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PRILOŽNOSTI

Cenik velja od 15. 9. 2021 dalje.
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Kontakti

Delo

Sobotna priloga

Nedelo

Odprta kuhinja

Slovenske novice

Nedeljske novice

Suzy

Ona

Onaplus

Deloindom

Vikend

Polet

Grafičar

Oglasne priloge 

Delo.si

Slovenskenovice.si
Slovenske novice na tablicah

Mična

Odprta  
kuhinja.si

deloindom.si

Svet kapitala

Dogodki

Izvirne  oglaševalske rešitve

Lepljenje, ovijanje, 
tisk, vlaganje, vpenjanje

Super 
50

polet.si

Onaplus.si

Posel in denar



KONTAKTI

VODJA TRŽENJA OGLASNEGA PROSTORA
Monika Kamenšek, T: 01/4737 501, E: monika.kamensek@delo.si

SKRBNICE KLJUČNIH KUPCEV  
Biljana Gajšak, T: 01/4737 517, M: 031/739 130, E: biljana.gajsak@delo.si
Danica Maček, T: 01/4737 510, M: 041/743 635, E: danica.macek@delo.si
Ivanka Tehovnik, T: 01/4737 498, M: 031/702 790, E: ivanka.tehovnik@delo.si
Nina Kinkela, T: 01/4737 560, M: 051 216 004, E:nina.kinkela@delo.si 
Petra Poje, T: 01/4737 654, M: 051 216 007, E: petra.poje@delo.si

TRŽENJE DIGITALNEGA OGLASNEGA PROSTORA

SPECIALISTI ZA DIGITALNE PROJEKTE
Tadej Rovtar, T: 01/4737 564, M: 040/451 019, E: tadej.rovtar@delo.si
Darko Špiranec, T: 01/4737 525, M: 031/420 121, E: darko.spiranec@delo.si
Matija Korasa, T: 01/4737 536, M: 040 530 660, E: matija.korasa@delo.si
Tone Lun, T: 01/4737 537, M: 051/ 378 543, E: tone.lun@delo.si
Anja Pušnar, E:anja.pusnar@delo.si
Tina Boh, E:tina.boh@delo.si



EKIPA PROJEKTNE PRODAJE

VODJA PROJEKTNE PRODAJE, OGLASNIH PRILOG IN OGLASNEGA UREDNIŠTVA
Maja Vidmar, T: 01/4737 527, M: 041/327 868, E: maja.vidmar@delo.si

Brigita Cajhen, T: 01/4737 544, M: 031/622 314, E: brigita.cajhen@delo.si
Finance, elektronika, kultura, storitve, mediji in založništvo

Jasmina Zukanović, T: 01/4737 568, E: jasmina.zukanovic@delo.si
Kmetijstvo in vrtnarstvo, nepremičnine, prehrana in pijača, gradbeništvo in pohištvo
 
Jasna Đogić, T: 01/4737 513, E: jasna.dogic@delo.si
Moda in trgovina, zdravje in kozmetika, izobraževanje, proizvodnja in industrija, avtomobilizem
 
Maša Gregurič, 01/4737 522, E: masa.greguric@delo.si
Turizem in gostinstvo, šport in prosti čas, storitve

Saša Popovič, T: 01/4737 554, M: 040/596 565, E: sasa.popovic@delo.si

MALI OGLASI IN OSMRTNICE
T: 01/4737 500,
Tomaž Gorjanc, T: 01/4737 516, M: 041/769 468, E: tomaz.gorjanc@delo.si
Breda Vrbnjak Marčec, T: 01/4737 553, E: bredam@delo.si
Mojca Kolar, T: 01/4737 551, E: mojca.kolar@delo.si
Elektronska pošta za naročanje malih oglasov in osmrtnic: malioglasi@delo.si, osmrtnice@delo.si

POSLOVNA ANALITIKA
Tomaž Gorjanc, T: 01/4737 516, M: 041/769 468, E: tomaz.gorjanc@delo.si
Zlata Blatnik Guzelj, T: 01/4737 575, M: 031/639 061, E: zlata.blatnik@delo.si

TAJNIŠTVO
T: 01/4737 501, E: oglasevanje@delo.si

SPLOŠNI  KONTAKT:
Zakup oglasnega prostora: oglasevanje@delo.si
Oddaja oblikovanih oglasov: oglasi@delo.si
Osmrtnice, zahvale in nekrologi: malioglasi@delo.si, osmrtnice@delo.si
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Iskrica
Kdor me opozarja 
na moje napake,  
je moj prijatelj, 
kdor poudarja moje 
kreposti, je moj 
sovražnik.
Konfucij

Praznično upanje močnejše od razklanosti
Omejitve in pričakovanja  Zaključka leta nam ne kroji zgolj epidemija covida-19, ampak tudi pregreto politično dogajanje 

Računsko sodišče 
se je vrnilo  
v čas Patrie
Zaradi osnutka revizijskega 
poročila o nakupih zaščitne 
opreme se je računsko sodišče 
znašlo v vrtincu pregretih 
političnih interesov.

AKTUALNO 2

Konec leta 
se je obnovil 
antijanševski pakt
Pregled in analiza  
Barometra 2020

AKTUALNO 3

Ko ima kirurg 
»joystick« 
namesto skalpela
Kljub epidemiji covida-19 
so letos v UKC opravili 70 
robotskih operacij v trebušni 
votlini.

AKTUALNO 4

Dončić in Roglič 
nista odrasla  
na kavču
Zaustavitev večine športnega 
ustroja zaradi epidemije 
bi lahko imela dolgoročne 
posledice za mlade športnike.

TEMA 11

Znanost se na 
ogled postavi
Tako kot imamo športne 
centre, bi se spodobilo, 
da čim prej dobimo tudi 
znanstvenega.

ZNANOST 17

Upokojitev  
tete Ju, letalske 
velike dame
Junkersov JU 52 je bil glavno 
transportno letalo nemškega 
vojaškega letalstva, a še 
veliko več kot to.

KULT 23

Oblačno bo, začelo bo deževati. 
Pihal bo jugozahodnik. 

8−14 °C

VREME 30

Za naročila na tiskano  
ali digitalno Delo

pokličite 080 11 99
pišite narocnine@delo.si
obiščite info.delo.si/etrafika

R evija Time je med 
tistimi, ki so leto 
2020 razglasili 
za najslabše leto 
vseh časov. Temu 
bi težko oporekali, 
pa čeprav je 

virus, ki je zaznamoval to leto, 
razvitemu svetu dejansko zgolj 
približal občutek katastrof, ki 
so jim v predelih sveta zaradi 
posledic podnebnih sprememb, 
vojn, lakote in podobnega priča 
leto za letom že desetletja. 
Virus nas je zaznamoval tako in 
drugače, posledice bodo trajne, 
lahko pa upamo, da bo kakšna 
med njimi tudi pozitivna. Da se 
bodo razprave o kakovostnem 
in močnem sistemu javnega 
zdravstva končno prebile v 
ospredje, vlaganja v znanost ne 

bodo več razumljena zgolj 
kot strošek, prvi na vrsti, ko 
je treba varčevati, kakovostni 
izobraževalni sistem bo postal 
bolj cenjen, gospodarstvo in 
podjetništvo bosta postala še 
bolj prilagodljiva in izkoristila 
področja, ki jih je epidemija 
prisilila v nesluten razmah.

A naj le mine to leto in naj 
s prihodom cepiva ta konec 
tedna mine obdobje brezupnega 
boja proti virusu, ki je letos 
narekoval življenje. Predvsem 
pa naj mine čas, ko se razkol v 
družbi iz dneva v dan povečuje 
in razpoka širi. Virusu, ki je 
po eni strani v iskanju cepiva 
poenotil skoraj vso svetovno 
stroko, je uspelo po drugi strani 
z asistenco politike razdeliti 
skoraj vse sfere družbe. Tudi 
pri nas. Zloraba boja proti 
epidemiji za parcialne politične 
in osebne interese je v posmeh 
strokovnjakom in zdravstvenim 
delavcem, ki bijejo boj z 
virusom, je žalitev za ogrožene 
starostnike, otroke, starše, 
učitelje, podjetnike, kulturnike in 
druge. Naj mine tudi to. Ampak, 

ali je upravičeno pričakovati, 
da bo kmalu drugače? Naivno 
bi bilo verjeti, da je prvi interes 
politike delo v dobro ljudi, gre 
predvsem za interese in moč. Kje 
je skrb za okolje, gospodarstvo, 
znanost, starejše, bolne, tiste z 
roba družbe, migrante, otroke, 
mlade … Kdaj smo se sprijaznili 
s tem, da je neka politična 
opcija za nas sprejemljiva že 
zgolj zato, ker je proti?

