
CENIK
Tiskanih in digitalnih edicij Delo d.o.o., Dunajska cesta 5, 1509 Ljubljana

Stopnja DDV: 9,50 %, cene so v EUR;

izidov 

v 

obdobju

neto vrednost 

naročnine brez 

popusta

popust

 v 

%

neto vrednost 

popusta

neto vrednost 

naročnine

 s

 popustom

naročnina 

s popustom 

in DDV

DELO ponedeljek - sobota 23 33,52 3 1,01 32,51 35,60

DELO ponedeljek - sobota (upokojenci, študenti) 23 33,52 13 4,36 29,16 31,93

DELO ponedeljek - petek 19 27,31 3 0,82 26,49 29,01

DELO ponedeljek - petek (upokojenci, študenti) 19 27,31 13 3,55 23,76 26,02

DELO vikend paket (Delo petek in sobota + Nedelo) 12 17,90 0 0,00 17,74 19,43

DELO petek in sobota 8 12,42 0 0,00 12,42 13,60

DELO sobota 4 6,21 0 0,00 6,21 6,80

izidov 

v 

obdobju

neto vrednost 

naročnine brez 

popusta

popust

 v 

%

neto vrednost 

popusta

neto vrednost 

naročnine

 s

 popustom

naročnina 

s popustom 

in DDV

DELO ponedeljek - sobota * 301 440,18 20 88,04 352,15 385,60

DELO ponedeljek - sobota (upokojenci, študenti) * 301 440,18 20 88,04 352,15 385,60

DELO ponedeljek - petek * 250 361,00 20 72,20 288,80 316,24

DELO ponedeljek - petek (upokojenci, študenti) * 250 361,00 20 72,20 288,80 316,24

DELO vikend paket (Delo petek in sobota + Nedelo) * 157 234,06 20 46,81 187,25 205,04

DELO petek in sobota * 104 161,46 20 32,29 129,17 141,44

DELO sobota * 53 82,28 20 16,46 65,83 72,08

Stopnja DDV: 22 %, cene so v EUR;

naročilo

 se izvede 

preko

neto vrednost 

naročnine brez 

popusta

popust

 v 

%

neto vrednost 

popusta

neto vrednost 

naročnine

 s

 popustom

naročnina 

s popustom 

in DDV

Delo DIGITAL PREMIUM - mesečni dostop  
spleta¹, 

naročnine²
27,05 78,78 21,31 5,74 7,00

Delo DIGITAL PREMIUM - polletni dostop naročnine² 100,82 65,85 66,39 34,43 42,00

Delo DIGITAL PREMIUM - letni dostop naročnine² 183,10 62,40 114,25 68,85 84,00

Delo DIGITAL PREMIUM - letni dostop z 91,94 popustom ³ naročnine³ 183,10 91,94 168,34 14,76 18,00

Časopis DELO

LETNA NAROČNINA za obdobje od 1. 3. 2019 do 29. 2. 2020

* Navedene cene letne naročnine veljajo samo pri plačilu naročnine v enkratnem znesku  najkasneje do 23. FEBRUARJA 2019. Navedenim 

popustom se ne prištevajo kakršni koli drugi popusti. 

Naročnina za tujino vsebuje poleg cene naročnine s splošnim popustom (brez dodatnih popustov) še poštne stroške po ceniku Pošte Slovenije. 

Delo DIGITAL PREMIUM

(za naročnike na tiskano izdajo 

časopisa Delo vsaj 5 dni v tednu)

MESEČNA, POLLETNA IN LETNA NAROČNINA 

¹ Prvo naročilo lahko izvede uporabnik na spletni strani www.delo.si/digitalno , kjer po preteku veljavnosti paketa naročilo vnesemo v naročniški sistem in je na 

položnici prikazan skupaj s tiskano izdajo;  

² Naročilo za mesečni, polletni in letni dostop izvede uporabnik pisno preko e-pošte narocnine@delo.si. Navedene cene polletne in letne naročnine veljajo samo 

pri plačilu naročnine v enkratnem znesku  najkasneje do 23. FEBRUARJA 2019 . Navedenim popustom se ne prištevajo kakršni koli drugi popusti; 

³ 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.

