-jem za nemščino kot izbirni predmet v 8. in 9. razredu 
978312606296
1 

              19,90  
€    

8. razred KLASSE! A1 delovni zvezek za nemščino kot 2TJ oz. izbirni predmet v 7. in 8. razredu 
978312607120
8 

              17,60  
€    

8. razred KLASSE! A1 učbenik za nemščino kot 2TJ oz. izbirni predmet v 7. in 8. razredu 
978312607119
2 

              22,20  
€    

8. razred LOGISCH! A1 delovni zvezek s CD-jem in vadnico na CD-romu za nemščino kot izbirni predmet v 7. in 8. razredu 
978312606325
8 

              25,70  
€    

8. razred LOGISCH! A1 delovni zvezek s CD-jem za nemščino kot izbirni predmet v 7. in 8. razredu 
978312606320
3 

              18,70  
€    

8. razred LOGISCH! A1 učbenik za nemščino kot izbirni predmet v 7. in 8. razredu 
978312606319
7 

              21,10  
€    

8. razred LOGISCH! A2 delovni zvezek s CD-jem in vadnico na CD-romu za nemščino kot izbirni predmet v 8. in 9. razredu 
978312606333
3 

              23,40  
€    

8. razred LOGISCH! A2 delovni zvezek s CD-jem za nemščino kot izbirni predmet v 8. in 9. razredu 
978312606329
6 

              18,70  
€    



8. razred LOGISCH! A2 učbenik za nemščino kot izbirni predmet v 8. in 9. razredu 
978312606328
9 

              21,10  
€    

8. razred 
MAGNET 1 – slovenska 
izdaja delovni zvezek za nemščino kot izbirni predmet v 7. in 8. razredu 

978961209995
4 

              15,80  
€    

8. razred 
MAGNET 1 – slovenska 
izdaja učbenik za nemščino kot izbirni predmet v 7. in 8. razredu  

978961209958
9 

              16,60  
€    

8. razred 
MAGNET 2 – slovenska 
izdaja delovni zvezek za nemščino kot izbirni predmet v 8. in 9. razredu 

978961271107
8 

              15,80  
€    

8. razred 
MAGNET 2 – slovenska 
izdaja delovni zvezek za nemščino kot izbirni predmet v 8. in 9. razredu 

978961292093
7 

              15,80  
€    

8. razred 
MAGNET 2 – slovenska 
izdaja delovni zvezek za nemščino kot izbirni predmet v 8. in 9. razredu 

383107592454
3 

              15,80  
€    

8. razred 
MAGNET 2 – slovenska 
izdaja učbenik za nemščino kot izbirni predmet v 8. in 9. razredu  

978961271106
1 

              16,60  
€    

8. razred MAXIMAL 2 delovni zvezek za nemščino kot izbirni predmet v 8. razredu 
978961271871
8 

              18,90  
€    

8. razred MAXIMAL 2 
komplet učbenika, delovnega zvezka in interaktivnega gradiva za nemščino kot izbirni predmet v 8. 
razredu 

383107592831
2 

              29,00  
€    

8. razred MAXIMAL 2 učbenik za nemščino kot izbirni predmet v 8. razredu 
978961271840
4 

              16,50  
€    

8. razred WIR 2 – slovenska izdaja delovni zvezek za nemščino kot izbirni predmet v 8. razredu  
978961209433
1 

              14,00  
€    

8. razred WIR 2 – slovenska izdaja učbenik za nemščino kot izbirni predmet v 8. razredu  
978961209434
8 

              15,60  
€    

8. razred GENI@L A1 CD-rom za nemščino kot izbirni predmet v 7. in 8. razredu 
978312606234
3 

              31,19  
€    

8. razred GENI@L A1 DVD za nemščino kot izbirni predmet v 7. in 8. razredu 
978312606227
5 

              23,99  
€    

8. razred GENI@L A1 video vadnica za nemščino kot izbirni predmet v 7. in 8. razredu 
978312606228
2 

              14,10  
€    

8. razred GENI@L A1 zbirka testov in avdio CD za nemščino kot izbirni predmet v 7. in 8. razredu 
978312606235
0 