Naj vam leto 2020 ne mine 
v čakanju na politični razplet, 
leto tudi ni vsem minilo zgolj 
v znamenju virusa. Rodili 
so se jim otroci, nastajala so 
prijateljstva, rojevale so se 
ljubezni. Sončev obrat, ko je dan 
najkrajši in noč najdaljša, je za 
nami, prihajajo dnevi, ki bodo 
svetlejši.

Naj le mine 

Virus nas je 
zaznamoval tako in 
drugače, posledice 
bodo trajne, lahko 
pa upamo, da bo 
kakšna med njimi 
tudi pozitivna.

Tema dneva

Katja Svenšek
o zapuščini leta  

z virusom

Dejavnost nepremičninskih po-
srednikov je omejena že dva me-
sca, kar pa ni ustavilo nepremič-
ninskih poslov. Podatki finančne 
uprave kažejo, da število transakcij 
nepremičnin ostaja na enaki ravni, 
ponekod po Sloveniji se je število 
celo povečalo. Nepremičninarji 
pravijo, da dnevno prejemajo klice 
ljudi, ki bi radi šli na ogled, vendar 
jih morajo zavrniti. Na zbornici 
za poslovanje z nepremičninami 
zato opozarjajo, da so stranke iz-
postavljene nižji pravni varnosti in 
tveganju za napake. Tudi v smislu 
preprečevanja širjenja okužb naj bi 
država z omejevanjem nepremič-
ninskega posredovanja dosegala 
neželen učinek, saj se zdaj ne upo-
števajo zaščitni ukrepi. Statistični 
urad hkrati poroča, da so se cene 
nepremičnin letos poleti še doda-
tno zvišale. Aljoša Črnko

+  G O S P O D A R S T V O

▶ stran 14

Omejitev 
brez učinka

Čisto�posebno�leto.
Tudi�2020�so�zaznamovali�izjemni�ljudje.

Srečko�Šestan,
ime�leta�na�Valu�202

Čestitamo!

Ale◊ ^̂̂
podžuuupppaaannn

^̂̂̂eeeerrrriiiinnnnnn
uuuuppppaaaannnn

prof. Janez Koželj
podžupan

Ur◊a Otoni~ar
direktorica MU MOL

Tja◊a Ficko
podžupanja

Zdenka Grozde
direktorica JHL

Dejan Crnek
podžupan

Spo{tovane me{~anke, spo{tovani me{~ani!

Leto 2020 je pred nas postavilo nepri~akovane preizku{nje.
Kljub pandemiji, ki je ohromila cel svet, smo v Ljubljani tudi v najtežjih
dneh poskrbeli, da smo vam, skladno z ukrepi, zagotovili vse storitve.
Z upanjem v lep{o prihodnost vam želimo mirno, zadovoljno, sre~no
in predvsem zdravo leto 2021!
S skupnimi mo~mi, so~utjem, tovari{tvom, solidarnostjo, strpnostjo
in sr~nostjo bomo odlo~no zakorakali svetli prihodnosti naproti!

Sre~no, draga Ljubljana!

Zoran Jankovi}
župan

Mestna ob~ina
Ljubljana

ww
w.
lju
bl
jan

a.
si

Tinkara Kovač: Pršut in prijateljstvo za vedno • Pater Miran Žvanut: Božič ne bo odpadel+ Vikend

Generalni direktor Krke Jože Colarič: Nimam twitterja, imam pa vinograd • Velika novoletna nagradna križanka+ Sobotna priloga 

Nepremičnine  Cene so 
se poleti še zvišale

LUKA LISJAK 
GABRIJELČIČ

o pomenu izseljevanja 
Slovencev in grožnji  
novega eksila

MNENJA 9

Bralkam in 
bralcem Dela 
želimo vesel božič 
ter čestitamo za 
dan samostojnosti 
in enotnosti
Zaradi praznikov 
bo Delo spet izšlo  
v ponedeljek,  
28. decembra.
 ❋❋❋
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Posebnosti naših bralcev:

•  66 % ima višje- ali visokošolsko izobrazbo (indeks 134);
•  88 % je takšnih, ki so vodje gospodinjstva;
•  med bralci je Dela je dvakrat več ljudi (indeks 195), katerih dohodek spada 

med 10 % najvišjih;
•  dosežemo četrtino (27 %) starejših aktivnih prebivalcev Slovenije;
•  44 % ima mesečne dohodke gospodinjstva več kot 2200 evrov (indeks 147);
•  27 % je menedžerjev, direktorjev in strokovnjakov (indeks 127).

Delo 
Delo je osrednji slovenski časnik in najbolj bran dnevnoinformativni časopis
z nacionalnim dosegom. Kot medij z več kot šestdesetletno tradicijo ostaja
steber visokokakovostnega, verodostojnega, profesionalnega in odgovornega
novinarstva.
Je prva izbira vseh, ki si želijo preverjene informacije, tematsko raznovrstne
vsebine ter večplastna in relevantna mnenja o dogodkih in fenomenih časa, ki
ga živimo. Odgovarja na vprašanja, kdo, kdaj in kje, predvsem pa zakaj in kaj to
pomeni za prihodnost posameznika in družbe.
Delo je z vsemi svojimi platformami, naj gre za tisk, splet ali mobilne aplikacije,
sodoben in urban medij, ki ga poganjajo visoki profesionalni in etični standardi.
Je medij za vse, ki si želijo vedeti več.

180.000 
DOSEG BLAGOVNE ZNAMKE DELO: 11,3 %

Delo 

 

Posebnosti naših bralcev: 
• 66 % ima višje- ali visokošolsko izobrazbo (indeks 134); 
• 88 % je takšnih, ki so vodje gospodinjstva; 
• med bralci je Dela je dvakrat več ljudi (indeks 195), katerih dohodek spada med 10 % najvišjih; 
• dosežemo četrtino (27 %) starejših aktivnih prebivalcev Slovenije; 
• 44 % ima mesečne dohodke gospodinjstva več kot 2200 evrov (indeks 147); 
• 27 % je menedžerjev, direktorjev in strokovnjakov (indeks 127). 

 

Posel in denar 

Obstajajo kakšni podatki? Do sedaj nismo imeli nič. 

Sobotna priloga 

Posebnosti naših bralcev: 
• 58 % bralcev Sobotne priloge poleg Dela ne bere drugih dnevnih časopisov; 
• več kot dve tretjini (67 %) jih ima višjo ali visoko izobrazbo (indeks 136); 
• 24 % prebivalcev Slovenije (indeks 243), starejših od 40 let in z dohodki nad 
1460 evrov ter visokošolsko izobrazbo, bere Sobotno prilogo; 
• 21 % bralcev Sobotne priloge je menedžerjev, direktorjev ali strokovnjakov; 
• prilogo prejmejo med vikendom, ko branju namenjajo več svojega časa. 

Nedelo 

Posebnosti naših bralcev: 
• Nedelo ima 117.000 zvestih bralcev, od tega jih 51 % ne bere Dela in 
70 % ne Slovenskih novic; 
• 61 % jih ima višjo ali visoko izobrazbo (indeks 123); 
• 15 % jih ima v gospodinjstvu otroke, mlajše od 15 let; 
• Nedelo ima 61 % bralcev, ki se redno ukvarjajo s športom; 
• nadpovprečno visok delež (69 %) je nakupovalcev, ki kupujejo živila vsaj 
2- do 3-krat tedensko (indeks 114); 
• menijo, da se za kakovostne izdelke splača plačati več (indeks 110); 

32%

16%

27%
22%

44%

66%

37%

59% 61%

73%

27%

12%

22% 23%

40%

Delo Slovenske novice Dnevnik Večer Finance

Dohodek nad 1400 EUR Vsaj višja izobrazba Vodstveni, vodilni ali strokovnjaki
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ŠTEVILO STOLPCEV IN NJIHOVE ŠIRINE
Število  Širina
stolpcev  stolpcev v mm
1  46,5
2  97
3  147,5
4  198
5  248,5
6  299
7  349,5

TEMATSKI SKLOPI IN PRILOGE PO DNEVIH
 Tematski sklopi Priloga
ponedeljek Generacija +,  Posel in denar
torek Generacija +, Književni listi Ona
sreda Generacija +, Trip (turizem) Deloindom (1x mesečno)
četrtek  Znanost  
petek  Kult Vikend (vsak teden),  
 Polet, Super50 (1 x mesečno)
sobota Mobilno, Infoteh, Ambienti Sobotna priloga

CENE OGLASNEGA PROSTORA 
ZA NEKOMERCIALNE OGLASE v EUR
zaposlitveni oglasi in druge nekomercialne objave  
1 cm v stolpcu, ponedeljek−petek  29,00
1 cm v stolpcu, sobota  35,00
bilance, sklici skupščine, letna/polletna poročila  
1 cm v stolpcu, ponedeljek−petek  44,00
1 cm v stolpcu, sobota  52,00

Cene nekomercialnih oglasov se izračunavajo iz cene za 1 centimeter v stolpcu po formuli:

 število stolpcev x število centimetrov x cena za 1 centimeter + morebitni dodatki (prišteti 
sukcesivno) − popusti (odšteti sukcesivno)
Kadar ni celostranski oglas, je maksimalna višina oglasa 514 mm.

