
 

CENIK PSIHOLOŠKIH TESTOV, VPRAŠALNIKOV IN KNJIG – št. 100, 01. 03. 2023 
 

NASLOV: 

Center za psihodiagnostična sredstva d.o.o. 

Družba za svetovanje in založništvo 

Litostrojska 44d, SI – 1000 Ljubljana 

www.center-pds.si, info@center-pds.si 

FB, In 

INFORMACIJE: 

Naročanje:  tel.: (01) 51 41 666, 51 41 667 

 E-naslov: prodaja@center-pds.si 

 

Strokovne informacije: E-naslov: psiholog@center-pds.si 

 tel.: (01) 50 55 973 
 

 

Cene so brez davka na dodano vrednost. DDV za publikacije na fizičnih in elektronskih nosilcih (priročnike, vprašalnike, testne zvezke …) je 5 %, za 
testno gradivo, označeno z zvezdico (*) pa 22 %. Pridržujemo si pravico do spremembe cen za ponatise. Cene so fco naše skladišče. Testi, vprašalniki 
in pripomočki so urejeni po abecednem redu kratic, knjige pa po letu izdaje. V začetnih kompletih je upoštevan 20 % popust na potrošno gradivo.  
 

 

 

PSIHOLOŠKI TESTI IN VPRAŠALNIKI 

ABAS-3 – Sistem za ocenjevanje prilagoditvenega  

vedenja – 3. izdaja  
začetni komplet vse v papirju (priročnik 1&2, po 25 vprašalnikov za  

   starše 0-5 let, za strokovne sodelavce 2-5 let, za starše 6-21 let, za  

   učitelje 6-21 let, za odrasle 16-89 let)                                                           674,12 EUR 

začetni komplet 0-5 let v papirju (priročnik 1&2, po 25 vprašalnikov  

   za starše 0-5 let, za strokovne sodelavce 2-5 let)                                          431,12 EUR 

začetni komplet 6-21 let v papirju (priročnik 1&2, po 25 vprašalnikov  

   za starše 6-21 let, za učitelje 6-21 let)                                                           431,12 EUR 

začetni komplet 16-89 let v papirju (priročnik 1&2, po 25 vprašalnikov  

   za odrasle 16-89 let)                                                                                      350,12 EUR 

e-začetni komplet vse (priročnik 1&2 [na papirju], po 10 e-vprašalnikov 

   za starše 0-5 let, za strokovne sodelavce 2-5 let, za starše 6-21 let, za 

   učitelje 6-21 let, za odrasle 16-89 let, samoocena, za odrasle 16-89, 

   ocena drugih)                                                                                                763,52 EUR 

e-začetni komplet 0-5 let (priročnik 1&2 [na papirju], po 10 vprašalnikov  

   za starše 0-5 let, za strokovne sodelavce 2-5 let)                                          434,92 EUR 

e-začetni komplet 6-21 let (priročnik 1&2 [na papirju], po 10 vprašalnikov  

   za starše 6-21 let, za učitelje 6-21 let)                                                           434,92 EUR 

e-začetni komplet 16-89 let (priročnik 1&2 [na papirju], po 25 vprašalnikov 

   za odrasle 16-89 let, samoocena, za odrasle 16-89 let, ocena drugih)          434,92 EUR 

priročnik                                                                                                           159,39 EUR 

priročnik za načrtovanje intervenc                                                                   109,73 EUR 

vprašalnik za starše/primarne skrbnike (0-5 let)                                                 4,05 EUR 

vprašalnik za strokovne delavce v vrtcu/zasebnem varstvu (2-5 let)                  4,05 EUR 

vprašalnik za starše/primarne skrbnike (6-21 let)                                                4,05 EUR 

vprašalnik za učitelje (6-21 let)                                                                           4,05 EUR 

vprašalnik za odrasle (16-89 let)                                                                          4,05 EUR  

e-vprašalnik za starše/primarne skrbnike (0-5 let) (1 do 50)                     vsak 10,33 EUR 

e-vprašalnik za starše/primarne skrbnike (0-5 let) (nad 50)                       vsak  9,27 EUR 

e-vprašalnik za strok. del. v vrtcu/zas. varstvu (2-5 let) (1 do 50)            vsak 10,33 EUR 

e-vprašalnik za strok. del. v vrtcu/zas. varstvu (2-5 let) (nad 50)              vsak  9,27 EUR 

e-vprašalnik za starše/primarne skrbnike (6-21 let) (1 do 50)                   vsak 10,33 EUR 

e-vprašalnik za starše/primarne skrbnike (6-21 let) (nad 50)                     vsak  9,27 EUR 

e-vprašalnik za učitelje (6-21 let) (1 do 50)                                              vsak 10,33 EUR 

e-vprašalnik za učitelje (6-21 let) (nad 50)                                                 vsak  9,27 EUR  

e-vprašalnik za odrasle  (16-89 let),samoocena (1 do 50)                         vsak 10,33 EUR 

e-vprašalnik za odrasle (16-89 let), samoocena (nad 50)                           vsak  9,27 EUR 

e-vprašalnik za odrasle (16-89 let), ocena drugih (1 do 50)                      vsak 10,33 EUR 

e-vprašalnik za odrasle (16-89 let), ocena drugih (nad 50)                        vsak  9,27 EUR 

ABC gibanja 2 – Baterija za oceno otrokovega gibanja  
začetni komplet (priročnik 1&2, testni material v torbi*,  

   po 10 zvezkov za zapisovanje za 3-6 let, 7-10 let in 11-16 let,  

   30 vprašalnikov in 10 navodil)                                                                  1.370,34 EUR 

priročnik za izvedbo                                                                                         133,41 EUR 

priročnik za obravnavo                                                                                      95,29 EUR 

zvezek za zapisovanje: 3-6 let                                                                             4,06 EUR 

zvezek za zapisovanje: 7-10 let                                                                           4,06 EUR 

zvezek za zapisovanje: 11-16 let                                                                         4,06 EUR 

vprašalnik                                                                                                             1,25 EUR 

navodila za vprašalnik                                                                                         2,75 EUR 

testni material v torbi (originalen iz VB)*                                                       992,20 EUR 

