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5 ŠTEVILK REVIJE 

Naročnina  
na revije Eli 
je lahko tudi 
izvirno darilo 
za kateregakoli 
osnovnošolca ali 
srednješolca!

01 september/oktober

02 november/december

03 februar

04 marec/april

05 maj/junij

Revije izhajajo na vsaka dva meseca:

7 RAZLIČNIH JEZIKOV

RAZLIČNE STOPNJE ZAHTEVNOSTI

www.jezikovni-center-klett.si
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Jezik Stopnja Naslov 1 naročnina
2 naročnini  

ali več*

Število 
naročenih 

izvodov

A
N
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Š
Č

IN
A osnovna Ready for English 20,50 € 12,50 €

A1-A2 Let’s start! 20,50 € 12,50 €

A2-B1 A tot of English 20,50 € 12,50 €

B1-B2 Kid 20,50 € 12,50 €

B2-C1 Teen 20,50 € 12,50 €

N
E

M
Š

Č
IN

A A1-A2 Fertig… los! 20,50 € 12,50 €

A2-B1 Kinder 20,50 € 12,50 €

B1-B2 Freunde 20,50 € 12,50 €

B2-C1 Zusammen 20,50 € 12,50 €

FR
A

N
C

O
Š

Č
IN

A osnovna Voilà 20,50 € 12,50 €

A1-A2 C’est facile! 20,50 € 12,50 €

A2-B1 Môme 20,50 € 12,50 €

B1-B2 Jeunes 20,50 € 12,50 €

B2-C1 Ensemble 20,50 € 12,50 €

Š
P

A
N

Š
Č

IN
A

osnovna ¡Hola! 20,50 € 12,50 €

A1-A2 ¡Vamos! 20,50 € 12,50 €

A2-B1 Chicos 20,50 € 12,50 €

B1-B2 Muchachos 20,50 € 12,50 €

B2-C1 Todos amigos 20,50 € 12,50 €

IT
A

LI
JA

N
Š

Č
IN

A

osnovna Volare 20,50 € 12,50 €

A1-A2 Azzurro 20,50 € 12,50 €

A2-B1 Ciao Italia 20,50 € 12,50 €

B1-B2 Ragazzi 20,50 € 12,50 €

B2-C1 Insieme 20,50 € 12,50 €

C2 Oggitalia 20,50 € 12,50 €

RUŠ. B2-C1 Davai 20,50 € 12,50 €

LAT. A1-A2 Adulescens 20,50 € 12,50 €

Naučite se tujih jezikov ob prebiranju 
tujejezičnih revij!
Se zavedate, da je znanje tujih jezikov v današnjem času zelo 

pomembna vrlina? Revije ELI ponujajo odlično možnost, da jezikovno 

znanje utrjujete na prijeten in učinkovit način. So nepogrešljiv 

pripomoček tako za tiste, ki jim tuji jeziki ležijo in si želijo svoje znanje 

le nadgraditi, kot tudi za tiste, ki jim jeziki povzročajo preglavice, saj jih 

bodo revije s svojo zanimivo vsebino tako pritegnile, da se sploh ne 

bodo zavedali, da se na tak način uspešno učijo tujega jezika!

Zakaj verjamemo, da so revije Eli odličen 
pripomoček pri učenju tujih jezikov?
 Ker predstavljajo aktualne teme, ki jih prav zaradi njihove ažurnosti 

učbeniki ne morejo vsebovati.

Ker so na voljo za različne stopnje znanja – tako za čiste začetnike kot 

tudi za tiste, katerih jezikovno znanje je že na zelo visoki ravni!

Ker vsebujejo zanimive, a obenem obvladljive in ne predolge članke,  

ki jih nadgrajujejo tudi naloge za preverjanje bralnega razumevanja!

Ker so na voljo tudi slušni posnetki v formatu mp3 in dodatni delovni 

listi za urjenje posameznih tem.

Ker so najbolj zabaven pripomoček tako za učenje tujih jezikov v šoli 

kot tudi za delo doma!

Naročite si svojo revijo Eli in uživajte v prebiranju zanimivih člankov  

v tujem jeziku!

Marjeta Juvan,
vodja Jezikovnega centra Klett

Če je naročnik in plačnik fizična oseba:

Ime in priimek: 

Naslov: 

Telefon:  E-pošta: 

Če je naročnik in plačnik šola:

Šola:  Kontaktna oseba: 

Naslov šole: 

Telefon:  E-pošta: 

Izpolnjeno naročilnico pošljite:  
a)  po navadni pošti na naslov: Modrijan izobraževanje, d. o. o., Stegne 9 b, 1000 Ljubljana
b)  po elektronski pošti na naslov: narocila-revije-eli@modrijan-izobrazevanje.si 
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Zgoraj navedene podatke potrebujemo za izvedbo pogodbe za naročilo blaga. Hranimo 
jih še dve leti po dobavi blaga. Podatke posredujemo tudi založbi ELI S. R. L., Via Brecce, 
60025 Loreto, Italija, ki je izdajatelj naročenega blaga in ki podatke potrebuje za izvedbo 
naročila in dostavo.