DELOSKOP v EUR 
1 cm v stolpcu, ponedeljek−petek 29,00
1 cm v stolpcu, sobota  35,00
 
EKSKLUZIVNO OGLAŠEVANJE NA NASLOVNICI v EUR 
ekskluzivna naslovnica (maksimalna velikost oglasa 349,5 x 127 mm) ponedeljek−petek 10.670,00
ekskluzivna naslovnica (maksimalna velikost oglasa 349,5 x 127 mm) sobota  12.430,00
panožna naslovnica (maksimalna velikost oglasa 248,5 x 127 mm) ponedeljek−petek 7480,00
panožna naslovnica (maksimalna velikost oglasa 248,5 x 127 mm) sobota  8690,00

ROK ZA NAROČILO IN ODDAJO OGLASOV
Naročila oz. rezervacija oglasnega prostora: dva delovna dneva.
Oddaja neizdelanih oglasov: dva delovna dneva pred objavo.  
Oddaja dokončno izdelanih oglasov: do 9. ure zadnji delovni dan pred objavo.

Ob neupoštevanju navedenih pogojev si pridržujemo pravico, da oglasa ne objavimo. 
Reklamacija je v tem primeru nična.

Cenik ne velja za javne naročnike Republike Slovenije. 
Za cenik oglasnega prostora za javne naročnike Republike Slovenije pokličite 
01/4737 501 ali pošljite e-pošto na naslov oglasi@delo.si.

OSNOVNE INFORMACIJE



9

6

14

18

22

26

30

34

38

42

46

50

54

58

62

66

72

78

78

80

82

84

86

88

90

92

95

100

 pon.–pet. sobota
A n46,5 o127 1600,00 1900,00
B n97 o127 2900,00 3400,00
C n147,5 o127 4300,00 5100,00
D n248,5 o127 6800,00 7900,00
E n46,5 o63 800,00 950,00
B +D n349,5 x 127 9700,00 11.300,00

n349,5 o257
5800,00 (pon.–pet.)
6900,00 (sobota)

n349,5 o544
8200,00 (pon.–pet.)
9600,00 (sobota)

n724 o544
11.800,00 (pon.–pet.)
13.800,00 (sobota)

N
AS

LO
VN

IC
A

1/2 1/3

1/12/1

Na naslovnici 
so možne 
kombinacije 
oglasov:

A+B ali
A+C ali
A+D ali
A+B+C ali
A+B+E ali
A+B+C+E
B+D

Na zadnji 
strani je 
možno 
objaviti 
samo en 
oglas.

B

A

 pon.–pet. sobota
A n198 o300 4200,00 5000,00
B n349,5 o170 4200,00 5000,00

BA

E

A

D

C

C

E

F

D

B

CENE OGLASNEGA PROSTORA

 pon - pet sobota
A n46,5 o127 1100,00 1300,00
A1 n114 o257 3400,00 4000,00
B1 n114 o127 1900,00 2200,00
D1 n349,5 o70 3800,00 4600,00
F n349,5 o24 1700,00 2000,00
H n46,5 o65 550,00 650,00

ZA
D

N
JA

 S
TR

AN

F

A

A1

B1

D1

H
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1/4

1/4

B

 pon.–pet. sobota
A n349,5 o127  3400,00 4000,00
B n198 o257  3400,00 4000,00

A

n147,5 o205
2100,00 (pon.–pet.)
2500,00 (sobota)

M
AL

I J
U

N
IO

R

D
VO

ST
RA

N
SK

I

 pon.–pet. sobota
A n349,5 o73  1900,00 2300,00
B n97 o257  1900,00 2300,00
C n198 o127 1900,00  2300,00

1/8
A

B
C

 pon.–pet. sobota
A n97 o150 1200,00 1440,00
B n147,5 o100 1200,00 1440,00
C n97 o127  990,00 1100,00
D n147,5 o85 990,00 1100,00
E n97 o90  720,00 800,00
F n147,5 o60  720,00 800,00

1/12

1/16

1/24 E F

C D

A B

n724 o127
6100,00 (pon.–pet.)
7200,00 (sobota)

CENE OGLASNEGA PROSTORA
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MODUL

1/641/32

1/48
C

A B

D

 pon.–pet. sobota
A n46,5 o120 520,00  580,00
B n97 o60 520,00  580,00
C n147,5 o40  520,00  580,00
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Generacija+ 
Generacija+ so tematske strani v Delu od ponedeljka do srede, ki svoje
vsebine posvečajo ljudem v tretjem življenjskem obdobju. Trudijo se
odgovoriti na vprašanja zdravja, oskrbe, gibanja, potovanj in vseh drugih
stvari, povezanih s čedalje večjim številom populacije v Sloveniji, ki si kljub
zdravstvenim tegobam želi kakovostno preživeti jesen življenja.

180.000
DOSEG BLAGOVNE ZNAMKE DELO: 11,3 %

Generacija + sreda,  6. januarja 2021
generacijaplus@delo.si12

Če pogledamo podatke o na-
silnih prekrških do družinskih 
članov (po četrtem odstavku 6. 
člena tega zakona so to zakonec 
ali zunajzakonski partner ali 
partner v registrirani istospolni 
skupnosti, bivši zakonec ali zu-
najzakonski partner ali partner v 
registrirani istospolni skupnosti, 
krvni sorodnik v ravni vrsti, 
posvojitelj ali posvojenec, rejnik 
ali rejenec, skrbnik ali varovanec 
te osebe ali oseba, ki živi s storil-
cem v skupnem gospodinjstvu), 
vidimo, da so policisti obravna-
vali 32 tovrstnih kršitev.

Poleg tega so obravnavali 39 
kršitev določil prvega odstavka 
6. člena navedenega zakona 
(kdor koga izziva ali spodbuja 
k pretepu, ali se vede na drzen 
nasilen ali nesramen način). 
V istem obdobju so policisti 
obravnavali 106 kršitev določb 
četrtega odstavka 6. člena, v 99 
primerih še kršitev določil prve-
ga odstavka 6. člena.

V istem obdobju je polici-
ja zaradi zaščite žrtev pred 
nadaljnjim nasiljem izrekla 40 

(41) ukrepov prepovedi pribli-
ževanja. Pri tem poudarjamo, da 
statistični podatki o prekrških 
(2020/2021) trenutno še ne 
izkazujejo dejanskega stanja, saj 
policijske enote v več primerih 
to še ugotavljajo.

To pomeni, da evidence še ne 
izkazujejo vseh uvedenih prekr-
škovnih postopkov, ker postopki 
še niso končani in vneseni v 
evidenco.

Zato je trenutno težko podati 
verodostojno oceno oziroma 
interpretacijo gibanja števila 
prekrškov, saj bo dejansko stanje 
po vnosu vseh kršitev v eviden-
co gotovo nekoliko drugačno. 
Na splošno pa bi lahko rekli, da 
so prekrški z elementi nasilja 
(tudi nasilja v okviru družine 
ali podobne skupnosti med 
oškodovancem in kršiteljem) 
zadnjih nekaj let v konstantnem 
upadanju.V letošnjem božično-novole-

tnem času, od 24. decembra do 
2. januarja, so policisti obravna-
vali 1331 kršitev javnega reda, od 
tega 172 kršitev zakona o varstvu 
javnega reda in miru (ZJRM-1).

obravnavala 13 kaznivih dejanj 
umora ali uboja ali poskusa teh 
dejanj v sedmih dogodkih, pove-
zanih s partnerskim odnosom ali 
družinsko skupnostjo.