              22,20  
€  

sprememba cene in 
davka 

8. razred GENI@L A2 CD-rom za nemščino kot izbirni predmet v 8. in 9. razredu 
978312606249
7 

              31,19  
€    

8. razred GENI@L A2 DVD za nemščino kot izbirni predmet v 8. in 9. razredu 
978312606257
2 

              23,99  
€    

8. razred GENI@L A2 intenzivna vadnica za nemščino kot izbirni predmet v 8. in 9. razredu 
978312606251
0 

              14,10  
€  sprememba cene 

8. razred GENI@L A2 priročnik za učitelja z integriranim učbenikom za nemščino kot izbirni predmet v 8. in 9. razredu 
978312606246
6 

              24,60  
€  sprememba cene 

8. razred GENI@L A2 zbirka testov in avdio CD za nemščino kot izbirni predmet v 8. in 9. razredu 
978312606250
3 

              22,20  
€  

sprememba cene in 
davka 

8. razred GENI@L KLIK A1 DVD za nemščino kot izbirni predmet v 7. in 8. razredu 
978312606290
9 

              23,99  
€    

8. razred GENI@L KLIK A1 intenzivna vadnica za nemščino kot izbirni predmet v 7. in 8. razredu 
978312606286
2 

              12,90  
€  sprememba cene 



8. razred GENI@L KLIK A1 interaktivne tabelske slike na CD-romu za nemščino kot izbirni predmet v 7. in 8. razredu 
978312606292
3 

              23,99  
€  sprememba davka 

8. razred GENI@L KLIK A1 priročnik za učitelja z integriranim učbenikom za nemščino kot izbirni predmet v 7. in 8. razredu 
978312606283
1 

              25,70  
€    

8. razred GENI@L KLIK A1 zbirka testov in avdio CD za nemščino kot izbirni predmet v 7. in 8. razredu 
978312606285
5 

              22,20  
€  sprememba davka 

8. razred GENI@L KLIK A2 DVD za nemščino kot izbirni predmet v 8. in 9. razredu 
978312606307
4 

              23,99  
€    

8. razred GENI@L KLIK A2 intenzivna vadnica za nemščino kot izbirni predmet v 8. in 9. razredu 
978312606300
5 

              12,90  
€  sprememba cene 

8. razred GENI@L KLIK A2 interaktivne tabelske slike na CD-romu za nemščino kot izbirni predmet v 8. in 9. razredu 
978312606302
9 

              23,99  
€    

8. razred GENI@L KLIK A2 priročnik za učitelja z integriranim učbenikom za nemščino kot izbirni predmet v 8. in 9. razredu 
978312606299
2 

              25,70  
€  sprememba cene 

8. razred GENI@L KLIK A2 zbirka testov in avdio CD za nemščino kot izbirni predmet v 8. in 9. razredu 
978312606983
0 

              22,20  
€  sprememba davka 

8. razred KLASSE! A1 priročnik za učitelja z avdio CD-jem za nemščino kot izbirni predmet oz. 2TJ v 7. in 8. razredu 
978312607126
0 

              29,20  
€    

8. razred LOGISCH! A1 priročnik za učitelja z integriranim učbenikom za nemščino kot izbirni predmet v 7. in 8. razredu 
978312606327
2 

              25,70  
€    

8. razred LOGISCH! A1 slovnična vadnica za nemščino kot izbirni predmet v 7. in 8. razredu 
978312606323
4 

              11,99  
€    

8. razred LOGISCH! A1 vadnica besedišča (EN, ES, GR, TR, IT) za nemščino kot izbirni predmet v 7. in 8. razredu 
978312606326
5 

              17,99  
€    

8. razred LOGISCH! A2 priročnik za učitelja z integriranim učbenikom za nemščino kot izbirni predmet v 8. in 9. razredu 
978312606330
2 

              25,70  
€    

8. razred LOGISCH! A2 slovnična vadnica za nemščino kot izbirni predmet v 8. in 9. razredu 
978312606332
6 

              11,99  
€    

8. razred MAGNET video DVD za nemščino kot izbirni predmet v 7., 8. in 9. razredu 
978312676035
5 

              27,59  
€    

8. razred 
MAGNET 1 – slovenska 
izdaja avdio CD za nemščino kot izbirni predmet v 7. in 8. razredu 