ACS-2 – Vprašalnik o spoprijemalnem vedenju mladostnikov 
začetni komplet (priročnik, 25 vprašalnikov kratke oblike, 25 vprašalnikov 

   dolge oblike, 25 listov za vrednotenje in profil)                                           122,00 EUR 

e-začetni komplet (priročnik [na papirju], 25 e-vprašalnikov)                        205,00 EUR 

priročnik                                                                                                             85,00 EUR 

vprašalnik za kratko obliko                                                                                  0,45 EUR 

vprašalnik za dolgo obliko                                                                                   0,80 EUR 

list za vrednotenje in profil za dolgo obliko                                                        0,33 EUR 

e-vprašalnik in 2 poročili (1-50)                                                                  vsak 6,00 EUR 

e-vprašalnik in 2 poročili (nad 50)                                                              vsak 5,40 EUR 

AG-UD – Lestvica agresivnosti za učence in dijake 
začetni komplet (priročnik, 25 lestvic, 25 listov s profilom, šabloni)               96,20 EUR 

e-začetni komplet (priročnik [na papirju], 25 e-lestvic)                                  120,60 EUR 

priročnik                                                                                                             68,00 EUR 

lestvica                                                                                                                 0,33 EUR 

list s profilom                                                                                                       0,33 EUR 

šabloni                                                                                                                15,00 EUR 

e-lestvica (izvedba/vrednotenje) (1-50)                                                     vsaka 2,63 EUR 

e-lestvica (izvedba/vrednotenje) (nad 50)                                                 vsaka 2,37 EUR 

AL – Anamnestični list  
priročnik                                                                                                             10,30 EUR 

list za odgovore                                                                                                    0,33 EUR 

AN-UD – Lestvica anksioznosti za učence in dijake 
začetni  komplet (priročnik, 25 lestvic, 25 listov s profilom, šabloni)              96,20 EUR 

e-začetni komplet (priročnik [na papirju], 25 e-lestvic)                                  120,60 EUR 

priročnik                                                                                                             68,00 EUR 

lestvica                                                                                                                 0,33 EUR 

list s profilom                                                                                                       0,33 EUR 

šabloni                                                                                                               15,00 EUR  

e-lestvica (izvedba/vrednotenje) (1-50)                                                     vsaka 2,63 EUR 

e-lestvica (izvedba/vrednotenje) (nad 50)                                                 vsaka 2,37 EUR 

APM – Zahtevne progresivne matrice 
priročnik 1. zvezek: RPM: splošni pregled                                                        51,70 EUR 

priročnik 4. zvezek: zahtevne progresivne matrice                                           51,70 EUR 

dodat. zvezek priročnika: Slo. standardizacija RPM                                         51,70 EUR 

testni zvezek APM I (originalen iz ZDA)                                                          51,46 EUR 

testni zvezek APM II (originalen iz ZDA)                                                        95,15 EUR 

list za odgovore s ključem                                                                                   0,89 EUR 

ATTA – Kratek Torranceov test ustvarjalnosti  

za odrasle 
začetni komplet (priročnik, 25 testnih zvezkov, 10 kompletov barvic*)         122,87 EUR 

priročnik                                                                                                             69,07 EUR 

testni zvezek                                                                                                        1,85 EUR 

testni zvezek v angleščini (originalen iz ZDA)                                                   2,41 EUR 

barvice, komplet*                                                                                                 1,68 EUR 

BFO – Ocenjevalni list za merjenje strukture  

osebnosti po modelu „velikih pet” 
priročnik Model "velikih pet" - 3. izdaja                                                           81,31 EUR 

ocenjevalna lestvica za samooceno BFO-S (Ž in M)                                          0,33 EUR 

ocenjevalna lestvica za ocen. drugih BFO-D (Ž ali M)                                       0,33 EUR 

list s profilom BFO                                                                                              0,17 EUR 

šablone BFO (5)                                                                                                 16,92 EUR 

BFQ – Vprašalnik za merjenje strukture  

osebnosti po modelu „velikih pet” 
začetni komplet v papirju (priročnik, 5 vprašalnikov, 25 listov za odgovore,  

   25 listov s profilom, šablone)                                                                        134,95 EUR 

začetni komplet »starejši« v papirju  (5 vprašalnikov samoocena Ž,  

   5 vprašalnikov samoocena M, 5 vprašalnikov ocena drugih, 25 listov  

   za odgovore, 25 listov s profilom)                                                                 38,30 EUR 

e-začetni komplet (priročnik [na papirju], 25 e-vprašalnikov)                       160,31 EUR 

priročnik Model "velikih pet"  - 3. izdaja                                                          81,31 EUR 

vprašalnik BFQ                                                                                                    2,94 EUR 

vprašalnik BFQ »starejši« (samoocena Ž ali M, ali ocena drugih)                     2,10 EUR 

list za odgovore BFQ                                                                                           0,17 EUR 

list s profilom BFQ                                                                                              0,17 EUR 

šablone BFQ (11)                                                                                               32,14 EUR 

e-vprašalnik (izvedba/vrednotenje) (1-50)                                                  vsak 3,95 EUR 

e-vprašalnik (izvedba/vrednotenje) (nad 50)                                               vsak 3,56 EUR 

BG-II – Vizualno-motorični test Bender-Geštalt II 
začetni komplet (priročnik, test, 25 motoričnih testov, 25 zaznavnih testov,  

   25 listov za zapisovanje)                                                                               215,20 EUR 

priročnik                                                                                                             80,00 EUR 

test (originalen iz ZDA, 16 predlog)                                                                108,00 EUR 

list za zapisovanje                                                                                                0,70 EUR 

motorični test                                                                                                       0,33 EUR 

zaznavni test                                                                                                         0,33 EUR 

BIP – Vprašalnik za oceno osebnosti na delovnem mestu 
začetni komplet v papirju (priročnik, 25 vprašalnikov BIP, 25 vprašalnikov  

   BIP-D, 25 listov s profilom BIP, 25 listov s profilom BIP-D, 25 listov za  

   vrednotenje BIP, šablone, 10 knjižic Nasveti za samoocenjevanje z  

   vprašalnikom BIP, 10 knjižic Podoba o samem sebi, drugih o meni …)     320,46 EUR 

e-začetni komplet (priročnik [na papirju], 25 e-vprašalnikov BIP,  

   25 e-vprašalnikov BIP-D, 10 knjižic Nasveti za samoocenjevanje z  

   vprašalnikom BIP [na papirju], 10 knjižic Podoba o samem sebi,  

   drugih o meni in osebnost [na papirju])                                                        366,04 EUR 

priročnik BIP                                                                                                    101,64 EUR 

vprašalnik za samoocenjevanje BIP                                                                    2,67 EUR 

vprašalnik za samoocenjevanje BIP v angleščini (originalen iz VB)                  5,72 EUR 

vprašalnik za samoocenjevanje BIP v hrvaščini (Naklada Slap)                         3,69 EUR 

vprašalnik za ocenjevanje drugih BIP-D                                                             1,85 EUR 

knjižica: Nasveti za samoocenjevanje z vprašalnikom BIP                                 3,18 EUR 

knjižica: Podoba o samem sebi, drugih o meni in osebnost                                2,67 EUR 

list s profilom BIP                                                                                                0,42 EUR 

list s profilom BIP-D                                                                                           0,42 EUR 

list za vrednotenje BIP                                                                                         0,70 EUR 

