
CENIK TISKANIH EDICIJ       

Delo d.o.o., Likozarjeva ulica 1, SI - 1000 Ljubljana

MESEČNA NAROČNINA za

DELO in NEDELO - Tisk
popust

 v 

%

Naročnina 

s popustom 

in z DDV *

DELO ponedeljek - sobota 3 46,27

DELO ponedeljek - sobota (upokojenci, študenti) ¹ 13 41,50

DELO ponedeljek - petek 3 36,57

DELO ponedeljek - petek (upokojenci, študenti) ¹  13 32,80

DELO petek in sobota + tednik Nedelo 3 (Nedelo) 26,94

DELO petek in sobota 0 18,40

DELO sobota 0 10,00

tednik NEDELO 3 8,54

MESEČNA NAROČNINA za

SLOVENSKE NOVICE - Tisk
popust

 v 

%

Naročnina 

s popustom 

in z DDV *

ponedeljek - sobota + tednik Nedeljske novice 12 33,31

ponedeljek - sobota 10 28,31

ponedeljek - petek 10 23,27

tednik Nedeljske novice 0 6,40

Navedene cene veljajo za Slovenijo, v naročnino je všteta dostava na dom na področju Slovenije.

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

Navedene cene veljajo za Slovenijo, v naročnino je všteta dostava na dom na področju Slovenije.

Stopnja DDV: 5 %, cene so v EUR;

FEBRUAR 2023

*Naročnina je odvisna od števila izidov v posameznem obdobju.

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

Prodajna cena izvoda časopisa Slovenske novice z DDV:

ponedeljek, sreda, četrtek, petek: 1,35 EUR; torek, sobota: 1,40 EUR; Slovenske novice-nedeljske: 1,60 EUR;

*Naročnina je odvisna od števila izidov v posameznem obdobju.

ČASOPIS DELO, NEDELO - založnik DELO d.o.o.

Prodajna cena izvoda časopisa NEDELO z DDV: 2,20 EUR; 

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

Prodajna cena izvoda časopisa DELO z DDV:

ponedeljek, sreda, četrtek: 1,90 EUR; torek, petek: 2,10 EUR; sobota: 2,50 EUR;

Stopnja DDV: 5 %, cene so v EUR;

¹ Popust za študente in upokojence je možno uveljaviti le ob naročilu časopisa Delo v paketu ponedeljek – petek ali ponedeljek – sobota. Popust se 

prizna študentom ob predložitvi veljavnega potrdila o šolanju (ob pričetku vsakega novega šolskega leta) in upokojencem ob predložitvi kopije 

pokojninskega odrezka ali upokojenske kartice.

FEBRUAR 2023
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CENIK TISKANIH EDICIJ       

Delo d.o.o., Likozarjeva ulica 1, SI - 1000 Ljubljana

Mesečna naročnina za

Letna naročnina za obdobje od

SUZY - Tisk
popust

 v 

%

Naročnina 

s popustom 

in z DDV *

SUZY - mesečna naročnina (za naročnike Delovih edicij) 40 4,56

SUZY - letna naročnina (za naročnike Delovih edicij) 40 59,28

SUZY - mesečna naročnina (ostali) 10 6,84

SUZY - letna naročnina (ostali) 20 79,04

Letna naročnina za obdobje od

ONAPLUS - Tisk
popust

 v 

%

Naročnina 

s popustom 

in z DDV *

ONAPLUS 10 41,22

PAKET revija ONAPLUS in DELO TOREK 10 130,05

Prodajna cena izvoda revije  Suzy z DDV: 1,90 EUR; 

REVIJA SUZY - založnik DELO d.o.o.

Stopnja DDV: 5 %, cene so v EUR;

Onaplus - enojna številka: 4,50 EUR; Onaplus - dvojna številka: 4,90 EUR;

Prodajna cena izvoda časopisa Delo torek z DDV: 2,10 EUR;

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

1. 2. 2023 do 31. 01. 2024

REVIJA ONAPLUS - založnik DELO d.o.o.

Prodajna cena izvoda revije Onaplus z DDV:

*Naročnina je odvisna od števila izidov v posameznem obdobju.

Navedene cene veljajo za Slovenijo, v naročnino je všteta dostava na dom na področju Slovenije.

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

Stopnja DDV: 5 %, cene so v EUR;

FEBRUAR 2023

*Naročnina je odvisna od števila izidov v posameznem obdobju.

Navedene cene veljajo za Slovenijo, v naročnino je všteta dostava na dom na področju Slovenije.

1. 2. 2023 do 31. 1. 2024
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