Leto 2020 je zaznamovala 
epidemija novega koronavirusa. 
Zaradi ukrepov za preprečevanje 
širjenja virusa smo ostajali in še 
ostajamo več doma, v krogu ožjih 
družinskih članov. To je za vse 
nas sicer priložnost, da si vzame-
mo čas zase, za svoje bližnje in da 
utrdimo vezi. Seveda pa to ne ve-
lja za žrtve nasilja v družini, te so 
namreč doma še bolj izpostavlje-

ne grožnjam, nasilju, zlorabam in 
še težje poiščejo pomoč.

Ali se konec leta, ko so dnevi, 
četudi praznični, kratki in za 
vse niso prijetni, povečujejo 
psihične težave, ne samo zaradi 
alkohola, katerih končna posle-
dica je nasilje med ljudmi?
Nasilje v družini, nad ženskami 
in otroki je ena najbolj razširje-
nih in škodljivih kršitev človeko-
vih pravic in temeljnih svobo-
ščin. Ker se dogaja za zaprtimi 
vrati, pogosto tudi ni zaznano ali 
pa je zaznano prepozno. Razlo-

gi, zakaj nasilje ni prijavljeno, 
so različni: stigma, strah, sram 
ali občutek ponižanja. Žrtve 
nasilja v družini, ki so v nasilnem 
odnosu pogosto izolirane, tudi 
življenjsko ogrožene, same težko 
pokličejo ali poiščejo pomoč.

V policiji smo zato v letu 
2020 v medijih, na družbenih 
omrežjih in spletnih straneh 
na različne načine ozaveščali o 
nasilju v družini in ljudi pozi-
vali, naj nasilje, če ga zaznajo, 
prijavijo. Zadnjo tako objavo smo 
pripravili ravno na predbožični 

dan, ko smo pozvali vse sorodni-
ke, znance, sodelavce, predvsem 
pa sosede, da v primeru zaznave 
nasilja to prijavijo na telefonsko 
številko 113 ali na anonimni te-
lefon 080 1200 in tako pomagajo 
tistim, ki si zaradi različnih oblik 
nasilja ne morejo pomagati sami.

Kako lahko ljudem, ki živijo v 
nasilnih odnosih, najprej poma-
gamo?
Morebitne žrtve pozivamo, da 
nasilje prijavijo. Policija sama na-
vadno nasilja ne zazna in ga tudi 
ne more, vsekakor pa se bomo 
odzvali na vsak klic, na vsako 
prijavo nasilja v družini, in nato 
ustrezno ukrepali ob pomoči 
vseh tistih, ki so nasilje zaznali. 
Preventivni nasveti za morebi-
tne žrtve drugih nasilnih dejanj 
pa so dosegljivi na spletnih stra-
neh policije v rubriki Svetujemo, 
ozaveščamo.

S projektom Pametne vasi za 
jutri, ki je potekal v 38 občinah 
v Posavju, Obsotelju, na Koz-
janskem, Goričkem, v Prlekiji 
in dveh lokalnih akcijskih sku-
pinah (LAS) Prekmurja, so ure-
sničili vrsto konkretnih rešitev, 
s katerimi zagotavljajo boljšo 
kvaliteto življenja starejših na 
podeželju. Dodatna vrednost je 
socialna inovacija, pravi dr. Da-
vid Bogataj z ljubljanske eko-
nomske fakultete, ki je sodelo-
val pri projektu: »Zelena hiša 
je vmesna rešitev med oskrbo 
starejših na domu in oskrbo v 
domu starejših.«

Simona Fajfar

V dveletnem projektu, ki se je 
končal te dni, se je povezalo pet 
lokalnih akcijskih skupin v do-
bršnem delu vzhodne Slovenije 
– LAS Posavje, LAS Prlekija, LAS 
Obsotelje in Kozjansko, LAS Go-
ričko in LAS Pri dobrih ljudeh. Kar 
22 partnerjev je projekte izvajalo 
na območju, kjer živi nad 200.000 
prebivalcev, med katerimi je več 
kot 44.000 starejših od 65 let.

Prebivalstvo se stara
Na začetku projekta so izpeljali 
celovito analizo razmer in demo-

grafsko projekcijo staranja prebi-
valstva. Podobno kot v Evropi in 
Sloveniji se bo starostna struk-
tura tudi na tem območju v pri-
hodnjih petdesetih letih precej 
spremenila, s tem da v tem delu 
države ni mogoče računati na ve-
čji priliv migrantov, kot na primer 
v mestih, osrednji Sloveniji in na 
Primorskem. Sodeč po podatkih 
se bo razmerje med starejšim 
prebivalstvom, ki potrebuje po-
moč, in delovno aktivnimi ljudmi 
bistveno spremenilo, pojasnjuje 
Bogataj: »Če zdaj še velja, da je 
razmerje med delovno aktivnimi 
in zelo starimi, torej tistimi nad 
80 let, 11 proti 1, bo v petdesetih 
letih upadlo na 2,7 proti ena, kar 
bo poleg osnovne dejavnosti v 
kmetijstvu komaj zadostovalo za 
zaposlitev v storitvah celostne 
oskrbe na teh območjih.«

Trenutno je na primer na obmo-
čju LAS Posavje 12.000 otrok in 

mladostnikov v starostni skupini 
do 14 let, čez petdeset let jih bo po 
projekcijah samo še 8000. Število 
aktivnega prebivalstva, v starosti 
od 15 do 64 let, pa bo s 50.000 upa-
dlo na 30.000, s tem da se bo pove-
čalo število starejših od 80 let: leta 
2019 jih je bilo 4000, čez petdeset 
let jih bo 12.000. To pa so ljudje, ki 
jim bodo že upadale fizične in ko-
gnitivne funkcionalne zmožnosti 
in bodo potrebovali pomoč. »V 
vseh 38 občinah se kaže podobna 
slika,« poudarja Bogataj.

Zato so s projektom, ki je po-
kazal tudi konkretne pomanj-
kljivosti življenja na podeželju, 
iskali konkretne rešitve. »Želeli 
smo odgovore za aktualne izzive 
na podeželju, kot so naraščajoče 
staranje, pomanjkanje storitev, 
odhajanje mladih,« pravi Lucija 
Avgušin iz LAS Posavje, ki je tudi 
vodja projekta. Rešitve so iskali 
v decentralizaciji in vzdrževanju 

možnosti in pogojev, da starejši 
čim dlje ostanejo doma, v svojem 
bivalnem okolju, ter uvedbi no-
vih poslovnih modelov z vključe-
vanjem socialnega podjetništva.

Pilotni projekti
V vseh lokalnih akcijskih skupi-
nah so pripravili pilotne projekte. 
V občini Šalovci so s sredstvi pro-
jekta kupili električni avtomobil 
in s prostovoljci izvajajo brezplač-
ne prevoze pripadnikov ranljivih 
skupin. »Analiza je pokazala, da 
je mobilnost eden od glavnih 
izzivov za zagotavljanje kakovo-
stnega bivanja starejših na pode-
želju,« pravi David Bogataj. V LAS 
Prlekija so izpeljali projekt na 
drugem pomembnem področju, 
to so digitalne tehnologije, in si-
cer so povezali mlade prostovolj-
ce s starejšimi ter starostnikom 
omogočili lažji in hitrejši dostop 
do storitev in informacij prek mo-
bilnih naprav. Študija opozarja 
na osamljenost starostnikov kot 
enega najmočnejših dejavnikov 
pri naraščajočem pojavu demen-
ce. Tudi zato so v vasi Stogovci iz-
vedli vrsto programov druženj na 
vasi, opremili javni prostor s pri-
pomočki za razgibavanje vseh ge-
neracij ter prenovili večnamenski 
prostor za potrebe druženja.

Model povezovanja ponudni-
kov so razvili v LAS Pri dobrih 
ljudeh, kjer si želijo ohraniti ple-
tarsko tradicijo, zagotoviti prenos 
pletarskega znanja ter poiskati 
poti, kako nove pletarske izdelke 
spraviti na trg. V občini Lendava 
so zagotovili e-kolesa s pripada-
jočo kolesarnico in uredili dru-
žinsko-medgeneracijski center v 
Renkovcih. Za model druženja na 
vasi so se odločili tudi v LAS Obso-
telje in Kozjansko, tako so v občini 
Rogaška Slatina uredili prosto do-
stopno popravljalnico v tamkaj-
šnjem centru ponovne uporabe.