šablone BIP (6)                                                                                                  50,86 EUR 

e-vprašalnik BIP (izvedba/vrednotenje) (1-50)                                           vsak 6,48 EUR 
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e-vprašalnik BIP (izvedba/vrednotenje) (nad 50)                                        vsak 5,83 EUR 

e-vprašalnik BIP-D (izvedba/vrednotenje) (1-50)                                       vsak 4,40 EUR 
e-vprašalnik BIP-D (izvedba/vrednotenje) (nad 50)                                   vsak 3,96 EUR 

BSID-II – Lestvice zgodnjega razvoja N. Bayley - 2. izdaja 
priročnik BSID-II                                                                                               85,13 EUR 

mentalna lestvica                                                                                                  5,88 EUR 

motorična lestvica                                                                                                5,88 EUR 

ocenjevalna lestvica obnašanja                                                                            3,83 EUR 

BSS – Beckova lestvica samomorilnih misli 
začetni komplet (priročnik, 25 lestvic)                                                              31,37 EUR 

BSS - priročnik                                                                                                  24,77 EUR 

BSS - lestvica                                                                                                      0,33 EUR 

CPM – Barvne progresivne matrice 
priročnik 1. zvezek: RPM - splošni pregled                                                      51,70 EUR 

priročnik 2. zvezek: barvne progresivne matrice                                               51,70 EUR 

dodat. zvezek priročnika: Slo. standardizacija RPM                                         51,70 EUR 

testni zvezek CPM (originalen iz ZDA)                                                            77,95 EUR 

testni zvezek CPM-P (originalen iz ZDA)                                                         43,91 EUR 

list za odgovore s ključem CPM                                                                          0,89 EUR 

list za odgovore s ključem CPM-P                                                                      0,89 EUR 

CSA-2 – Vprašalnik o spoprijemalnem vedenju odraslih 
začetni komplet (priročnik, 25 vprašalnikov kratke oblike, 25 vprašalnikov 

   dolge oblike, 25 listov za vrednotenje in profil)                                           122,00 EUR 

e-začetni komplet (priročnik [na papirju], 25 e-vprašalnikov)                        205,00 EUR 

priročnik                                                                                                             85,00 EUR 

vprašalnik za kratko obliko                                                                                  0,45 EUR 

vprašalnik za dolgo obliko                                                                                   0,80 EUR 

list za vrednotenje in profil za dolgo obliko                                                        0,33 EUR 

e-vprašalnik-dolga oblika in 2 poročili (1-50)                                             vsak 6,00 EUR 

e-vprašalnik-dolga oblika in 2 poročili (nad 50)                                         vsak 5,40 EUR 

d2 – Test pozornosti 
začetni komplet v papirju (priročnik, 25 testnih listov, 25 listov za   

   vrednotenje, šabloni)                                                                                       97,57 EUR 
e-začetni komplet (priročnik [na papirju], 25 e-profilov, 25 testnih listov 

   [na papirju], šabloni [na papirju])                                                                 105,57 EUR 

priročnik                                                                                                             64,80 EUR 

testni list                                                                                                               0,33 EUR 

list za vrednotenje                                                                                                0,33 EUR 

šabloni (2)                                                                                                          19,57 EUR 

e-profil (1-50)*                                                                                            vsak 0,73 EUR 

e-profil (nad 50)*                                                                                         vsak 0,66 EUR 

DS – Test direktivnih stališč 
začetni komplet (priročnik, 10 vprašalnikov,  šablona)                                     36,46 EUR 
priročnik                                                                                                             16,91 EUR 

vprašalnik                                                                                                             0,33 EUR 

šablona                                                                                                               16,91 EUR 

EAE – Lestvice za oceno stresa 
začetni komplet »vse« (priročnik, po 10 lestvic: D in Ž in S in V)                   89,10 EUR 
začetni komplet »ena lestvica po izboru« (priročnik, 25 ene lestvice:  

  D ali Ž ali S ali V)                                                                                            80,70 EUR 
e-začetni komplet »ena lestvica po izboru« (priročnik [na papirju],  

  25 ene e-lestvice: D ali Ž ali S ali V)                                                             119,28 EUR 
priročnik                                                                                                             66,70 EUR 

lestvica (D ali Ž ali S ali V)                                                                                 0,70 EUR 

e-lestvica (D ali Ž ali S ali V) (1-50)                                                         vsaka 2,63 EUR 

e-lestvica (D ali Ž ali S ali V) (nad 50)                                                     vsaka 2,37 EUR 

EDI-3 – Vprašalnik o motnjah hranjenja – 3. izdaja 
začetni komplet v papirju (priročnik, 25 vprašalnikov EDI-3, 25 listov za  

   odgovore EDI-3, 25 listov s profilom, 25 vprašalnikov SC)                        160,80 EUR 
e-začetni komplet (priročnik [na papirju], 25 e-vprašalnikov EDI-3,  

   25 vprašalnikov SC [na papirju])                                                                  207,02 EUR 
priročnik                                                                                                           107,42 EUR 

vprašalnik EDI-3                                                                                                  0,70 EUR 

list za odgovore EDI-3 (samokopirni)                                                                 0,92 EUR 

list s profilom EDI-3                                                                                            0,35 EUR 

vprašalnik EDI-3 SC                                                                                            0,70 EUR 

e-vprašalnik EDI-3 (1-50)                                                                           vsak 4,28 EUR 

e-vprašalnik EDI-3 (nad 50)                                                                        vsak 3,85 EUR 

EDI-3 RF – Presejalna oblika – odločitev za nadaljnjo obravnavo 
začetni komplet (priročnik, 25 vprašalnikov EDI-3 RF)                                   82,20 EUR 
priročnik                                                                                                             56,60 EUR 

vprašalnik EDI-3 RF (samokopirni)                                                                    1,28 EUR 