978961271059
0 

              15,90  
€    

8. razred 
MAGNET 2 – slovenska 
izdaja avdio CD za nemščino kot izbirni predmet v 8. in 9. razredu 

978961271108
5 

              18,10  
€    

8. razred MAXIMAL 2 DVD za nemščino kot izbirni predmet v 8. razredu 
978961271890
9 

              25,00  
€    

8. razred MAXIMAL 2 priročnik za učitelja za nemščino kot izbirni predmet v 8. razredu 
978961271872
5 

              25,00  
€    

8. razred WIR 2 – slovenska izdaja avdio CD za nemščino kot izbirni predmet v 8. razredu 
383107591542
8 

              12,10  
€    

8. razred WIR LIVE DVD za nemščino kot izbirni predmet v 7., 8. in 9. razredu (*do razprodaje zalog) 
978961271072
9 

              33,00  
€    

9. razred GENI@L A2 delovni zvezek za nemščino kot izbirni predmet v 8. in 9. razredu 
978312606245
9 

              16,40  
€  sprememba cene 

9. razred GENI@L A2 učbenik za nemščino kot izbirni predmet v 8. in 9. razredu 
978312606244
2 

              18,70  
€    



9. razred GENI@L KLIK A2 delovni zvezek s CD-jem za nemščino kot izbirni predmet v 8. in 9. razredu 
978312606297
8 

              19,90  
€    

9. razred GENI@L KLIK A2 delovni zvezek z DVD-jem za nemščino kot izbirni predmet v 8. in 9. razredu 
978312606298
5 

              19,85  
€    

9. razred GENI@L KLIK A2 učbenik s CD-jem za nemščino kot izbirni predmet v 8. in 9. razredu 
978312606296
1 

              19,90  
€    

9. razred KLASSE! A2.1 delovni zvezek za nemščino kot 2TJ oz. izbirni predmet v 9. razredu 
978312607135
2 

              11,70  
€  novo 2021 

9. razred KLASSE! A2.1 učbenik za nemščino kot 2TJ oz. izbirni predmet v 9. razredu 
978312607133
8 

              12,90  
€  novo 2021 

9. razred LOGISCH! A2 delovni zvezek s CD-jem in vadnico na CD-romu za nemščino kot izbirni predmet v 8. in 9. razredu 
978312606333
3 

              23,40  
€    

9. razred LOGISCH! A2 delovni zvezek s CD-jem za nemščino kot izbirni predmet v 8. in 9. razredu 
978312606329
6 

              18,70  
€    

9. razred LOGISCH! A2 učbenik za nemščino kot izbirni predmet v 8. in 9. razredu 
978312606328
9 

              21,10  
€    

9. razred 
MAGNET 2 – slovenska 
izdaja delovni zvezek za nemščino kot izbirni predmet v 8. in 9. razredu 

978961271107
8 

              15,80  
€    

9. razred 
MAGNET 2 – slovenska 
izdaja delovni zvezek za nemščino kot izbirni predmet v 8. in 9. razredu  

383107592454
3 

              15,80  
€    

9. razred 
MAGNET 2 – slovenska 
izdaja učbenik za nemščino kot izbirni predmet v 8. in 9. razredu  

978961271106
1 

              16,60  
€    

9. razred 
MAGNET 3 – slovenska 
izdaja delovni zvezek za nemščino kot izbirni predmet v 9. razredu 

978961271210
5 

              15,80  
€    

9. razred 
MAGNET 3 – slovenska 
izdaja učbenik za nemščino kot izbirni predmet v 9. razredu  

978961271209
9 

              16,60  
€    

9. razred MAXIMAL 3 delovni zvezek za nemščino kot izbirni predmet v 9. razredu 
978961271920
3 

              18,90  
€    

9. razred MAXIMAL 3 
komplet učbenika, delovnega zvezka in interaktivnega gradiva za nemščino kot izbirni predmet v 9. 
razredu 

383107592903
6 

              29,00  
€    

9. razred MAXIMAL 3 učbenik za nemščino kot izbirni predmet v 9. razredu 
978961271919
7 

              16,50  
€    

9. razred WIR 3 – slovenska izdaja delovni zvezek za nemščino kot izbirni predmet v 9. razredu  
978961209430
0 