Srebrne pametne vasi
Največjo nalogo so si zastavili v 
LAS Posavje, kjer so oblikova-
li model srebrne pametne vasi. 
Analize namreč kažejo, da so 
stanovanja, v katerih živi večina 
anketiranih, primerna za aktiv-
ne družine, niso pa prilagojena 
starostnikom. »Ta stanovanja 
postanejo za starostnike nevarna 
zaradi stopnic, drsečih površin in 
drugega,« povzema Bogataj in na-
vede angleške, ameriške in špan-
ske izkušnje. Po njihovih ugoto-
vitvah v varovanih stanovanjih, 
prilagojenih starostnikom, ti ži-
vijo dlje, saj se manj poškodujejo, 
manj je demence, ker se družijo, 

obenem pa ta stanovanja prina-
šajo velik prihranek državi za-
radi občutno manj zdravstvenih 
obravnav starostnikov.

»Na podlagi naše analize ter 
želja in potreb starostnikov smo 
oblikovali model srebrnih pame-
tnih vasi s konkretnimi prostor-
skimi in programskimi rešitvami, 
ki predstavljajo celovit pametni 
sistem bivanja za starejše. Zago-
tovljena je dolgotrajna oskrba, 
kamor spadajo zdravstvene in so-
cialne storitve, ki so nadgrajene z 
digitalnimi, telekomunikacijski-
mi tehnologijami in inovacijami 
za cenejšo oskrbo,« pojasnjuje 
Lucija Avgušin.

Poleg zakonskih okvirov in 
upoštevanja standardov so pri 
projektu, ki so ga poimenovali 
Zelena hiša, upoštevali še vse 
drugo, da ga je mogoče uresni-
čiti takoj. Tako so arhitekti pri-
pravili konkretne arhitekturne 
rešitve, določeni so standardi, 
koliko osebja bi skrbelo za 24 
stanovalcev, in podobno. Bogataj 
še poudarja, da so srebrne pame-
tne vasi nekje vmes med doma-
čo oskrbo in domovi za starejše: 
»Bistvena pa je večja avtonomija 
stanovalcev, kjer je poudarek na 
skupnih prostorih z upošteva-
njem posameznikove zasebno-
sti, če to želi.«

V Posavju 
pripravili 
konkreten 
predlog za 
pametno vas
Starejši na podeželju  Nov stanovanjski 
model zapolnjuje vrzel med domačo 
oskrbo in domovi za starejše

• Danes se v 38 občinah v večjem delu vzhodne Slovenije 
rodi 12.000 otrok, čez petdeset let se jih bo le še 8000.

• Število delovno aktivnih se bo s 50.000 znižalo  
na 30.000.

• Število starejših od 80 let se bo s 4000, kolikor jih je bilo 
leta 2019, povečalo na 12.000.

novo e-vozilo v občini Šalovci Foto arhiv projekta 

Poleg prazničnih druženj v 
družinskem krogu in med sosedi 
se med prazniki za zaprtimi 
vrati dogaja tudi nasilje. Ali se v 
težkih časih koronavirusa to po-
večuje? Katere so najpogostejše 
vrste nasilja? Kaj svetujete?
V policiji smo leta 2020 do 
vključno 29. decembra obrav-
navali 1452 kaznivih dejanj 
nasilja v družini, za katera je bila 
podana kazenska ovadba, kar je 
9 odstotkov več kot v primerjal-
nem obdobju leta 2019, ko smo 
jih obravnavali 1367.

Do 28. decembra smo obrav-
navali 1286 prekrškov z elementi 
nasilja v družini, za 3,3 odstotka 
manj kot v tem obdobju pre-
dlanskim, ko smo jih obravna-
vali 1330. V preteklem letu smo 
skupno izrekli 969 prepovedi 
približevanja, kar je 4 odstotke 
manj kot leto prej, ko smo jih iz-
rekli 1012. Ta ukrep se večinoma 
izreče zaradi utemeljenega suma 
storitve kaznivega dejanja, prav 
tako v večini primerov sodišče 
ukrep policije potrdi in podaljša 
na 15 dni. V istem obdobju smo 
lani obravnavali 426 kršitev 
prepovedi približevanja, kar je 2 
odstotka manj kot leta 2019, ko 
smo jih obravnavali 436.

Ob hujšem nasilju v družini in 
ponovitveni nevarnosti lahko po-
licija osumljenega tudi pridrži po 
zakonu o kazenskem postopku 
in ga privede k preiskovalnemu 
sodniku, ki zoper njega lahko od-
redi pripor. Policija je v letu 2020 

Ali je v času koronavirusa več nasilja?
Vprašanje in odgovor

Foto Shutterstock

Dejan Garbajs
višji kriminalistični inšpektor

UKP GPU

B več na  
www.delo.si

21,6
odstotka več posilstev  
je bilo lani v primerjavi  
z letom 2019

59,4
odstotka več odvzemov 
mladoletnih oseb

9
odstotkov več nasilja  
v družini

Alojz Sladič
vodja oddelka za splošno  

varnost in varnostno  
načrtovanje

Uprava uniformirane policije 
GPU

Pametne vasi  
kot evropski projekt
Evropski parlament je prve konkretne ideje o pametnih vaseh dorekel 
leta 2019, čeprav so se porodile že leta 2015. Evropska komisija oziroma 
generalni direktorat za kmetijstvo in razvoj podeželja razume pame-
tne vasi kot skupnosti na ruralnem območju, ki uporabljajo inovativne 
rešitve za demografske in okoljske izzive na podeželju. Kar 60 odstotkov 
Evropejcev živi na podeželju, kjer je večina storitev, tudi za starejše, manj 
dostopnih. Z razvojem pametnih vasi, torej s skrbjo za starejše na po-
deželju, pa ne bi zagotovili le enakih možnosti vsem prebivalcem, torej 
tistim v mestih in na podeželju, ampak tudi nova delovna mesta in s tem 
ohranjanje poseljenosti podeželja.

GENERACIJA+ OSNOVNE INFORMACIJE
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Posel 
in denar

Podjetje Arcanum je digitali-
ziralo že 70 odstotkov vsebin v 
madžarskem jeziku, skupaj s 
časopisi, knjigami, zemljevidi 
in umetnostjo. Na voljo so vsem 
na svetovnem spletu.

Arhiv, težak več petabajtov, so 
zaradi varnosti in hitrega delo-
vanja ne glede na število upo-
rabnikov preselili v oblak, poja-
snjuje direktor Előd  Biszak.
stran 2

Tehnologije  V pol leta je poslovanje na splet preselilo več podjetij kot prej v desetih letih

Mali čudež 
digitalizacije

Miran Varga

V začetku leta 2020 nihče ni vedel, 
kako se bo končalo, bilo je eno naj-
bolj nepredvidljivih let v sodobni 
zgodovini. To smo občutili vsi – po-
samezniki in podjetja. Pandemija 
covida-19 je podjetja (pri)silila v 
digitalno preobrazbo poslovanja. 
Rezultati so zgovorni. Čeprav je ko-
ronavirus za zdravstvo prava môra, 
je za digitalizacijo poslovanja in iz-
obraževanja naredil pravcati mali 
čudež. Število podjetij, ki so zgolj 

v zadnjih šestih mesecih poslova-
nje preselila na splet, je večje od 
števila podjetij, ki so spletno poslo-
vanje pred tem uvedla v zadnjem 
desetletju.

Ironija? Podjetja so imela vse za 
digitalizacijo potrebne tehnologije 
sicer na voljo, a so potrebovala do-
datno spodbudo, zakaj se jim sploh 
posvetiti. Na koncu je prišla brca v 
obliki višje sile. Iskanje izgovorov 
je zamenjalo iskanje (hitrih) reši-
tev. Digitalni darvinizem je namreč 
hud in bistveno manj prizanesljiv 

od »klasičnega«. Če podjetje stran-
ki ne dostavi odlične uporabniške 
izkušnje in izpolni pričakovanj, bo 
odšla drugam. Obstaja namreč ve-
liko ponudnikov in/ali alternativ, 
kar so že spoznale številne banke, 
ko so v njihov svet vstopili teh-
nološko gnani tekmeci (podjetja 
fintech).

Z osvajanjem novih, celo preboj-
nih tehnologij pa tudi več podjetij 
ugotavlja, da je z njimi ne samo 
mogoče, temveč morda celo lažje 
dosegati konkurenčne prednos-

ti. Če imaš nekaj vrednega v očeh 
stranke/kupca, potem je to prednost 
pred tekmeci. Pa naj bodo to tehno-
loške rešitve ali kakovostni podatki, 
ki, ustrezno obdelani, prispevajo k 
boljšim informacijam ter poslovnim 
odločitvam. Vse je povezano.