EPQ-R – Eysenckov osebnostni vprašalnik – revidirana oblika 
začetni komplet v papirju (priročnik, 20 vprašalnikov, 20 vprašalnikov  

   kratke oblike, šablone)                                                                                    82,51 EUR 
e-začetni komplet (priročnik [na papirju], 20 e-vprašalnikov dolge oblike)     97,34 EUR 

priročnik Eysenckove oseb. lestvice EPQ-R, IVE - 2. izdaja                            55,26 EUR 

priročnik Eysenckove oseb. lestvice EPQ-R, IVE v hrvaščini (Naklada Slap) po naročilu 

vprašalnik EPQ-R                                                                                                0,70 EUR 

vprašalnik EPQ-R kratka oblika                                                                          0,33 EUR 

vprašalnik EPQ-R v hrvaščini (Naklada Slap)                                                   0,70 EUR  

šablone EPQ-R (3)                                                                                             10,77 EUR 

šablona EPQ-R kratka oblika                                                                               3,85 EUR 

šablone EPQ-R R-A/R-S v hrvaščini (Naklada Slap)                                       po naročilu 

e-vprašalnik (izvedba/vrednotenje) (1-50)                                                  vsak 2,63 EUR 

e-vprašalnik (izvedba/vrednotenje) (nad 50)                                               vsak 2,37 EUR 

FPI-R – Freiburški osebnostni vprašalnik – revidirana oblika 
začetni komplet v papirju (priročnik, 25 vprašalnikov, 25 listov s profilom, 

   šablona)                                                                                                         135,95 EUR 
e-začetni komplet (priročnik [na papirju], 25 e-vprašalnikov)                        147,89 EUR 

priročnik                                                                                                             95,29 EUR 

vprašalnik                                                                                                             0,91 EUR 

list s profilom                                                                                                       0,17 EUR 

šablona                                                                                                               19,06 EUR 

e-vprašalnik (izvedba/vrednotenje) (1-50)                                                  vsak 2,63 EUR 

e-vprašalnik (izvedba/vrednotenje) (nad 50)                                               vsak 2,37 EUR 

FTT – Pravljični test  
začetni komplet (priročnik, slikovne predloge, 25 zvezkov za povzemanje)        pokličite 

priročnik                                                                                                                 pokličite 

slikovne predloge                                                                                               50,31 EUR 

zvezek za povzemanje                                                                                         2,54 EUR 

HANES – Lestvica nevroticizma in ekstravertnosti  

za otroke in mladostnike 
začetni komplet (priročnik, 10 vprašalnikov, šablone)                                      60,63 EUR 
priročnik                                                                                                             27,06 EUR 

vprašalnik iz dveh delov (HANES-I in HANES-II)                                            0,70 EUR 

šablone (2)                                                                                                          27,97 EUR 

IPUES – Ilustrirani projektivni vprašalnik  

emocionalne stabilnosti otrok 
začetni komplet (priročnik, 2 testna zvezka, 10 listov za ocenjevanje)           100,87 EUR 
priročnik                                                                                                             16,91 EUR 

testni zvezek                                                                                                       40,66 EUR 

list za ocenjevanje                                                                                                0,33 EUR 

IVE – Vprašalnik impulzivnosti  
začetni komplet (priročnik, 25 vprašalnikov, šablona)                                      65,70 EUR 
priročnik Eysenckove oseb. lestvice EPQ-R, IVE (2. izdaja)                           55,26 EUR 

vprašalnik IVE                                                                                                     0,33 EUR 

šablona IVE                                                                                                          3,84 EUR 

LB-G – Likovni test Benderjeve – Gottingenški  

ocenjevalni sistem 
priročnik                                                                                                             23,07 EUR 

test BG-II (originalen iz ZDA, 16 predlog)                                                     108,00 EUR 

list za ocenjevanje                                                                                                0,33 EUR 

šablone (2)                                                                                                          19,13 EUR 

LB-R – Likovni test Benderjeve – razvojni  

ocenjevalni sistem 
priročnik                                                                                                             23,07 EUR 

test BG-II (originalen iz ZDA, 16 predlog)                                                     108,00 EUR 

list za ocenjevanje                                                                                                0,33 EUR 

LOV – Lestvica osebnih vrednot  
začetni komplet (priročnik z USB ključkom, 25 lestvic, 25 nomogramov)      59,32 EUR 

e-začetni komplet (priročnik, 25 e-lestvic in 2 poročili)                                 169,12 EUR 

priročnik z USB ključkom                                                                                 46,12 EUR 

lestvica osebnih vrednot                                                                                       0,33 EUR 

nomogram za odrasle s sliko strukturnega modela                                              0,33 EUR 

lestvica osebnih vrednot v angleščini                                                                  0,33 EUR 

lestvica osebnih vrednot v srbščini                                                                      0,33 EUR 

e-lestvica osebnih vrednot in 2 poročili (1-50)                                           vsak 6,15 EUR 

e-lestvica osebnih vrednot in 2 poročili (nad 50)                                       vsak 5,54 EUR 

LSAA – Lestvica socialne anksioznosti za adolescente 
začetni komplet v papirju (priročnik, šablona, 25 lestvic, 25 listov s prof.)   81,16 EUR 

e-začetni komplet (priročnik [na papirju], 25 e-lestvic)                                  114,86 EUR 

priročnik                                                                                                             62,26 EUR 

lestvica                                                                                                                 0,33 EUR 

list s profilom                                                                                                       0,17 EUR 

šablona (1)                                                                                                            8,90 EUR 

e-lestvica (izvedba/vrednotenje) (1-50)                                                     vsaka 2,63 EUR 

e-lestvica (izvedba/vrednotenje) (nad 50)                                                 vsaka 2,37 EUR 

LSGR-LJ – Lestvice splošnega govornega razvoja-LJ 
začetni komplet (priročnik, zvezek s slikovnimi predlogami, testno  

   gradivo*, 25 odgovornih zvezkov)                                                               409,02 EUR 

priročnik                                                                                                             62,26 EUR 

testno gradivo*                                                                                                 241,40 EUR 

zvezek s slikovnimi predlogami                                                                        49,56 EUR 

odgovorni zvezek                                                                                                 2,79 EUR 

MCD – Moja čustva do 
začetni komplet  (priročnik, 25 lestvic)                                                             55,73 EUR 

priročnik Moja čustva do                                                                                   53,33 EUR 

lestvica MCD                                                                                                       0,17 EUR 