Naročnine za Premium digitalni dostop ni možno plačati za daljše obdobje kot je plačana naročnina na tiskan izvod izbranega časopisa.

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

* Android Delo in Nedelo - posamezni izvod časopisa Delo in Nedelo s prilogami (Super50, Ona, Delo in dom, Polet, Svet kapitala, Vikend, Sobotna priloga ter 

Odprta kuhinja) stane 2,29 € (dostop preko https://play.google.com/store).

* Ipad Delo in Nedelo - posamezni izvod časopisa Delo in Nedelo s prilogami (Super50, Ona, Delo in dom, Polet, Svet kapitala, Vikend, Sobotna priloga ter Odprta 

kuhinja) stane 2,29 € (dostop preko http://store.apple.com/us). 

ČASOPIS DELO, založnik DELO d.o.o. 

DELO DIGITAL PREMIUM, založnik DELO d.o.o. 

Prodajna cena izvoda časopisa Delo z DDV: 

ponedeljek, torek, sreda, četrtek: 1,55 EUR; petek, sobota: 1,70 EUR; 

Časopis DELO

MESEČNA NAROČNINA za FEBRUAR 2019

1 / 7



CENIK
Tiskanih in digitalnih edicij Delo d.o.o., Dunajska cesta 5, 1509 Ljubljana

Stopnja DDV: 9,50 %, cene so v EUR;

izidov 

v 

obdobju

neto vrednost 

naročnine brez 

popusta

popust

 v 

%

neto vrednost 

popusta

neto vrednost 

naročnine

 s

 popustom

naročnina 

s popustom 

in DDV

SLOVENSKE NOVICE ponedeljek - nedelja 27 24,84 10 2,48 22,36 24,48

SLOVENSKE NOVICE ponodeljek - sobota 23 21,19 10 2,12 19,07 20,88

SLOVENSKE NOVICE ponedeljek - petek 19 17,35 10 1,74 15,62 17,10

izidov 

v 

obdobju

neto vrednost 

naročnine brez 

popusta

popust

 v 

%

neto vrednost 

popusta

neto vrednost 

naročnine

 s

 popustom

naročnina 

s popustom 

in DDV

SLOVENSKE NOVICE ponedeljek - nedelja * 354 325,62 20 65,12 260,49 285,24

SLOVENSKE NOVICE ponodeljek - sobota * 301 277,21 20 55,44 221,77 242,84

SLOVENSKE NOVICE ponedeljek - petek * 250 228,31 20 45,66 182,65 200,00

Stopnja DDV: 22 %, cene so v EUR;

naročilo

 se izvede 

preko

neto vrednost 

naročnine brez 

popusta

popust

 v 

%

neto vrednost 

popusta

neto vrednost 

naročnine

 s

 popustom

naročnina 

s popustom 

in DDV

SN DIGITAL PREMIUM - mesečni dostop  
spleta¹, 

naročnine² 
7,38 55,56 4,10 3,28 4,00

SN DIGITAL PREMIUM - polletni dostop naročnine² 36,89 46,68 17,22 19,67 24,00

SN DIGITAL PREMIUM - letni dostop naročnine² 73,77 46,67 34,43 39,34 48,00

SN DIGITAL PREMIUM - letni dostop s 79,99 % popustom ³ naročnine³ 73,77 79,99 59,01 14,76 18,00

MESEČNA NAROČNINA za 

* Navedene cene letne naročnine veljajo samo pri plačilu naročnine v enkratnem znesku  najkasneje do 23. FEBRUARJA 2019. Navedenim 

popustom se ne prištevajo kakršni koli drugi popusti. 

