
 

NOVA, PETA IZDAJA  

NAJBOLJ 

PRILJUBLJENE 

SLOVNIČNE VADNICE! 
Slovnična vadnica z razlago je primerna za nivo B1-
B2 in pokriva vso zahtevano slovnico na tej stopnji. 
Učence pripravlja po preverjenem dolgoletnem 
receptu in vsebuje tudi rešitve in pojasnila. 

 

Jasne, nazorne 

razlage in uporabni 

primeri. 

____ 

Posodobljena vizualna 

podoba in vsebina. 

____ 

Odlična za samostojno 

učenje, pa tudi za 

dodatne vaje v 

razredu. 

____ 

Tudi v obliki e-knjige z 

zvočnimi posnetki! 

____ 

15% popust za 

člane MODREGA 

KLUBA! 

CENTER OXFORD 

Kopitarjeva 2 
1000 Ljubljana 

01/588- 

petra.cerar@mk-trgovina.si 

 

 

 
 



 
 

                                                                                            
  

NAROČILNICA 
 
 
 

NASLOV EAN CENA ŠT. NAROČ. IZVODOV 

Raymond Murphy: ENGLISH 
GRAMMAR IN USE, peta 
izdaja 

9781108586627 
32,90 eur 

  
  
  

 
 
Vse cene vključujejo DDV in veljajo za trenutno zalogo. Pridržujemo si pravico do spremembe le teh. Prosimo označite izvode, ki jih ne plača šola/institucija in so za učitelja osebno. Označeni 
naslovi bodo dobavljeni po povzetju. 

 
ČLANI MODREGA KLUBA OB NAROČILU UVEVLJAVLJAJO 15 % POPUST. 
 
 

Ime in priimek: __________________________________________________________________  
 
Ime šole (če je plačnik šola): __________________________________________________________________   
 
Naslov šole:  __________________________________________________________________  
 
Domači naslov: _____________________________________ 
 
Sem član/ica Modrega kluba (obkroži):      DA                 NE 
 
E-naslov: ______________________________ Telefon:  ___________________  
 
Datum:   ________________________________ Podpis: _________________________ 
 
 

 
 
Naročanje: 
  
- po pošti: Mladinska knjiga Trgovina d.o.o., Center Oxford, Kopitarjeva 2, 1000 Ljubljana 
- po faksu:       01/ 588 75 21 
-  po elektronski pošti: narocila.oxford@mk-trgovina.si ali petra.cerar@mk-trgovina.si 
 
 
 
 
 
S podpisom dovoljujem, da Mladinska knjiga Založba d.d. in Mladinska knjiga Trgovina d.o.o. z namenom izpolnjevanja ali uveljavljanja pravic iz pogodbenega razmerja in neposrednega trženja 
vzpostavijo, vzdržujejo in upravljajo z mojimi osebnimi podatki za neomejeno časovno obdobje, ter posredujejo te podatke za te namene druga drugi. Vse navedene družbe zagotavljajo varstvo 
osebnih podatkov po Zakonu o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/2004). Kadarkoli lahko pisno ali po telefonu zahtevate, da v 15 dneh trajno ali začasno prenehamo uporabljati 
vaše osebne podatke za namen neposrednega trženja, ter vas o tem v nadaljnjih 5 dneh obvestimo na naše stroške. Družba je vpisana v register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod številko 
1/02640/00, osnovni kapital znaša 4.059.443,16 EUR. Predsednik uprave je Peter Tomšič. 
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