MRK – Merjenje razredne klime  
priročnik                                                                                                            30,39 EUR 

vprašalnik Moj razred – za učence                                                                      0,33 EUR 

vprašalnik Moj razred – za najmlajše učence                                                      0,33 EUR 

vprašalnik Moj razred – za učitelje                                                                      0,33 EUR 

vprašalnik Razredno okolje – za učence                                                              0,33 EUR 

vprašalnik Razredno okolje – za učitelje                                                             0,33 EUR 

vprašalnik Učna klima – za učence                                                                      0,33 EUR 

vprašalnik Učna klima – za učitelje                                                                     0,33 EUR 

vprašalnik Učno okolje – za učence – obstoječa klima                                       0,33 EUR 

vprašalnik Učno okolje – za učence – želena klima                                            0,33 EUR 

vprašalnik Učno okolje – za učitelje – obstoječa klima                                       0,33 EUR 

vprašalnik Učno okolje – za učitelje –  želena klima                                          0,33 EUR 

zbirni list (Moj razred/Razredno okolje/Učna klima)                                          0,17 EUR 

zbirni list za Učno okolje                                                                                     0,17 EUR 

šablone (7)                                                                                                          20,97 EUR 

NS – Projekcijski preizkus „Nedokončani stavki” 
začetni komplet (priročnik, 10 listov za odgovore M , 10 listov za  

   odgovore Ž, 20 listov za ocenjevanje)                                                            27,47 EUR 



 

priročnik                                                                                                             16,91 EUR 

list za odgovore (oblika Ž ali M)                                                                         0,33 EUR 

list za ocenjevanje                                                                                                0,33 EUR 

PAI – Vprašalnik za oceno osebnosti 
začetni komplet v papirju (priročnik,  dodatek priročnika,  

   5 vprašalnikov, 25 odgovornih listov s ključem, 25 profilnih  

   listov z indeksi, 25 seznamov kritičnih postavk)                                          358,71 EUR 

e-začetni komplet (priročnik in dodatek priročnika [na papirju],  

   25 e-vprašalnikov)                                                                                        236,66 EUR 

priročnik                                                                                                             99,10 EUR 

dodatek priročnika                                                                                             49,56 EUR 

vprašalnik                                                                                                           30,49 EUR 

vprašalnik v hrvaščini – M ali Ž (Naklada Slap)                                               27,95 EUR 

odgovorni list s ključem                                                                                       1,85 EUR 

odgovorni list s ključem v hrvaščini (Naklada Slap)                                           1,85 EUR 

profilni list z indeksi                                                                                            0,70 EUR 

seznam kritičnih postavk                                                                                     0,33 EUR 

podložna mapa                                                                                                   50,82 EUR 

e-vprašalnik (izvedba/vrednotenje) (1-50)                                                  vsak 4,40 EUR 

e-vprašalnik (izvedba/vrednotenje) (nad 50)                                              vsak 3,96 EUR 

PAI-A – Vprašalnik za oceno osebnosti za mladostnike 
začetni komplet v papirju (priročnik, 5 vprašalnikov, 25 odgovornih  

   listov s ključem, 25 profilnih listov, 25 seznamov kritičnih postavk)          309,15 EUR 

e-začetni komplet (priročnik [na papirju], 25 e-vprašalnikov)                        187,10 EUR 

priročnik                                                                                                             99,10 EUR 

vprašalnik                                                                                                           27,97 EUR 

odgovorni list s ključem                                                                                       1,85 EUR 

profilni list                                                                                                            0,70 EUR 

seznam kritičnih postavk                                                                                     0,33 EUR 

e-vprašalnik (izvedba/vrednotenje) (1-50)                                                  vsak 4,40 EUR 

e-vprašalnik (izvedba/vrednotenje) (nad 50)                                               vsak 3,96 EUR 

PD – Psihološka mapa                                                                            2,17 EUR 

PIE – Profil indeks emocij  
začetni komplet v papirju (priročnik, 25 vprašalnikov, 5 pojasnil, 25 listov 

   s profilom, šablone)                                                                                      140,19 EUR 
e-začetni komplet (priročnik [na papirju], 25 e-vprašalnikov)                        132,52 EUR 

priročnik – 5. izdaja                                                                                           67,32 EUR 

vprašalnik                                                                                                             0,24 EUR 

vprašalnik v hrvaščini (Naklada Slap)                                                                 0,48 EUR 

vprašalnik v angleščini                                                                                        1,90 EUR 

pojasnilo                                                                                                               1,25 EUR 

pojasnilo v angleščini                                                                                           1,25 EUR 

list s profilom                                                                                                       0,17 EUR 

šablone (3)                                                                                                          58,42 EUR 

e-vprašalnik (izvedba/vrednotenje) (1-50)                                                  vsak 3,16 EUR 

e-vprašalnik (izvedba/vrednotenje) (nad 50)                                               vsak 2,84 EUR 

POŠ – Preizkus pripravljenosti otrok za šolo 
priročnik                                                                                                             20,30 EUR 

testni zvezek                                                                                                         2,00 EUR 

ključ                                                                                                                     3,56 EUR 

PPM – Projekcijski preizkus “Mozaik”  
začetni komplet (priročnik, test*, 25 listov za ocenjevanje)                            340,06 EUR 

priročnik                                                                                                             20,30 EUR 

test*                                                                                                                  316,36 EUR 

list za ocenjevanje                                                                                                0,17 EUR 

PPZ – Preizkus predbralnih zmožnosti  
začetni komplet (priročnik, knjižica, 25 zvezkov za zapis odgovorov,  

   25 listov 1, 25 listov 2, 25 blokov 3, 1 ključ, 25 e-podtest, 2 svinčnika,  

   nalepke, šabloni)                                                                                           359,93 EUR 

priročnik                                                                                                             79,20 EUR 

knjižica s slikovnimi predlogami                                                                     141,60 EUR 

zvezek za zapis odgovorov                                                                                  2,31 EUR 

list za reševanje 1                                                                                                 0,33 EUR 

list za reševanje 2                                                                                                 0,33 EUR 

blok za reševanje 3                                                                                               1,00 EUR 

e-podtest Vidno-prostorski spomin                                                                      2,09 EUR 

šablona 1                                                                                                              7,70 EUR 

šablona 2                                                                                                              7,70 EUR 

ključ                                                                                                                      2,53 EUR 

PT – Vprašalnik pozitivnosti  
začetni komplet (priročnik, 10 vprašalnikov na papirju z e-vrednotenjem  

   in 2 poročili)                                                                                                  168,30 EUR 
e-začetni komplet (priročnik, 10 e-vprašalnikov in 2 poročili)                       165,66 EUR 
priročnik                                                                                                             84,70 EUR 

vprašalnik na papirju z e-vrednotenjem in 2 poročili)                                       10,45 EUR 

e-vprašalnik in 2 poročili) (1-50)                                                               vsak 10,12 EUR 

e-vprašalnik in 2 poročili) (nad 50)                                                             vsak 9,11 EUR 

