
CENIK
Delo d.o.o., Dunajska cesta 5, 1509 Ljubljana

Stopnja DDV: 5 %, cene so v EUR;

prodajna cena
 brez ddv

prodajna cena 
z ddv

11,42 11,99

95,23 99,99

Stopnja DDV: 5 %, cene so v EUR;

prodajna cena
 brez ddv

prodajna cena 
z ddv

31,43 33,00

23,80 24,99

212,74 223,38

Stopnja DDV: 5 %, cene so v EUR;

prodajna cena
 brez ddv

prodajna cena 
z ddv

6,67 7,00

80,00 84,00

17,14 18,00

 

Uporabnik lahko dostopa do digitanih vsebin po aktivaciji kode, ki jo opravi sam v sistemu.

Navedenim popustom se ne prištevajo kakršnikoli drugi popusti.

Digital premium naročnine ni možno plačati za daljše obdobje kot je plačana naročnina na tiskan izvod izbranega časopisa. 
Uporabnik lahko dostopa do vsebin po aktivaciji kode, ki jo opravi sam v sistemu.

Delo DIGITAL PREMIUM - letna naročnina naročnine

Delo DIGITAL PREMIUM - znižana letna naročnina ¹ naročnine

¹ Naročnik je upravičen do znižane letne naročnine le v primeru, da ima za isto obdobje hkrati plačano letno naročnino na tiskano edicijo za najmanj 5 dni v tednu.

Paket DELO DIGITAL PREMIUM

Delo DIGITAL PREMIUM
(za naročnike na tiskano izdajo 

časopisa Delo vsaj 5 dni v tednu)

naročilo
 se izvede prek

Delo DIGITAL PREMIUM - mesečna naročnina  spleta, naročnine

Paket DELO SPLET

Delo SPLET naročilo
 se izvede prek

Delo SPLET - mesečna naročnina spleta

Delo DIGITAL - letni dostop  spleta, naročnine

Paket DELO DIGITAL je namenjen zahtevnejšim uporabnikom, ki si želite, poleg neomejenega dostopa do spletnega mesta, uživati še v digitaliziranih izdajah Dela in njegovih prilog v 
spletni aplikaciji  in v mobilni aplikaciji (iOS, Android). Paket Delo DIGITAL vam omogoča dostop tudi do aplikacije Delo Ekspres in aplikacije DELOSLED.

* Android Delo in Nedelo - posamezni izvod časopisa Delo ali Nedelo s prilogo stane 2,29  € (dostop prek https://play.google.com/store).
* iOS Delo in Nedelo - posamezni izvod časopisa Delo ali Nedelo s prilogo stane 2,29  € (dostop prek http://store.apple.com/us). 

Delo DIGITAL naročilo
 se izvede prek

Delo DIGITAL - mesečni dostop spleta

Delo DIGITAL - mesečna naročnina spleta, naročnine

Delo SPLET - letna naročnina spleta

Paket DELO SPLET je namenjen nezahtevnim uporabnikom, ki si želite neomejeno dostopati do spletnega mesta Delo.si, kjer lahko z nakupom paketa neomejeno berete in prebirate 
vse novice in članke (tudi zaklenjene) in imate dostop tudi do vseh arhivskih člankov.

Paket DELO DIGITAL
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CENIK
Delo d.o.o., Dunajska cesta 5, 1509 Ljubljana

Stopnja DDV: 5 %, cene so v EUR;

prodajna cena
 brez ddv

prodajna cena 
z ddv

7,61 7,99

57,13 59,99

Stopnja DDV: 5 %, cene so v EUR;

prodajna cena
 brez ddv

prodajna cena 
z ddv

13,33 14,00

9,51 9,99

85,71 90,00

Stopnja DDV: 5 %, cene so v EUR;

prodajna cena
 brez ddv

prodajna cena 
z ddv

3,81 4,00

45,71 48,00

17,14 18,00

 

SN DIGITAL - mesečna naročnina  spleta, naročnine

naročilo
 se izvede prek

¹ Naročnik je upravičen do znižane letne naročnine le v primeru, da ima za isto obdobje hkrati plačano letno naročnino na tiskano edicijo za najmanj 5 dni v tednu.