Naročnina za tujino vsebuje poleg cene naročnine s splošnim popustom (brez dodatnih popustov) še poštne stroške po ceniku Pošte Slovenije. 

od 1. 3. 2019 do 29. 2. 2020

¹ Prvo naročilo lahko izvede uporabnik na spletni strani www.slovenskenovice.si/digitalno , kjer po preteku veljavnosti paketa naročilo vnesemo v naročniški 

sistem in je na položnici prikazan skupaj s tiskano izdajo;  

² Naročilo za mesečni, polletni in letni dostop izvede uporabnik pisno preko e-pošte narocnine@delo.si. Navedene cene polletne in letne naročnine veljajo samo 

pri plačilu naročnine v enkratnem znesku  najkasneje do 23. FEBRUARJA 2019 . Navedenim popustom se ne prištevajo kakršni koli drugi popusti; 

³ 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.

FEBRUAR 2019

Prodajna cena izvoda časopisa Slovenske novice z DDV:

ponedeljek, torek, sreda, četrtek, petek: 1,00 EUR; sobota: 1,05 EUR; nedelja: 1,00 EUR; 

Časopis SLOVENSKE NOVICE

Časopis SLOVENSKE NOVICE

LETNA NAROČNINA za obdobje 

ČASOPIS SLOVENSKE NOVICE, založnik DELO d.o.o. 

SN DIGITAL PREMIUM

(za naročnike na tiskano izdajo časopisa 

Slovenske novice vsaj 5 dni v tednu)

SLOVENSKE NOVICE (SN) DIGITAL PREMIUM, založnik DELO d.o.o. 

  MESEČNA, POLLETNA IN LETNA NAROČNINA 

* Android Slovenske novice - posamezni izvod časopisa Slovenske novice s prilogami (Super50, Ona, Delo in dom, Polet, Vikend) stane 2,29  € (dostop preko 

https://play.google.com/store).

* Ipad Slovenske novice - posamezni izvod časopisa Slovenske novice s prilogami (Super50, Ona, Delo in dom, Polet, Vikend) stane 2,29  € (dostop preko 

http://store.apple.com/us). 

Naročnine za Premium digitalni dostop ni možno plačati za daljše obdobje kot je plačana naročnina na tiskan izvod izbranega časopisa.

Uporabnik lahko dostopa do digitalnih vsebin po aktivaciji kode, ki jo opravi sam v sistemu.
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CENIK
Tiskanih in digitalnih edicij Delo d.o.o., Dunajska cesta 5, 1509 Ljubljana

Stopnja DDV: 9,50 %, cene so v EUR;

izidov 

v 

obdobju

neto vrednost 

naročnine brez 

popusta

popust

 v 

%

neto vrednost 

popusta

neto vrednost 

naročnine

 s

 popustom

naročnina 

s popustom 

in DDV

NEDELO 4 5,48 3 0,16 5,32 5,83

izidov 

v 

obdobju

neto vrednost 

naročnine brez 

popusta

popust

 v 

%

neto vrednost 

popusta

neto vrednost 

naročnine

 s

 popustom

naročnina 

s popustom 

in DDV

NEDELO * 53 72,60 20 14,52 58,08 63,60

Stopnja DDV: 9,50 %, cene so v EUR;

izidov 

v 

obdobju

neto vrednost 

naročnine brez 

popusta

popust

 v 

%

neto vrednost 

popusta

neto vrednost 

naročnine

 s

 popustom

naročnina 

s popustom 

in DDV

SVET KAPITALA – mesečna naročnina –  fizične osebe 3 4,11 10 0,41 3,70 4,05

SVET KAPITALA - polletna naročnina – fizične in pravne osebe 25 34,25 15 5,14 29,11 31,88

SVET KAPITALA - letna naročnina – fizične in pravne osebe 51 69,86 20 13,97 55,89 61,20

Stopnja DDV: 9,50 %, cene so v EUR;

izidov 

v 

obdobju

neto vrednost 

naročnine brez 

popusta

popust

 v 

%

neto vrednost 

popusta

neto vrednost 

naročnine

 s

 popustom

naročnina 

s popustom 

in DDV

SUPER 50 - letna naročnina * 12 5,48 0 0,00 5,48 6,00

Naročnina za tujino vsebuje poleg cene naročnine s splošnim popustom (brez dodatnih popustov) še poštne stroške po ceniku Pošte Slovenije. 