RO-P – Rorschachov diagnostični preizkus  
test (originalen iz Švice)                                                                                  157,14 EUR 

list – sumarij                                                                                                         0,17 EUR 

list – lokalizacija                                                                                                  0,17 EUR 

SDS – Iskanje poklicne poti – R in E oblika 
začetni komplet (priročnik, iskalo poklicev in abecedno iskalo poklicev  

  (oblika R in E), po 10 vprašalnikov oblike R in E, 5 knjižic Vi in vaša 

   kariera, 5 knjižic Vi in vaš poklic)                                                                169,90 EUR 

e-začetni komplet (priročnik [na papirju], iskalo poklicev in abecedno  

   iskalo poklicev R oblike [na papirju], 25 e-vprašalnikov R oblike in  

   2 poročili)                                                                                                      213,19 EUR 

priročnik za R in E obliko                                                                                  52,26 EUR 

vprašalnik – oblika R /oblika E                                                                            1,95 EUR 

iskalo poklicev in abecedno iskalo poklicev – oblika R – 4. izdaja                  37,95 EUR 

iskalo poklicev in abecedno iskalo poklicev – oblika E – 3. izdaja                  34,19 EUR 

knjižica Vi in vaša kariera (R oblika)                                                                  0,91 EUR 

knjižica Vi in vaš poklic (E oblika)                                                                     1,95 EUR 

SDS-R e-vprašalnik in 2 poročili (1-50)                                                     vsak 6,15 EUR 

SDS-R e-vprašalnik in 2 poročili (nad 50)                                                  vsak 5,54 EUR 

SNAP-Združen – Profil ocene posebnih potreb 
začetni komplet  (program: 2-letna licenca*, priročnika,  

  po 10 vprašalnikov)  ___________________________________________ 561,56 EUR 

priročnik SNAP-3                                                                                              63,53 EUR 

priročnik SNAP-V                                                                                             38,12 EUR 

računalniški program SNAP-Združen (2-letna licenca*)                                381,43 EUR 

vprašalnik za oceno učenca (SNAP-3)                                                                3,33 EUR 

vprašalnik Družinski podatki  (SNAP-3)                                                             0,92 EUR 

vprašalnik Kakšen sem?                                                                                       0,92 EUR 

vprašalnik o vedenju otroka doma (SNAP-V)                                                     1,86 EUR 

vprašalnik o vedenju otroka v šoli (SNAP-V)                                                     2,78 EUR 

podaljšanje licence za dve leti*                                                                       127,69 EUR  

SOGS – Triažni vprašalnik za ugotavljanje  

patološkega hazardiranja »South Oaks« 
začetni komplet  (priročnik, 10 vprašalnikov)                                                   24,50 EUR 

priročnik SOGS                                                                                                  21,86 EUR 

vprašalnik SOGS                                                                                                  0,33 EUR 

SPA – Vprašalnik samopodobe  
začetni komplet v papirju (priročnik, 10 vprašalnikov M,  

   10 vprašalnikov  Ž, šablona)                                                                           57,33 EUR 
e-začetni komplet (priročnik, 10 e-vprašalnikov)                                              68,69 EUR 

priročnik – 3. izdaja                                                                                           47,65 EUR 

vprašalnik (oblika Ž ali M)                                                                                  0,33 EUR 

šablona                                                                                                                 4,40 EUR 

e-vprašalnik (izvedba/vrednotenje) (1-50)                                                  vsak 2,63 EUR 

e-vprašalnik (izvedba/vrednotenje) (nad 50)                                               vsak 2,37 EUR 

SPM – Standardne progresivne matrice 
priročnik 1. zvezek: RPM – splošni pregled                                                     51,70 EUR 

priročnik 3. zvezek: standardne progresivne matrice                                        51,70 EUR 

dodatek 3. zvezka priročnika (podatki za SPM-plus)                                        29,35 EUR 

dodat. zvezek priročnika: Slo. standardizacija RPM                                         51,70 EUR 

testni zvezek SPM (originalen iz ZDA)                                                             77,78 EUR 

testni zvezek SPM-P (originalen iz ZDA)                                                         77,78 EUR 

testni zvezek SPM-Plus (originalen iz ZDA)                                                    50,45 EUR 

list za odgovore s ključem  SPM                                                                         0,89 EUR 

list za odgovore s ključem  SPM-P                                                                      0,89 EUR 

list za odgovore s ključem  SPM-Plus                                                                 0,89 EUR 

SPP-3 – Sistematični psihološki pregled triletnega otroka  
priročnik I (metoda) in II (test)                                                                          35,54 EUR 

test*                                                                                                                  278,21 EUR 

list za povzemanje podatkov                                                                                0,70 EUR 

vprašalnik za starše – 1                                                                                        0,33 EUR 

vprašalnik za starše – 2                                                                                        1,00 EUR  

vprašalnik za starše – 1 v bosanščini                                                                   0,33 EUR 

vprašalnik za starše – 2 v bosanščini                                                                   1,00 EUR 

SV-O – Vprašalnik o socialnem vedenju otrok  
začetni komplet v papirju (priročnik, 25 obrazcev za deklice in 25 za dečke) 147,59 EUR 

e-začetni komplet (priročnik [na papirju], 25 e-vprašalnikov)                        138,99 EUR 

priročnik – 2. izdaja                                                                                           86,39 EUR 

vprašalnik, deklice (s ključem in profilom) - 2. izdaja                                        1,55 EUR 

vprašalnik, dečki (s ključem in profilom) – 2. izdaja                                          1,55 EUR 

e-vprašalnik (izvedba/vrednotenje) (1-50)                                                  vsak 2,63 EUR 

e-vprašalnik (izvedba/vrednotenje) (nad 50)                                               vsak 2,37 EUR 
 

SWAL-QOL-SI – Vprašalnik o kakovosti življenja  

pri motnjah požiranja  
začetni komplet (priročnik, 25 vprašalnikov, 25 listov za vrednotenje)            92,13 EUR 

priročnik                                                                                                             66,73 EUR 

vprašalnik                                                                                                             1,14 EUR 

list za vrednotenje                                                                                                0,13 EUR 

TAT – Thematic apperception test  
predloge in priročnik v angleščini (originalen iz ZDA)                                  158,40 EUR 

TD – Test diskov  
priročnik                                                                                                             18,60 EUR 

test*                                                                                                                  210,18 EUR 

THP – Test hitrosti percepcije »Vzorci« 
začetni komplet (priročnik, 25 testnih listov, šabloni)                                       65,08 EUR 
priročnik                                                                                                             43,10 EUR 

testni list                                                                                                               0,33 EUR 