              14,00  
€    

9. razred WIR 3 – slovenska izdaja učbenik za nemščino kot izbirni predmet v 9. razredu 
978961209431
7 

              15,60  
€    

9. razred GENI@L A2 CD-rom za nemščino kot izbirni predmet v 8. in 9. razredu 
978312606249
7 

              31,19  
€    

9. razred GENI@L A2 DVD za nemščino kot izbirni predmet v 8. in 9. razredu 
978312606257
2 

              23,99  
€    

9. razred GENI@L A2 intenzivna vadnica za nemščino kot izbirni predmet v 8. in 9. razredu 
978312606251
0 

              14,10  
€  sprememba cene 

9. razred GENI@L A2 priročnik za učitelja z integriranim učbenikom za nemščino kot izbirni predmet v 8. in 9. razredu 
978312606246
6 

              24,60  
€  sprememba cene 

9. razred GENI@L A2 zbirka testov in avdio CD za nemščino kot izbirni predmet v 8. in 9. razredu 
978312606250
3 

              22,20  
€  

sprememba cene in 
davka 



9. razred GENI@L KLIK A2 DVD za nemščino kot izbirni predmet v 8. in 9. razredu 
978312606307
4 

              23,99  
€    

9. razred GENI@L KLIK A2 intenzivna vadnica za nemščino kot izbirni predmet v 8. in 9. razredu 
978312606300
5 

              12,90  
€  sprememba cene 

9. razred GENI@L KLIK A2 interaktivne tabelske slike na CD-romu za nemščino kot izbirni predmet v 8. in 9. razredu 
978312606302
9 

              23,99  
€    

9. razred GENI@L KLIK A2 priročnik za učitelja z integriranim učbenikom za nemščino kot izbirni predmet v 8. in 9. razredu 
978312606299
2 

              25,70  
€  sprememba cene 

9. razred GENI@L KLIK A2 zbirka testov in avdio CD za nemščino kot izbirni predmet v 8. in 9. razredu 
978312606983
0 

              22,20  
€  sprememba davka 

9. razred KLASSE! A2 priročnik za učitelja z avdio CD-jem za nemščino kot izbirni predmet oz. 2TJ v 9. razredu 
978312607137
6 

              29,20  
€  novo 2021 

9. razred KLASSE! A2 vadnica za nemščino kot izbirni predmet oz. 2TJ v 9. razredu 
978312607138
3 

              12,90  
€  novo 2021 

9. razred KLASSE! A2 zbirka testov in avdio CD za nemščino kot izbirni predmet oz. 2TJ v 9. razredu 
978312607139
0 

              21,10  
€  novo 2021 

9. razred LOGISCH! A2 priročnik za učitelja z integriranim učbenikom za nemščino kot izbirni predmet v 8. in 9. razredu 
978312606330
2 

              25,70  
€    

9. razred LOGISCH! A2 slovnična vadnica za nemščino kot izbirni predmet v 8. in 9. razredu 
978312606332
6 

              11,99  
€    

9. razred MAGNET video DVD za nemščino kot izbirni predmet v 7., 8. in 9. razredu 
978312676035
5 

              27,59  
€    

9. razred 
MAGNET 2 – slovenska 
izdaja avdio CD za nemščino kot izbirni predmet v 8. in 9. razredu 

978961271108
5 

              18,10  
€    

9. razred 
MAGNET 3 – slovenska 
izdaja avdio CD za nemščino kot izbirni predmet v 9. razredu 

978961271211
2 

              32,00  
€    

9. razred MAXIMAL 3 priročnik za učitelja za nemščino kot izbirni predmet v 9. razredu 
978961271921
0 

              25,00  
€    

9. razred WIR 3 – slovenska izdaja avdio CD za nemščino kot izbirni predmet v 9. razredu 
383107591617
3 

              12,10  
€    

9. razred WIR 3 – slovenska izdaja priročnik za učitelja za nemščino kot izbirni predmet v 9. razredu 
978961209429
4 

              13,60  
€    

9. razred WIR LIVE DVD za nemščino kot izbirni predmet v 7., 8. in 9. razredu (*do razprodaje zalog) 
978961271072
9 

              33,00  
€    

 

 