Tudi v letu 2021 bo za podjetja 
vseh velikosti veliko na kocki. Go-
nilna sila razvoja poslovanja pa bodo 
še vedno tehnologije in podatki. 
Razkrivamo, na katere bodo stavili 
prihodnji zmagovalci.

Prenovljeni slovar 
digitalnih izrazov

Nagrada letos tudi 
Intesi Sanpaolo

Slovenska terminologija

Banka leta 2020

V agenciji iPROM so izdali poso-
dobljeno, četrto različico slovarja 
digitalnih izrazov. Obsega več kot 
700 izrazov, ki jih v vsakdanji ko-
munikaciji uporabljajo strokovnja-
ki za trženje in digitalni marketing. 
Slovar spodbuja uporabo slovenske 
terminologije, omogoča lažje spo-
razumevanje in daje dodaten digi-
talni pospešek. Na voljo je v tiskani 
in spletni različici ter za naprave s 
sistemom android ali ios tudi v mo-
bilni aplikaciji. Na spletni strani lah-
ko uporabnik išče prevode in opise 
izrazov s pogovornim botom iPROM 
digitalcheck ter prek klepeta tudi 
predlaga nove pojme za nadaljnjo 
obdelavo. M. V.

Po izboru revije The Banker je banka 
zahodne Evrope za leto 2020 Intesa 
Sanpaolo Bank. To nagrado je prvič 
prejela italijanska banka. Mednaro-
dna sodniška komisija je pri izboru 
upoštevala finančno uspešnost ban-
ke, ki se po več kazalnikih uvršča 
med najboljše v Evropi. Uspešna je 
bila tudi združitev z UBI Banco, s 
čemer je postala največja banka v 
Italiji in med največjimi v evrskem 
območju. Komisija je zlasti pouda-
rila njeno vlogo pri podpori itali-
janskemu gospodarstvu in družbe 
med pandemijo. Priznanje odraža 
tudi prispevek Intese v Sloveniji, ki 
je »hitro mobilizirala svoje tehno-
loške spretnosti in finančno znanje 
ter sprejela ukrepe za zaščito in pod-
poro zaposlenim in strankam,« so 
sporočili iz banke.« M. Bi.

Obeta se prevetritev na finančnem trgu
Odprto bančništvo  Samo z odpiranjem navzven bodo banke relevantne v očeh strank
Miran Varga

V zadnjih letih se je industrija finanč-
nih storitev razvila iz analogne v di-
gitalno, zdaj je čas za naslednji korak. 
Tako imenovano odprto bančništvo 
bo poskrbelo za odpiranje bank nav-
zven. To je edini način, da ostanejo 
relevantne v očeh strank. Še pred kri-
zo zaradi koronavirusa se je industri-
ja finančnih storitev hitro razvijala, 
kar sta spodbujala spreminjajoče se 
povpraševanje potrošnikov in pove-
čana konkurenca med obstoječimi 
bankami in novimi prišleki, tako 
imenovanimi podjetji fintech. Sve-
tovna pandemija je še pospešila ta 
razvoj – ljudi je prisilila v drugačne 
navade, pomemben del gospodarske 
dejavnosti je preusmerila na splet ter 

povečala pripravljenost ljudi in pod-
jetij za digitalno poslovanje. Banke 
hote ali nehote korakajo v tako ime-
novano odprto bančništvo, ki koreni-
to spreminja bančne izkušnje. S pra-
vilno izvedbo lahko odpre dostop do 
finančnih storitev veliko več ljudem, 
poveča izbiro za potrošnike, za banke 
in podjetja razširi nabor potencialnih 
strank, hkrati pa izboljša učinkovi-
tost in znatno zmanjša operativne 
stroške bank. Finančni strokovnjaki 
menijo, da bo odprto bančništvo do-
dobra prevetrilo panogo ponudnikov 
finančnih storitev, skupaj z digitalno 
preobrazbo pa bo že do konca dese-
tletja poskrbelo za temeljito spreme-
njen pogled posameznikov in podje-
tij na bančništvo in finančne storitve. Bančništvo in finančne storitve se pospešeno selijo na digitalne kanale, 

analogni pa skupaj z gotovino odhajajo v zgodovino. Foto Leon Vidic

▶ stran 4

▶ stran 3
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Snopič ureja
Damjan Viršek
pd@delo.si
naklada: 22.600

ponedeljek, 4. 1. 2021

Zadnje  novice 
 vas doseže jo povsod. 

dvakrat na dan.
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Posel in denar
Posel in denar je namenjen zahtevnejšim, poslovno usmerjenim bralcem, ki želijo
biti že na začetku delovnega tedna podrobno obveščeni o aktualnem dogajanju
na poslovnem in finančnem področju. Poleg aktualnih tem iz domačega in tujega
gospodarstva ponuja tudi tematske sklope Logistika in transport, Svet IKT in
Osebne finance. Prinaša kakovostne analize s področja financ, borznih trgov in
poslovnih dejavnosti. Svetuje, kako upravljati svoje osebne finance, predlaga
kakovostne naložbe in spremlja aktualna gibanja. Podaja tudi nasvete in primere
za sodobno in učinkovito vodenje in upravljanje kadrov. Na straneh Posel in denar
se oglaševalcem odpira pot za učinkovito komunikacijo s poslovno uspešnimi
menedžerji in podjetniki. Posel in denar izhaja vsak ponedeljek kot samostojen del
časopisa Delo na 8 straneh in v priročnem formatu Sobotne priloge.

180.000 
DOSEG BLAGOVNE ZNAMKE DELO: 11,3 %



ROK ZA NAROČILO IN ODDAJO OGLASOV
Naročila oz. rezervacija oglasnega prostora: pet delovnih dni pred objavo.
Oddaja neizdelanih oglasov: tri delovne dni pred objavo.  
Oddaja dokončno izdelanih oglasov: do 9. ure zadnji delovni dan pred objavo.

16 OSNOVNE INFORMACIJE
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CENE OGLASNEGA PROSTORA
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2/1

1/3

1/4

1/12 1/16

1/4 1/8 1/8

1/3

1/1 1/2

A
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n261  o349,5 
5750,00

n261  o349,5 
5600,00

n261  o108 
2900,00

n155  o136,5 
2500,00

n102  o80 
990,00

n102  o53 
750,00

n102  o20 
150,00

n261  o81 
2500,00

n155  o68
1500,00

n102  o104
1500,00

n155  o182,5 
2900,00

n102  o149 
1800,00

n261  o165 
3900,00

n548 o349,5
7200,00

A n261  o80  2700,00
B n155 o80  1600,00
C n102 o160  1900,00
D n102 o80  1100,00
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9. januarja 2021

Osebje, odgovorno za varovanje zasedanja 
ameriškega kongresa, na katerem naj bi Joeja 
Bidna dokončno postavili na položaj pred-
sednika ZDA, je spominjalo na varnostnike 
blagovnice, ki jih je ob začetku razprodaje 
presenetil naval množice. Bolj natančno: spo-
minjalo je na varnostnike blagovnice, ki jim 
poslovodstvo ni povedalo, da se začenja raz-
prodaja. In vendar je bilo vsaj tri tedne vnap-
rej jasno, da bo predsednik Donald Trump 
pred odhodom v zgodovino, v njen mračnej-
ši del, podžigal. In skušal požgati. Ameriške 
policijsko-varnostne sile so na miroljubne 
shode gibanj, kot je #jaztudi ali Življenja tem-
nopoltih štejejo, zelo zelo dobro pripravljene, 
napovedani desant na ameriški kongres – na-
povedal ga je predsednik ZDA osebno – pa 
so pričakale, kot da gre za vljudnostni obisk 
tabornikov.

Zgolj spotoma: tudi varnostni načrti lju-
bljanske policije, ko so petkove shode napo-
vedovali miroljubni kolesarji, so temeljili na 
predpostavki, da se mestu obeta kaos. Shod 

s precej motnim organizacijskim ozadjem, 
ki je bil napovedan za četrtek, 5. novem-
bra 2020, pa so policisti pričakali, kot da se 
obeta vljudnosti obisk skavtov, ki prinašajo 
betlehemsko luč miru. Še ena koincidenca: 
5. novembra, dobesedno ob uri, ko se je začel 
ljubljanski nasilni shod z napadi na novinar-
je, fotografe in policiste, je Donald Trump, 
zavedajoč se, da volitve izgublja, zahteval 
ustavitev štetja glasov v odločilnih državah: 
Georgii, Severni Karolini, Nevadi, Pensilvani-
ji in Arizoni.