šabloni in karton z navodili ter normami                                                           15,38 EUR 

THR – Test numerične sposobnosti »Računi« 
začetni komplet (priročnik, 25 testnih listov, šabloni)                                       50,72 EUR 
priročnik                                                                                                             28,74 EUR 

testni list                                                                                                               0,33 EUR 

šabloni in karton z navodili ter normami                                                           15,38 EUR 

TKD – Test koncentracije in dosežka 
začetni kompletv (priročnik, 20 testnih listov A, 20 testnih listov B, 

   5 navodil, šablone)                                                                                          58,73 EUR 
priročnik                                                                                                             16,91 EUR 

testni list (vzporedni različici A ali B)                                                                 0,50 EUR 

navodilo (težavnost I in težavnost II)                                                                  2,59 EUR 

šablone (4)                                                                                                          12,87 EUR 



 

TMO – Test mehanskih odnosov 
priročnik                                                                                                             16,91 EUR 

testni zvezek                                                                                                         8,90 EUR 

list za odgovore                                                                                                    0,17 EUR 

šablona                                                                                                                 3,07 EUR 

TN – Test nizov 
začetni komplet (priročnik, po 10 testnih listov vseh oblik, šablone)               80,68 EUR 
priročnik                                                                                                             32,14 EUR 

testni listi za dolgo obliko TN-20-A ali TN-20-B                                               0,70 EUR 

testni listi za kratko obliko TN-10-A ali TN-10-B                                              0,70 EUR 

testni listi za kratko obliko TN-10-A ali TN-10-B v hrvaščini (Naklada Slap)  0,70 EUR 

šablone (3)                                                                                                          26,14 EUR 
šabloni TN-10 (2)                                                                                               17,79 EUR 
šablona TN-20 (1)                                                                                                8,90 EUR 

TPI – Test poklicnih interesov za mladino  
priročnik                                                                                                             16,91 EUR 

testni list                                                                                                               1,25 EUR 

navodilo (karton)                                                                                                  0,77 EUR 

list s profilom                                                                                                       0,11 EUR 

šablone (3)                                                                                                          47,65 EUR 

TTCT – Besedna oblika A Torranceovih testov ustvarjalnega 

mišljenja 
začetni komplet (priročnik, slon*, 25 testnih zvezkov, 25 listov za  

   vrednotenje, 5 zbirnih listov)                                                                        206,79 EUR 

priročnik (2. izdaja, norme za osnovnošolce in srednješolce)                           95,29 EUR 

slon TTCT* (originalen z ZDA)                                                                        58,70 EUR 

slikovna predloga za individualno izvedbo                                                         4,33 EUR 

testni zvezek                                                                                                        2,28 EUR 

testni zvezek v madžarščini                                                                                 2,28 EUR 

testni zvezek v italijanščini                                                                                  2,28 EUR 

list za vrednotenje                                                                                                0,30 EUR 

zbirni list za skupino                                                                                            0,30 EUR 

TTCT – Slikovna oblika A Torranceovih testov ustvarjalnega 

mišljenja 
začetni komplet (priročnik, 25 testnih zvezkov, 25 listov za  

   vrednotenje, 5 zbirnih listov, 25 kompletov barvic*)                                   187,94 EUR 

priročnik  (dva dela)                                                                                         100,14 EUR 

dodatek priročnika (podatki za srednješolce)                                                    35,57 EUR 

testni zvezek                                                                                                         1,93 EUR 

list za vrednotenje                                                                                                0,30 EUR 

zbirni list za skupino                                                                                            0,30 EUR 

barvice (6)*                                                                                                          1,68 EUR 

TVS – Test verbalne sposobnosti »Tujke« 
začetni komplet (priročnik, 25 testnih listov, šabloni)                                       64,89 EUR 
priročnik                                                                                                             41,51 EUR 

testni list                                                                                                               0,33 EUR 

šabloni in karton z navodili ter normami                                                           16,78 EUR 

USV – Učitelji in stili vodenja  
začetni komplet (priročnik in 10 vprašalnikov )                                                25,61 EUR 

priročnik                                                                                                             20,97 EUR 

vprašalnik                                                                                                             0,58 EUR 

VMR-OM – Vprašalnik o medosebnih razlikah  

pri otrocih in mladostnikih 
začetni komplet v papirju (priročnik, po 5 vprašalnikov, 20 odgovornih listov 

   za odrasle, 10 odgovornih listov za samooceno, 30 listov s profilom)         279,83 EUR 

e-začetni komplet (priročnik [na papirju], 30 e-vprašalnikov)                        182,39 EUR 

priročnik                                                                                                             83,39 EUR 

vprašalnik, samoocena, oblika za fante                                                             10,16 EUR 

vprašalnik, samoocena, oblika za dekleta                                                          10,16 EUR 

vprašalnik, oblika za odrasle ocenjevalce                                                          10,16 EUR 

odgovorni list s ključem, samoocena                                                                   1,54 EUR 

odgovorni list s ključem, oblika za odrasle ocenjevalce                                     1,54 EUR 

list s profilom                                                                                                       0,17 EUR 

e-vprašalnik (izvedba/vrednotenje) (1-50)                                                  vsak 4,00 EUR 

e-vprašalnik (izvedba/vrednotenje) (nad 50)                                               vsak 3,60 EUR 

VMTM – Vprašalnik o medosebnih težavah v mladostništvu 
začetni komplet (priročnik, šablone (5), 20 vprašalnikov – M,  

   20 vprašalnikov – Ž, 40 listov s profilom)                                                    109,94 EUR 

priročnik                                                                                                             62,26 EUR 

vprašalnik – M                                                                                                     0,33 EUR 

vprašalnik – Ž                                                                                                      0,33 EUR 

list s profilom                                                                                                       0,17 EUR 

šablone (5)                                                                                                          31,68 EUR 

VOP-SI – Vprašalnik o otrokovi predelavi senzornih prilivov 
začetni komplet v papirju (priročnik, 25 vprašalnikov VOP-SIp,  

   25 vprašalnikov VOP-SIš)                                                                           140,97 EUR 

e-začetni komplet (priročnik [na papirju], 25 e-vprašalnikov)                       180,37 EUR 

priročnik                                                                                                          108,57 EUR 

vprašalnik VOP-SIp                                                                                            0,81 EUR 

vprašalnik VOP-SIš                                                                                            0,81 EUR 

e-vprašalnik (izvedba/vrednotenje) (1-50)                                                vsak 3,59 EUR 

e-vprašalnik (izvedba/vrednotenje) (nad 50)                                            vsak 3,23 EUR 