* Navedene cene letne naročnine veljajo samo pri plačilu naročnine v enkratnem znesku  najkasneje do 23. FEBRUARJA 2019. Navedenim 

popustom se ne prištevajo kakršni koli drugi popusti. 

ČASOPIS SVET KAPITALA, založnik DELO d.o.o. 

Prodajna cena izvoda Svet Kapitala  z DDV: 1,50 EUR.

SUPER 50 
(mesečnik)

Časopis NEDELO

LETNA NAROČNINA za obdobje od 1. 3. 2019 do 29. 2. 2020

Časopis NEDELO

FEBRUAR 2019

ČASOPIS NEDELO, založnik DELO d.o.o. 

MESEČNA NAROČNINA za

Prodajna cena izvoda časopisa Nedelo z DDV: 1,50 EUR; 

SVET KAPITALA
(tednik)

 ČASOPIS SUPER 50, založnik DELO d.o.o. 

* Navedene cene letne naročnine veljajo samo pri plačilu naročnine v enkratnem znesku  najkasneje do 23. FEBRUARJA 2019. Navedenim 

popustom se ne prištevajo kakršni koli drugi popusti. 

Prodajna cena izvoda Super 50 z DDV: 0,50 EUR.

Naročnina za tujino vsebuje poleg cene naročnine s splošnim popustom (brez dodatnih popustov) še poštne stroške po ceniku Pošte Slovenije. 

Naročnina za tujino vsebuje poleg cene naročnine s splošnim popustom (brez dodatnih popustov) še poštne stroške po ceniku Pošte Slovenije. 

MESEČNA NAROČNINA za obdobje

POLLETNA NAROČNINA za obdobje

LETNA NAROČNINA za obdobje 

od 1. 2. 2019 do 28. 2. 2019 oz.

od 1. 2. 2019 do 31. 7. 2019 oz.

od 1. 2. 2019 do 31. 1. 2020

od 1. 3. 2019 do 29. 2. 2020LETNA NAROČNINA za obdobje
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CENIK
Tiskanih in digitalnih edicij Delo d.o.o., Dunajska cesta 5, 1509 Ljubljana

Stopnja DDV: 9,50 %, cene so v EUR;

izidov 

v 

obdobju

neto vrednost 

naročnine brez 

popusta

popust

 v 

%

neto vrednost 

popusta

neto vrednost 

naročnine

 s

 popustom

naročnina 

s popustom 

in DDV

SUZY - mesečna naročnina (za naročnike Delovih edicij)* 4 5,81 49 2,85 2,96 3,24

SUZY - polletna naročnina (za naročnike Delovih edicij)* 26 37,75 49 18,50 19,25 21,08

SUZY - letna naročnina (za naročnike Delovih edicij)* 53 76,96 49 37,71 39,25 42,98

SUZY - mesečna naročnina (ostali)* 4 5,81 10 0,58 5,23 5,73

SUZY - polletna naročnina (ostali)* 26 37,75 15 5,66 32,09 35,14

SUZY - letna naročnina (ostali)* 53 76,96 25 19,24 57,72 63,20

Stopnja DDV: 9,50 %, cene so v EUR;

izidov 

v 

obdobju

neto vrednost 

naročnine brez 

popusta

popust

 v 

%

neto vrednost 

popusta

neto vrednost 

naročnine

 s

 popustom

naročnina 

s popustom 

in DDV

ONAPLUS – letna naročnina 10 35,62 25 8,90 26,71 29,25

 

Stopnja DDV: 9,50 %, cene so v EUR;

izidov 

v 

obdobju

neto vrednost 

naročnine brez 

popusta

popust

 v 

%

neto vrednost 

popusta

neto vrednost 

naročnine

 s

 popustom

naročnina 

s popustom 

in DDV

10 ** 35,62 15 5,34 30,27

51 *** 72,19 15 10,83 61,36

5 ** 17,81 10 1,78 16,03

25 *** 35,39 10 3,54 31,85

SUZY

REVIJA SUZY, založnik DELO d.o.o. 