Zdi se neverjetno, da varnostne sile ob na-
povedi, da v prestolnico prihaja drhal, niso 
bile pripravljene. A če zapisano zveni kot na-
mig, da so bile washingtonske varnostne sile 
soudeležene pri dogodku, ki je spominjal na 
puč v banana republiki, je potreben korak 
nazaj. Predvsem so bile zmedene. Zmedene 
so, ker so standardi politične kulture tako 
katastrofalno padli. Ko padejo standardi, ker 
predsednik podžiga teorije zarote, podžiga 
antibirokratsko revolucijo, podžiga napade 
na medije in napada znanstveno racional-
nost, od varnostnih sil ne moremo pričako-
vati razsvetljene drže. Policija še razume, da 
so gibanja #jaztudi, Življenja temnopoltih 
štejejo ali kolesarji reflektirano kritična do 
režima; režim bo branila. Ko na zgodovinsko 
prizorišče prikoraka nasilna drhal, ki verja-

me v spektakularne zarote, 
demokracije kot forme ne 
zna zaščititi.

Klic prihajajočega ame-
riškega predsednika Joeja 
Bidna, ki je pozval k ponov-
ni vzpostavitvi dostojnosti, 
je lahko minimalni, a po-
membni skupni imeno-
valec. Poziv ameriškega 
Nacionalnega združenja proizvajalcev, ene 
najmočnejših organizacij ameriškega kapi-
talističnega razreda, da je treba hujskaškega 
predsednika enostavno odstaviti in ga nado-
mestiti s podpredsednikom, ker predsednik 
mentalno ni več sposoben opravljati svojih 
nalog, lahko razumemo znotraj istega hori-
zonta. Odločitev dveh tehnoloških korpora-
cij – Twitterja in Facebooka –, da hujskaču 
izklopita kanal za razpihovanje sovraštva, je 
del istega skupnega imenovalca. Ekscesov je 
bilo dovolj.

Napad drhali na kongres kaže, kako daleč 
lahko privede nedostojnost političnih vodite-
ljev. Kako daleč privede patološki narcisizem. 
Kako daleč lahko privede neprestano hujska-
nje. Kako daleč lahko privede zloraba stisk, ki 
jih povzroča epidemija. Prav čas epidemije bi 
moral biti čas, ko bi nedostojnost in hujska-
nje veljala za toliko bolj zavržni dejanji.

Epidemija je namreč 
čas, ko so ravnotežja med 
sebičnostjo in altruiz-
mom že tako ali tako po-
rušena. »Vsakdo je sam 

odgovoren za zaščito pred 
okužbo,« pravijo gesla, ki jih 

poslušamo slabo leto dni. Ge-
slo pa bi moralo biti sestavljeno 

iz dveh delov. Poskrbimo za lastno 
varnost. Z odgovornim ravnanjem pa poskr-
bimo tudi, da sami ne okužimo drugih. Skrb 
za drugega bi morala postati sestavni del 
vzpostavljanja dostojnosti in obnove politič-
ne kulture. Kirurške maske ne nosimo, da bi 
drugemu preprečili, da nas okuži. Nosimo jo, 
da mi ne bi bili tisti, ki sejemo virus.

Premik v mentaliteti, ko skrb za zdravje 
drugega postane vsaj tako pomembna kot 
skrb za lastno zdravje, pa ni le stvar dostoj-
nosti. Za globlji premik gre. Gre za odmik od 
neškodljivega osebnega egoizma, za premik 
k družbenemu altruizmu. A bodimo realisti. 
Čas vladavine patološkega narcisa je čas bo-
lestnega egoizma. Od tod do družbenega al-
truizma je dolga pot.

Če bo Joe Biden uspešno prehodil vsaj 
pol te poti, če pridemo v čas dostojnosti, bo 
v knjige vpisan kot mogočna zgodovinska 
osebnost. ●

Tekst
Ali Žerdin
Foto
Andrew Caballero-Reynolds/AFP 

Drhal in dostojnost
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93.000
DOSEG: 5,9 %

Posebnosti naših bralcev:

•  58 % bralcev Sobotne priloge poleg Dela ne bere drugih dnevnih časopisov;
•  več kot dve tretjini (67 %) jih ima višjo ali visoko izobrazbo (indeks 136);
•  24 % prebivalcev Slovenije (indeks 243), starejših od 40 let in z dohodki nad
1460 evrov ter visokošolsko izobrazbo, bere Sobotno prilogo;
•  21 % bralcev Sobotne priloge je menedžerjev, direktorjev ali strokovnjakov;
•  prilogo prejmejo med vikendom, ko branju namenjajo več svojega časa.

Sobotna priloga 
Sobotna priloga Dela spada med najuglednejše slovenske publikacije.
Namenjena je zahtevnejšim bralcem, mnenjskim voditeljem, odločevalcem,
bolj izobraženi in pretežno aktivni populaciji.
Prinaša intervjuje, reportaže, komentarje in analize o ključnih dogodkih
in procesih sedanjega trenutka. Sogovorniki Sobotne priloge so
najpomembnejši ljudje iz sveta politike, gospodarstva, umetnosti, znanosti
in športa, ki oblikujejo sedanjost in prihodnost.
Njeni avtorji so najboljši novinarji časnika Delo in uveljavljeni zunanji avtorji.
Prispevki so opremljeni z vrhunskimi fotografijami Delovih fotoreporterjev
in z najboljšimi fotografijami uveljavljenih fotoagencij.
Sobotna priloga je tudi pomemben mnenjski forum, saj objavlja pisma
bralcev, v katerih se ti odzivajo na objavljene članke oziroma pereče
dogodke sodobnosti.
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ROK ZA NAROČILO IN ODDAJO OGLASOV
Naročila oz. rezervacija oglasnega prostora: štiri delovne dni pred objavo.
Oddaja neizdelanih oglasov: štiri delovne dni pred objavo. 
Oddaja dokončno izdelanih oglasov: dva dni pred objavo.

Ob neupoštevanju navedenih pogojev si pridržujemo pravico, da oglasa ne objavimo. 
Reklamacija je v tem primeru nična.

OSNOVNE INFORMACIJE
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n264 o336
6500,00

n264 o336
9100,00

n548 o336
9000,00

n548 o166
8840,00

2/1

1/1

CENE OGLASNEGA PROSTORA

n264 o83
2210,00

n264 o110
2860,00

n264 o166
4420,00

n130 o336
4370,00

n63 o166
1090,00

n130 o83
1300,00

n130 o166
2210,00

1/2

1/4

1/3

1/8

Izračun oglasnih formatov v milimetrih. Cene so v EUR brez DDV.
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9. januarja 2021, leto XXVII, št. 1      Cena 1,50 EUR, 13 HRK  Odprite boljše strani tedna

KLASIKA Z URŠKO FARTELJPaprikaš,po korakih

VIDEONeverjetna hrustljava piška bez cvrtja

KULTNE JEDICezarjeva solata

Priloga Nedela in Nedeljskih novic • leto  15  • številka  1 
VIDEONeverjetna hrustljava piška 

Neverjetna hrustljava piška 
Neverjetna 

TOP 5Prigrizki,za trenutek,ko ne zdržimoveč hujšanja

Slovenija in svet 
pred največjim 
cepilnim podvigom
Nedelova tema → 4

Katarina Čas: Nisva 
želela pocukranega 
odnosa
Kultura → 10

Filip Flisar: 
Mislim, da 
sem dober oče
Šport → 14

Ikona
Božanska Maria Callas

Njen glas in izjemni igralski 
talent sta v opernem svetu 

povzročila revolucijo, 
ljubezenska zgodba z 

Onassisom pa je polnila 
stolpce svetovnega tiska.

→ 26

Fenomeni
Uglaševalci konjev

Slovensko kasaštvo se je 
začelo na ljutomerskem 

koncu. Kdor je kdaj, čeravno 
površno, spremljal kasaški 
šport, je gotovo slišal za 

priimek Slavič.
→ 18
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to

 U
ro

š 
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r

Intervju → 6

Dr. Mario Fafangel:

Ne maram 
vojaške 
retorike
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117.000 
DOSEG: 7,4 %

Posebnosti naših bralcev:

•  Nedelo ima 117.000 zvestih bralcev, od tega jih 51 % ne bere Dela in
70 % ne Slovenskih novic;
•  61 % jih ima višjo ali visoko izobrazbo (indeks 123);
•  15 % jih ima v gospodinjstvu otroke, mlajše od 15 let;
•  Nedelo ima 61 % bralcev, ki se redno ukvarjajo s športom;
•  nadpovprečno visok delež (69 %) je nakupovalcev, ki kupujejo živila vsaj
2- do 3-krat tedensko (indeks 114);
•  menijo, da se za kakovostne izdelke splača plačati več (indeks 110);
•  pripravljeni so plačati več za kakovostno hrano (indeks 111).