VTM – Vprašalnik o travmatiziranosti otrok in mladostnikov  
začetni komplet (priročnik, 20 vprašalnikov, 10 vprašalnikov kratka 

   oblika,  po 10 profilov za različno starost)                                                     93,72 EUR 
priročnik                                                                                                             55,80 EUR 

vprašalnik s ključem                                                                                            1,25 EUR 

vprašalnik s ključem – kratka oblika                                                                   1,25 EUR 

list s profilom za starost 10-12 let                                                                        0,33 EUR 

list s profilom za starost 13-15 let                                                                        0,33 EUR 

list s profilom za starost 16-18 let                                                                        0,33 EUR 

VUN – Vprašalnik o učnih navadah  
začetni komplet v papirju (priročnik, 5 vprašalnikov Ž, 5 vprašalnikov M, 

   20 listov za odgovore, 20 listov s profilom, Spreminjanje učnih navad)     154,07 EUR 
e-začetni komplet (priročnik in Spreminjanje učnih navad [na papirju],  

   20 e-vprašalnikov)                                                                                        160,21 EUR 

priročnik - 2. izdaja                                                                                            84,32 EUR 

vprašalnik (oblika Ž ali M)                                                                                  3,05 EUR 

list za odgovore - 2. izdaja                                                                                   0,17 EUR 

list s profilom - 2. izdaja                                                                                      0,17 EUR 

e-vprašalnik (izvedba/vrednotenje) (1-50)                                                  vsak 2,63 EUR 

e-vprašalnik (izvedba/vrednotenje) (nad 50)                                               vsak 2,37 EUR 

Spreminjanje učnih navad (Thiel, Keller, Binder, 1999)                                   33,81 EUR 

Boljša motivacija – uspešnejše učenje (Keller, Binder, Thiel, 1999)                24,61 EUR 

WAIS-IVSI – Wechslerjeva lestvica inteligentnosti  

za odrasle – 4. izdaja 
začetni komplet (priročnik za izvedbo in vrednotenje, priročnik s  

   psihometričnimi podatki in podatki za interpretacijo, testno gradivo*,  

   25 listov z nalogami 1&2, 25 zvezkov za zapisovanje), v torbi                1.427,44 EUR 

priročnik za izvedbo in vrednotenje                                                                 228,69 EUR 

priročnik s psihometričnimi podatki in podatki za interpretacijo                    203,28 EUR 

testno gradivo (knjižica z nalogami 1, knjižica z nalogami 2, kocke*,  

   šablone)                                                                                                         825,27 EUR 

list z nalogami 1                                                                                                   2,16 EUR 

list z nalogami 2                                                                                                   2,16 EUR 

zvezek za zapisovanje                                                                                          4,19 EUR 

e-vrednotenje in izpis profila (1-50)*                                                        vsak 10,30 EUR 

e-vrednotenje in izpis profila (nad 50)*                                                      vsak 9,27 EUR 

WISC-IIISI – Wechslerjeva lestvica inteligentnosti  

za otroke – 3. izdaja 
začetni komplet (priročnik, testni material*, kartice z računskimi  

   nalogami, 25 listov za odgovore, 25 testnih zvezkov Labirinti,  

   25 testnih zvezkov Iskanje simbolov)  

   v kovčku                                                                                                     1.065,92 EUR 

   v platneni torbi                                                                                           1.027,80 EUR 

priročnik                                                                                                             98,32 EUR 

testni material WISC-IIISI* (originalen iz VB)                                                704,36 EUR 

kartice z računskimi nalogami                                                                           22,36 EUR 

list za odgovore                                                                                                    3,25 EUR 

testni zvezek Labirinti (originalni iz VB)                                                            3,85 EUR 

testni zvezek Iskanje simbolov                                                                            1,85 EUR 

WPPSI-IIISI – Wechslerjeva lestvica inteligentnosti  

za predšolske otroke – 3. izdaja 
začetni komplet (priročnik za izvedbo in vrednotenje, priročnik  

   s psihometričnimi podatki in podatki za interpretacijo, knjižica  

   z nalogami 1&2, testni material*, 25 zvezkov z nalogami,  

   25 zvezkov za zapisovanje – mlajši, 25 zvezkov za  

   zapisovanje – starejši, komplet šablon) v kovčku                                     1.677,25 EUR 

priročnik za izvedbo in vrednotenje                                                                190,58 EUR 

priročnik s psihometričnimi podatki in podatki za interpretacijo                    165,17 EUR 

testni material WPPSI-IIISI* (original iz VB)                                                  609,84 EUR 

šablona (original iz VB)                                                                                     31,77 EUR 

knjižica z nalogami 1                                                                                       292,22 EUR 

knjižica z nalogami 2                                                                                       177,87 EUR 

zvezek z nalogami                                                                                                3,05 EUR 

zvezek za zapisovanje, 2;6-3;11 leta                                                                    3,25 EUR 

zvezek za zapisovanje, 4;0-7;3 leta                                                                      4,19 EUR 

ZMS – Preskus zaznavno-motoričnih sposobnosti 
začetni komplet (priročnik, predloge, 25 zbirnih listov 25 map  

   z listi za otroke)                                                                                             147,20 EUR 

priročnik                                                                                                             43,04 EUR 

predloge                                                                                                             22,36 EUR 

zbirni list                                                                                                              0,70 EUR 

mapa z listi za otroke                                                                                           3,39 EUR 

listi (brez mape)                                                                                                   1,98 EUR 

KNJIGE 
Bodi z menoj, mami (Zlatka Cugmas, 1998)                                                     23,07 EUR 

Selekcijski intervju (Radovan Kragelj, 1998)                                                    32,14 EUR 

Očka, jaz sem najboljši (Zlatka Cugmas, 1999)                                                23,07 EUR 

Spreminjanje učnih navad  (Thiel, Keller, Binder, 1999)                                  33,81 EUR 

Boljša motivacija – uspešnejše učenje (Keller, Binder, Thiel, 1999)                24,61 EUR 

Narisal sem sonce zate (Zlatka Cugmas, 2003)                                                 23,07 EUR 

Komplet 3 knjig Z. Cugmas                                                                               62,29 EUR 

Mapa za začetni komplet                                                                                   10,48 EUR  

IZDAJE DRUGIH ZALOŽB 
Didaktični plakati (12) za športno vzgojo »Živi športno, bodi cool«, 

predstavljajo zaokroženo vsebinsko celoto o pomenu in dejavnikih  

športno aktivnega življenjskega sloga. (velikost 100 x 70 cm;  

z letvicami za obešanje)                                                                                   163,90 EUR

 