PAKET: 

REVIJA ONAPLUS IN 

ČASOPIS DELO TOREK

Prodajna cena izvoda časopisa Delo torek z DDV: 1,55 EUR.

REVIJA ONAPLUS, založnik DELO d.o.o. 

Prodajna cena izvoda revije Onaplus z DDV: 3,90 EUR.

ONAPLUS

Naročnina za tujino vsebuje poleg cene naročnine s splošnim popustom (brez dodatnih popustov) še poštne stroške po ceniku Pošte Slovenije. 

LETNA NAROČNINA za obdobje od

PAKET: REVIJA ONAPLUS IN ČASOPIS DELO TOREK, založnik DELO d.o.o. 

Prodajna cena izvoda revije Onaplus z DDV: 3,90 EUR.

*Naročnina je odvisna od števila izidov v posameznem obdobju.  

Naročnina za tujino vsebuje poleg cene naročnine s splošnim popustom (brez dodatnih popustov) še poštne stroške po ceniku Pošte Slovenije. 

od 1. 2. 2019 do 28. 2. 2019 oz.
POLLETNA NAROČNINA za obdobje od 1. 2. 2019 do 31. 7. 2019 oz.

LETNA NAROČNINA za obdobje od 1. 2. 2019 do 31. 1. 2020

1. 3. 2019 do 29. 2. 2020

Prodajna cena izvoda revije  Suzy z DDV: 1,59 EUR. 

Naročnina za tujino vsebuje poleg cene naročnine s splošnim popustom (brez dodatnih popustov) še poštne stroške po ceniku Pošte Slovenije. 

100,34

MESEČNA NAROČNINA za obdobje

LETNA NAROČNINA za obdobje od 1. 3. 2019 do 29. 2. 2020 oz.
POLLETNA NAROČNINA za obdobje od 1. 3. 2019 do 31. 8. 2019

polletna naročnina * 52,43

letna naročnina *

*Naročnina je odvisna od števila izidov v posameznem obdobju.  

** št. izidov revije OnaPlus;

*** št. izidov časopisa Delo torek;
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CENIK
Tiskanih in digitalnih edicij Delo d.o.o., Dunajska cesta 5, 1509 Ljubljana

Stopnja DDV: 9,50 %, cene so v EUR;

izidov 

v 

obdobju

neto vrednost 

naročnine brez 

popusta

popust

 v 

%

neto vrednost 

popusta

neto vrednost 

naročnine

 s

 popustom

naročnina 

s popustom 

in DDV

GRAFIČAR – letna naročnina 6 25,21 20,29 5,11 20,09 22,00

Stopnja DDV: 9,50 %, cene so v EUR;

izidov 

v 

obdobju

neto vrednost 

naročnine brez 

popusta

popust

 v 

%

neto vrednost 

popusta

neto vrednost 

naročnine

 s

 popustom

naročnina 

s popustom 

in DDV

KIH – 14-dnevnik – letna naročnina* 26 52,00 20 10,40 41,60 45,55

KIH – 14-dnevnik – polletna naročnina* 13 26,00 20 5,20 20,80 22,77

od 1. 2. 2019 do 31. 7. 2019

REVIJA GRAFIČAR, založnik DELO d.o.o. 

Naročnina za tujino vsebuje poleg cene naročnine s splošnim popustom (brez dodatnih popustov) še poštne stroške po ceniku Pošte Slovenije. 