  Strinjam se, da lahko partnersko povezani založbi Modrijan izobraževanje in 
Založba Rokus Klett navedene podatke uporabita za (in jih v ta namen hranita do 
preklica) občasno posredovanje obvestil o novostih, brezplačnih izvodih, ponudbah in 
predstavitvah in za občasno posredovanje povabil k sodelovanju v raziskavah Soglasje 
boste lahko kadar koli poljubno spremenili ali preklicali. Dovoljenje za obdelavo 
navedenih podatkov velja do preklica, ki ga lahko kadar koli sporočite na e-naslov osebni.
podatki@rokus-klett.si oz. osebni.podatki@modrijan-izobrazevanje.si ali na naslov 
Založba Rokus Klett, d. o. o., OSEBNI PODATKI, Stegne 9 b, 1000 Ljubljana oz. na naslov 
Modrijan izobraževanje, d. o. o., OSEBNI PODATKI, Stegne 9 b, 1000 Ljubljana. Zahtevate 
lahko dostop do svojih osebnih podatkov, popravo ali izbris ali omejitev obdelave. Imate 
pravico do ugovora obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov. Vprašanja ali pripombe 
naslovite na osebni.podatki@rokus-klett.si oz. osebni.podatki@modrijan-izobrazevanje.
si. Če boste menili, da je prišlo do kršitve zakonodaje, lahko podate pritožbo pri 
Informacijskem pooblaščencu.

PRODAJNO-PLAČILNI POGOJI
Cene vključujejo stroške poštnine in DDV. Naročilnica ima veljavo pogodbe, sklenjene 
med naročnikom in Modrijan izobraževanje, d. o. o., Stegne 9 b, 1000 Ljubljana (v 
nadaljevanju prodajalec). Naročnina na revijo velja od naslednje številke do pisnega 
preklica. Na osnovi oddane naročilnice naročnik prejme račun, ki ga je treba plačati v 
enkratnem znesku v 8 dneh od oddaje naročila. Naročnik lahko v 14 dneh od prejema 
revije od te pogodbe brez navedbe razlogov odstopi, in sicer tako, da v tem roku o 
tem obvesti prodajalca: na e-naslov reklamacije@modrijan-izobrazevanje.si ali na naslov 
Modrijan izobraževanje, d. o. o., Stegne 9 b, 1000 Ljubljana. V ta namen lahko naročnik 
neobvezno uporabi odstopni obrazec: https://uporabnik.rokus-klett.si/storage/Obrazec_
uveljavitev_pravic.pdf. Če naročnik od te pogodbe odstopi, mu prodajalec najpozneje v 
14 dneh od dneva prejema obvestila o odstopu povrne vsa prejeta plačila, vključno s 
stroški dostave. Povračilo prodajalec izvede z enakim plačilnim sredstvom, kakor je bilo 
uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije, razen če je izrecno dogovorjeno drugače; 
v nobenem primeru pa zaradi tega povračila naročnik ne nosi nikakršnih stroškov. Če 
je naročnik blago že prejel in odstopi od pogodbe, ga vrne prodajalcu najpozneje v 
14 dneh od datuma pošiljanja obvestila o odstopu od pogodbe na naslov Modrijan 
izobraževanje, d. o. o., Stegne 9 b, 1000 Ljubljana. Prodajalec lahko zadrži plačilo, dokler 
ne prejme vrnjenega blaga ali dokler naročnik ne pošlje dokaza, da je blago poslal nazaj. 
Neposredne stroške vračila blaga nosi naročnik. Naročnik odgovarja samo za zmanjšano 
vrednost blaga zaradi ravnanja, ki ni nujno potrebno za določanje njegove narave, 
lastnosti in delovanja. V primeru stvarne napake na dobavljenem blagu ima naročnik 
pravico, da blago vrne brez kakršnekoli odškodnine ali stroškov. O obstoju stvarne napake 
in nameravanem vračilu mora naročnik obvestiti prodajalca najkasneje v 2 mesecih 
od odkritja napake in v 2 letih od nakupa, in sicer pisno (na e-naslov reklamacije@
modrijan-izobrazevanje.si ali na naslov Modrijan izobraževanje, d. o. o., Stegne 9 b, 
1000 Ljubljana). Naročnik mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in 
prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda. Obvestilo o odstopu mora naročnik podati z 
nedvoumno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopa od pogodbe in da ima izdelek 
napako. Naročnik lahko o stvarni napaki prodajalca obvesti tudi osebno, prodajalec mu 
v tem primeru izda potrdilo. Naročnik, ki je prodajalca pravilno obvestil o napaki, ima 
pravico od prodajalca zahtevati, da napako na blagu odpravi ali vrne del plačanega 
zneska v sorazmerju z napako ali blago z napako zamenja z novim, brezhibnim blagom 
ali vrne plačani znesek. Če obstoj napake na blagu ni sporen, prodajalec najpozneje v 
roku 8 dni ugodi potrošnikovi zahtevi iz prejšnjega stavka. Če je obstoj napake na blagu 
sporen, mora prodajalec naročniku pisno odgovoriti na zahtevo najpozneje v 8 dneh 
po njenem prejemu. Vsa obvestila in pošiljke se štejejo za pravočasne, če so oddani 
najkasneje na zadnji dan roka. Prodajalec ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega 
reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi 
ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških 
sporov. V skladu s tem zakonom prodajalec objavlja elektronsko povezavo na platformo 
za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS): http://ec.europa.eu/odr. Za spore, ki 
izhajajo iz uporabe storitev spletnega mesta teh splošnih pogojev, se uporablja izključno 
pravo Republike Slovenije. Za vse spore in pravne postopke v zvezi s tem sporazumom, 
uporabo storitve ter delovanjem storitve je pristojno sodišče po prebivališču kupca.

*Če kupec odda več naročnin za isto revijo, se cena posamezne naročnine zniža iz 20,50 € na 12,50 €.

ALI SKENIRAJTE QR kodo ZA NAROČILO!

DN220433-Oblikovanje naročilnice za ELI revije.indd   2DN220433-Oblikovanje naročilnice za ELI revije.indd   2 12/05/2022   13:5312/05/2022   13:53