SN DIGITAL PREMIUM
(za naročnike na tiskano izdajo 

časopisa Slovenske novice vsaj 5 dni v tednu)

* Android Slovenske novice - posamezni izvod časopisa Slovenske novice s prilogo stane 2,29  € (dostop prek https://play.google.com/store).
* iOS Slovenske novice - posamezni izvod časopisa Slovenske novice s prilogo stane 2,29  € (dostop prek http://store.apple.com/us). 

Paket SLOVENSKE NOVICE (SN) DIGITAL PREMIUM

SN DIGITAL PREMIUM - mesečna naročnina spleta, naročnine

SN DIGITAL PREMIUM - letna naročnina

naročilo
 se izvede prek

spleta

Paket SN SPLET je namenjen nezahtevnim uporabnikom, ki si želite neomejeno dostopati do spletnega mesta Slovenskenovice.si, kjer lahko z nakupom paketa neomejeno berete in 
prebirate vse novice in članke (tudi zaklenjene) in imate dostop tudi do vseh arhivskih člankov.

SN SPLET - mesečna naročnina

SN SPLET - letni dostop

Paket SLOVENSKE NOVICE (SN) SPLET

Paket SLOVENSKE NOVICE (SN) DIGITAL

SN DIGITAL PREMIUM - letna naročnina ¹ naročnine

naročnine

SN DIGITAL naročilo
 se izvede prek

SN DIGITAL - mesečni dostop spleta

Paket SN DIGITAL je namenjen zahtevnejšim uporabnikom, ki si želite, poleg neomejenega dostopa do spletnega mesta, uživati še v digitaliziranih izdajah Slovenskih novic in njegovih 
prilog v spletni aplikaciji  in v mobilni aplikaciji (iOS, Android).

Uporabnik lahko dostopa do digitanih vsebin po aktivaciji kode, ki jo opravi sam v sistemu.

 spleta, naročnine

spleta

SN SPLET

SN DIGITAL - letni dostop

Navedenim popustom se ne prištevajo kakršnikoli drugi popusti.
Digital premium naročnine ni možno plačati za daljše obdobje kot je plačana naročnina na tiskan izvod izbranega časopisa. 
Uporabnik lahko dostopa do vsebin po aktivaciji kode, ki jo opravi sam v sistemu.
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CENIK
Delo d.o.o., Dunajska cesta 5, 1509 Ljubljana

Stopnja DDV: 5 %, cene so v EUR;

prodajna cena
 brez ddv

prodajna cena 
z ddv

1,90 1,99

17,14 18,00

Stopnja DDV: 5 %, cene so v EUR;

prodajna cena
 brez ddv

prodajna cena 
z ddv

4,67 4,90

Stopnja DDV: 5 %, cene so v EUR;

prodajna cena
 brez ddv

prodajna cena 
z ddv

30,38 31,90

Veljavnost cenika od 1.9.2020 dalje

Paket ONAPLUS DIGITAL

ONAPLUS naročilo
 se izvede prek

ONAPLUS DIGITAL - letna naročnina spleta

spleta

Paket ONAPLUS SPLET

ONAPLUS naročilo
 se izvede prek

ONAPLUS SPLET - mesečna naročnina spleta

* Mesečni dostop do Delo Ekspres stane 2,29 € (dostop prek https://play.google.com/store ali http://store.apple.com/us).
Naročnikom letnih, polletnih ali mesečnih Delovih digitalnih paketov je dostop do vsebin aplikacije Delo Ekspres na voljo brezplačno.

DELO EKSPRES - mesečni dostop 

DELO EKSPRES - letni dostop

DELO EKSPRES

spleta

Delo EKSPRES naročilo
 se izvede prek
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