REVIJA KIH, založnik VEČER d.o.o. 

Prodajna cena izvoda KIH z DDV: 2,19  EUR.

LETNA NAROČNINA za obdobje 

*Naročnina je odvisna od števila izidov v posameznem obdobju.  

od 1. 2. 2019 do 31. 1. 2020 oz.

od 1. 3. 2019 do 29. 2. 2020

POLLETNA NAROČNINA za obdobje
LETNA NAROČNINA za obdobje 

Naročnina za tujino vsebuje poleg cene naročnine s splošnim popustom (brez dodatnih popustov) še poštne stroške po ceniku Pošte Slovenije. 

KIH

GRAFIČAR 

Prodajna cena izvoda Grafičar z DDV: 4,60 EUR.
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CENIK
Tiskanih in digitalnih edicij Delo d.o.o., Dunajska cesta 5, 1509 Ljubljana

Stopnja DDV: 22 %, cene so v EUR;

naročilo

 se izvede 

preko

neto vrednost 

naročnine brez 

popusta

popust

 v 

%

neto vrednost 

popusta

neto vrednost 

naročnine

 s

 popustom

naročnina 

s popustom 

in DDV

Delo DIGITAL ONLY - dnevni dostop spleta¹ 1,15 0 0,00 1,15 1,40

Delo DIGITAL ONLY - tedenski dostop spleta¹ 6,89 0 0,00 6,89 8,40

Delo DIGITAL ONLY - mesečni dostop 
spleta¹, 

naročnine²
27,05 0 0,00 27,05 33,00

Delo DIGITAL ONLY - polletni dostop 
spleta¹,

naročnine³
100,82 0 0,00 100,82 123,00

Delo DIGITAL ONLY - letni dostop 
spleta¹,

naročnine³ 
183,10 0 0,00 183,10 223,38

Stopnja DDV: 22 %, cene so v EUR;

naročilo

 se izvede 

preko

neto vrednost 

naročnine brez 

popusta

popust

 v 

%

neto vrednost 

popusta

neto vrednost 

naročnine

 s

 popustom

naročnina 

s popustom 

in DDV

SN DIGITAL ONLY - dnevni dostop spleta¹ 0,82 0 0,00 0,82 1,00

SN DIGITAL ONLY - tedenski dostop spleta¹ 3,28 0 0,00 3,28 4,00

SN DIGITAL ONLY - mesečni dostop 
spleta¹, 

naročnine²
7,38 0 0,00 7,38 9,00

SN DIGITAL ONLY - polletni dostop 
spleta¹, 

naročnine²
36,89 0 0,00 36,89 45,00

SN DIGITAL ONLY - letni dostop 
spleta¹,

naročnine³
73,77 0 0,00 73,77 90,00

DELO DIGITAL ONLY, založnik DELO d.o.o. 

Delo DIGITAL ONLY

DNEVNA, TEDENSKA, MESEČNA, 

POLLETNA IN LETNA NAROČNINA 

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

¹ Naročilo izvede uporabnik na spletni strani www.slovenskenovice.si/digitalno ; 

² Naročilo izvede uporabnik pisno preko e-pošte narocnine@delo.si , izdamo predračun za prvi mesec, v tem času je potrebno urediti trajnik; POSEBNOST: javna 

uprava, ministrstva ter druge javne institucije, ki so proračunski porabniki – uredimo takojšen vnos naročila na podlagi uradne naročilnice; 

³ Naročilo izvede uporabnik pisno preko e-pošte narocnine@delo.si ; navedene cene polletne in letne naročnine veljajo samo pri plačilu naročnine v enkratnem 

znesku  najkasneje do 23. FEBRUARJA 2019 . Navedenim popustom se ne prištevajo kakršni koli drugi popusti;

* Android Slovenske novice - posamezni izvod časopisa Slovenske novice s prilogami (Super50, Ona, Delo in dom, Polet, Vikend) stane 2,29  € (dostop preko 

https://play.google.com/store).

