
CENIK - LETNE NAROČNINE 2021

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

Stopnja DDV: 5 %, cene so v EUR;
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DELO ponedeljek - sobota

DELO ponedeljek - sobota (upokojenci, študenti)

DELO ponedeljek - sobota

DELO ponedeljek - sobota (upokojenci, študenti)

Doplačilo Delo digital premium - letna naročnina ¹ 17,14

DELO ponedeljek - petek

DELO ponedeljek - petek (upokojenci, študenti)

DELO ponedeljek - petek

DELO ponedeljek - petek (upokojenci, študenti)

Doplačilo Delo digital premium - letna naročnina ¹ 17,14

DELO vikend paket (Delo petek in sobota + Nedelo) 153 252,10 20 50,42 201,68 211,76

DELO vikend paket (Delo petek in sobota + Nedelo) 153 252,10 20 50,42 201,68

Doplačilo Delo digital -  letna naročnina ² 80,00

DELO petek in sobota 101 177,81 20 35,56 142,25 149,36

DELO petek in sobota 101 177,81 20 35,56 142,25

Doplačilo Delo digital -  letna naročnina ² 80,00

DELO sobota 52 94,10 20 18,82 75,28 79,04

DELO sobota 52 94,10 20 18,82 75,28

Doplačilo Delo digital -  letna naročnina ² 80,00

ČASOPIS DELO, založnik DELO d.o.o. 

Prodajna cena izvoda časopisa Delo z DDV:

ponedeljek, sreda, četrtek: 1,55 EUR; torek: 1,70 EUR; petek: 1,80 EUR; sobota: 1,90 EUR;

* Navedene cene letne naročnine veljajo samo pri plačilu naročnine v enkratnem znesku  najkasneje do 15. DECEMBRA 2020. Navedenim popustom 

se ne prištevajo kakršni koli drugi popusti. Navedene cene in popusti veljajo za Slovenijo, naročnina za tujino vsebuje poleg cene naročnine s splošnim 

popustom (brez dodatnih popustov) še poštne stroške po ceniku Pošte Slovenije.

Časopis DELO

LETNA NAROČNINA za obdobje

96,90 387,62

od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 *

304 484,52 20 96,90 387,62 407,00

425,00

332,52

255 395,86 20 79,17 316,69
350,52

255 395,86 20 79,17 316,69

304 484,52 20

295,76

233,36

163,04

¹ Naročnik je upravičen do znižane letne naročnine le v primeru, da ima za isto obdobje hkrati plačano letno naročnino na tiskano edicijo časopisa Delo 

za najmanj 5 dni v tednu.

² Naročnik je upravičen do znižane letne naročnine le v primeru, da ima za isto obdobje hkrati plačano letno naročnino na tiskano edicijo časopisa Delo 

ob določenih dnevih (Delo petek in sobota, Delo sobota, Delo petek in sobota in Nedelo) ali na tiskano edicijo  časopisa Nedelo.
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NEDELO 52 74,29 20 14,86 59,43 62,40

NEDELO 52 74,29 20 14,86 59,43

Doplačilo Delo digital -  letna naročnina ² 80,00

Časopis NEDELO

LETNA NAROČNINA za obdobje od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 *

146,40

* Navedene cene letne naročnine veljajo samo pri plačilu naročnine v enkratnem znesku  najkasneje do 15. DECEMBRA 2020. Navedenim popustom se 

ne prištevajo kakršni koli drugi popusti. Navedene cene in popusti veljajo za Slovenijo, naročnina za tujino vsebuje poleg cene naročnine s splošnim 

popustom (brez dodatnih popustov) še poštne stroške po ceniku Pošte Slovenije.

ČASOPIS NEDELO, založnik DELO d.o.o. 

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

² Naročnik je upravičen do znižane letne naročnine le v primeru, da ima za isto obdobje hkrati plačano letno naročnino na tiskano edicijo časopisa Delo 

ob določenih dnevih (Delo petek in sobota, Delo sobota, Delo petek in sobota in Nedelo) ali na tiskano edicijo  časopisa Nedelo.
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SLOVENSKE NOVICE ponedeljek - nedelja 356 383,05 20 76,61 306,44 321,76

SLOVENSKE NOVICE ponedeljek - nedelja 356 383,05 20 76,61 306,44

Doplačilo Slovenske novice digital premium - letna naročnina¹ 17,14

SLOVENSKE NOVICE ponedeljek - sobota 304 308,76 20 61,75 247,01 259,36

SLOVENSKE NOVICE ponedeljek - sobota 304 308,76 20 61,75 247,01

Doplačilo Slovenske novice digital premium - letna naročnina¹ 17,14

SLOVENSKE NOVICE ponedeljek - petek 255 257,43 20 51,49 205,94 216,24

SLOVENSKE NOVICE ponedeljek - petek 255 257,43 20 51,49 205,94

Doplačilo Slovenske novice digital premium - letna naročnina¹ 17,14

SLOVENSKE NOVICE - nedeljske 52 74,29 20 14,86 59,43 62,40

SLOVENSKE NOVICE - nedeljske 52 74,29 20 14,86 59,43

Doplačilo Slovenske novice digital - letna naročnina ² 45,71

² Naročnik je upravičen do znižane letne naročnine le v primeru, da ima za isto obdobje hkrati plačano letno naročnino na tiskano edicijo časopisa 

Slovenske novice - nedeljske.

339,76

277,36

234,24

110,40

Časopis SLOVENSKE NOVICE

LETNA NAROČNINA za obdobje od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 *

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

Prodajna cena izvoda časopisa Slovenske novice z DDV:

ponedeljek, sreda, četrtek, petek: 1,05 EUR; torek, sobota: 1,10 EUR; Slovenske novice-nedeljske: 1,50 EUR;

* Navedene cene letne naročnine veljajo samo pri plačilu naročnine v enkratnem znesku  najkasneje do 15. DECEMBRA 2020. Navedenim popustom se 

ne prištevajo kakršni koli drugi popusti. Navedene cene in popusti veljajo za Slovenijo, naročnina za tujino vsebuje poleg cene naročnine s splošnim 

popustom (brez dodatnih popustov) še poštne stroške po ceniku Pošte Slovenije.

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

Slovenske novice za najmanj 5 dni v tednu.
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CENIK - LETNE NAROČNINE 2021

Delo d.o.o., Dunajska cesta 5, 1509 Ljubljana
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Delo DIGITAL - letna naročnina naročnine 212,75 223,39

Stopnja DDV: 5,00 %, cene so v EUR;

naročilo

 se izvede 

preko

neto vrednost 

naročnine

naročnina z 

ddv

SN DIGITAL - letna naročnina naročnine 85,71 90,00

Stopnja DDV: 5,00 %, cene so v EUR;

*Navedene cene letne naročnine veljajo samo pri plačilu naročnine v enkratnem znesku  najkasneje do 15. DECEMBRA 2020. Navedenim popustom se 

ne prištevajo kakršni koli drugi popusti. 

*Navedene cene letne naročnine veljajo samo pri plačilu naročnine v enkratnem znesku  najkasneje do 15. DECEMBRA 2020. Navedenim popustom se 

ne prištevajo kakršni koli drugi popusti. 

Slovenske novice (SN) DIGITAL
LETNA NAROČNINA za obdobje od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 *

Delo DIGITAL
LETNA NAROČNINA za obdobje od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 *
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