* Ipad Slovenske novice - posamezni izvod časopisa Slovenske novice s prilogami (Super50, Ona, Delo in dom, Polet, Vikend) stane 2,29  € (dostop preko 

http://store.apple.com/us). 

SLOVENSKE NOVICE (SN) DIGITAL ONLY, založnik DELO d.o.o. 

SN DIGITAL ONLY 

DNEVNA, TEDENSKA, MESEČNA, 

POLLETNA IN LETNA NAROČNINA 

¹ Naročilo izvede uporabnik na spletni strani www.delo.si/digitalno ; 

² Naročilo izvede uporabnik pisno preko e-pošte narocnine@delo.si , izdamo predračun za prvi mesec, v tem času je potrebno urediti trajnik; POSEBNOST: javna 

uprava, ministrstva ter druge javne institucije, ki so proračunski porabniki – uredimo takojšen vnos naročila na podlagi uradne naročilnice; 

³ Naročilo izvede uporabnik pisno preko e-pošte narocnine@delo.si ; navedene cene polletne in letne naročnine veljajo samo pri plačilu naročnine v enkratnem 

znesku  najkasneje do 23. FEBRUARJA 2019 . Navedenim popustom se ne prištevajo kakršni koli drugi popusti; 

* Android Delo in Nedelo - posamezni izvod časopisa Delo in Nedelo s prilogami (Super50, Ona, Delo in dom, Polet, Svet kapitala, Vikend, Sobotna priloga ter 

Odprta kuhinja) stane 2,29 € (dostop preko https://play.google.com/store).

* Ipad Delo in Nedelo - posamezni izvod časopisa Delo in Nedelo s prilogami (Super50, Ona, Delo in dom, Polet, Svet kapitala, Vikend, Sobotna priloga ter Odprta 

kuhinja) stane 2,29 € (dostop preko http://store.apple.com/us). 

Uporabnik lahko dostopa do digitalnih vsebin po aktivaciji kode, ki jo opravi sam v sistemu.
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CENIK
Tiskanih in digitalnih edicij Delo d.o.o., Dunajska cesta 5, 1509 Ljubljana

Stopnja DDV: 22 %, cene so v EUR;

naročilo

 se izvede 

preko

neto vrednost 

naročnine brez 

popusta

popust

 v 

%

neto vrednost 

popusta

neto vrednost 

naročnine

 s

 popustom

naročnina 

s popustom 

in DDV

DELO EKSPRES mesečni dostop spleta¹ 1,63 0 0,00 1,63 1,99

DELO EKSPRES letni dostop spleta¹ 14,75 0 0,00 14,75 18,00

Mesečni dostop do Delo Ekspres stane 2,29 € (dostop preko https://play.google.com/store ali http://store.apple.com/us).

Delo ekspres - Aplikacija za pametne telefone z operacijskim sistemom iOS ali android omogoča že zjutraj dostop do najpomembnejših novic dneva skupaj z 

vremensko napovedjo in kulturnim dogodkom; Vsebine na aplikaciji Delo Ekspres so med delavniki osvežene dvakrat (ob 6. in 18. uri), ob vikendih in praznikih 

pa jih lahko preberete v jutranji izdaji. Prenos aplikacije in namestitev na aparat je možno izvesti v iTunes - App Store (iOS) ali Google Play (android); več 

informacij in navodila za uporabo na spletni strani https://ekspres.delo.si/ .

Naročnikom letnih, polletnih ali mesečnih Delovih digitalnih paketov je dostop do aplikacije Delo Ekspres na voljo brezplačno.

Delo EKSPRES

¹ Naročilo izvede uporabnik na spletni strani https://ekspres.delo.si/ ;

MESEČNA IN LETNA NAROČNINA 

DELO EKSPRES, založnik DELO d.o.o. 
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