Nedelo 
Nedelo je tednik, ki ponuja sproščujoče in pozitivno vikend branje za vso družino.
Namenjen je aktivnim bralcem, ki cenijo kakovostno in trajnostno preživljanje
prostega časa ter vrhunski življenjski slog.
Nedelo se poglobi v življenjske zgodbe ljudi in aktualne teme osvetli z drugega
zornega kota. Podaja ideje za pozitiven in ozaveščen življenjski slog ter ponuja
nasvete za izbrane kulturne dogodke.
Odlikujejo ga vrhunski intervjuji z izbranimi osebnostmi, poglobljeno
obravnavane aktualne teme, zanimive reportaže s potovanj in dogodkov,
svetovalnice priznanih strokovnjakov, nasveti za popestritev koncev tedna in
vsakdanjika ter enigmatika.
Nedelo izhaja ob sobotah in je v prodaji ves teden do petka. Priložena mu je
vrhunska kulinarična priloga Odprta kuhinja.
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EKSKLUZIVNO OGLAŠEVANJE NA NASLOVNICI v EUR 
ekskluzivna naslovnica (maksimalna velikost oglasa 261 x 60 mm)  5370,00
panožna naslovnica (maksimalna velikost oglasa 261 x 60 mm) 2745,00

DELOSKOP v EUR 
1 cm v stolpcu 34,00

TEMATSKI SKLOPI IN PRILOGE PO DNEVIH
 Tematski sklopi Priloga

sobota Gibajmo se Odprta kuhinja

ROK ZA NAROČILO IN ODDAJO OGLASOV
Naročila oz. rezervacija oglasnega prostora: tri delovne dni pred objavo.
Oddaja neizdelanih oglasov: dva delovna dneva. 
Oddaja dokončno izdelanih oglasov: petek do 9. ure.

Ob neupoštevanju navedenih pogojev si pridržujemo pravico, da oglasa ne objavimo. 
Reklamacija je v tem primeru nična.

OSNOVNE INFORMACIJE
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n547 o386
6790,00

n261 o90
1530,00

n261 o180
3060,00

A n102 o40 240,00
B n49 o40 135,00

A n102 o70 410,00
B n155 o40 410,00

A n102 o112 765,00
B n155 o75 765,00
C n261 o45 765,00

A n102 o160 950,00
B n155 o105 950,00

n155 o150
1530,00

n261 o386
4850,00

2/1 1/21/1

1/4

1/16

n261 o120
2040,00

n155 o207
1990,00

1/3
Ju

ni
or

1/81/6

1/32

1/64
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A n102 o60  1250,00
B n155 o60  1830,00
C n261 o60  3050,00

A n49 o147  980,00 
B n102 o50  690,00
C n155 o42  880,00
D n261 o42  1480,00

Na zadnji strani 
so možne naslednje 
kombinacije: 
B+A, B+C, B+D.

B

B

C

B

A

AA

B

A

CENE OGLASNEGA PROSTORA

A
B

C
C

D

A
B

Izračun oglasnih formatov v milimetrih. Cene so v EUR brez DDV.

n547 o90
2750,00
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KLASIKA Z URŠKO FARTELJ

Paprikaš, 
po korakih

VIDEO
Neverjetna 

hrustljava piška 
bez cvrtja

KULTNE JEDI

Cezarjeva  
solata

Priloga Nedela in Nedeljskih novic • leto 15 • številka 1

TOP 5
Prigrizki, 

za trenutek, 
ko ne zdržimo 

več hujšanja
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64.000
DOSEG: 4,1 %

•  z Odprto kuhinjo dosežete največji delež bralcev svojih ciljnih skupin,
saj ima med konkurenti največji doseg;
•  izstopajo ženske (82 %), berejo pa jo tudi moški (18 %);
•  bralci Odprte kuhinje skrbijo za nakupe v svojem gospodinjstvu in
imajo v primerjavi s konkurenco večjo kupno moč;
•  so ozaveščeni, 58 % (indeks 107) jih daje prednost izdelkom slovenskega izvora;
•  pripravljeni so plačati več za kakovostne izdelke (indeks 111);
•  nadpovprečno pogosto (indeks 116) zapravijo za živila med 51 in 100 evrov
pri vsakem nakupu. Kupujejo pa vsaj 3- do 4-krat tedensko.

Posebnosti naših bralcev:

Odprta kuhinja
Odprta kuhinja je sodobna kulinarična priloga, ki jo odlikujejo izvrstne
kuharske zgodbe, praktični nasveti in recepti za različne okuse. Njen fokus
so praktičnost, dostopnost, razumljivost in pedantnost. Je kuharski vodnik za
popolne začetnike in prefinjene gurmane.
Odprta kuhinja prepoznava visoko kulinariko in časti dobro domače nedeljsko
kosilo. V prilogi redno pišejo najboljši kulinarični avtorji, uredništvo sodeluje
tudi z znanimi blogerji, zna poklepetati z branjevko na trgu in sprejema odzive
svojih bralcev.
Kulinarika je ena najzanimivejših tem prostega časa, ki je svojo pomembnost 
okrepila prav med karanteno, ko je priloga Odprta kuhinja še pridobila 
vrednost za bralce. Priložena je tednikoma Nedelo in
Nedeljske novice, njene vsebine pa se nadgrajujejo s spletnim portalom www.
odprtakuhinja.si in prilogo Okusi Slovenskih novic.
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CENE OGLASNEGA PROSTORA  v EUR
celostranski oglas, notranja stran  2100,00
dvostranski oglas, notranja stran  2800,00
celostranski oglas, 2. in 3. stran ovitka  2300,00
celostranski oglas, zadnja stran  2400,00
fotografija na naslovnici 
(diskrecijsko pravico izbora naslovnice ima uredništvo)  900,00
oglas na naslovnici (57 x 40 mm), največ 3 oglasi  500,00
rubrika Hitro in poceni (87 x 162 mm)  595,00

ODPRTA KUHINJA STYLING (objava brez logotipa)  v EUR
cela stran  840,00
dve strani  1500,00

ROK ZA NAROČILO IN ODDAJO OGLASOV
Naročila oz. rezervacija oglasnega prostora: pet delovnih dni pred objavo.
Oddaja neizdelanih oglasov: štiri delovne dni pred objavo. 
Oddaja dokončno izdelanih oglasov: tri delovne dni pred objavo. 

Ob neupoštevanju navedenih pogojev si pridržujemo pravico, da oglasa ne objavimo. 
Reklamacija je v tem primeru nična.

OSNOVNE INFORMACIJE
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n203 + 5 o80 +5
790,00

n118 o120
790,00

n203 + 5 o120 +5
1190,00

n118 o167
1500,00

n100 + 5 o271 + 5
1340,00

n203 + 5 o271 + 5
2100,00

n406 + 5 o271 + 5
2800,00

n69 + 5 o271 + 5
895,00

n203 + 5 o60 +5
595,00

n118 o90
595,00

n57 o180
595,00

n203 + 5 o30 +5
300,00

n118 o45
300,00

n57 o90
300,00

n57 o40
130,00

2/1 1/1

1/2

1/4

1/3

1/8 1/16

CENE OGLASNEGA PROSTORA

Izračun oglasnih formatov v milimetrih. Cene so v EUR brez DDV.

n406 + 5 o60 + 5
1070,00
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LETNIK XXXI
ŠTEVILKA 25
NATISNILI SMO
41.104 IZVODE9 770354 108042

DANES NA �
WWW.SLOVENSKENOVICE.SI XXX � XXX �DANES NA �
WWW.SLOVENSKENOVICE.SI Alenka Gotar si ni upala iz hiše, grozili tudi sinu

www.slovenskenovice.si 8, 9ČETRTEK, 28. JANUARJA 2021, CENA 1,05 € / 11,50 HRK           

Prvakinja 
premagala 

raka
2, 3

V Nemčiji  
naj bi moril 

Mariborčan

ŽE DANES
V PRODAJI!

Korona ustavila

Judoistka  
ANJA ŠTANGAR  

že trenira  
s sestro Marušo. 

Končuje tudi 
magisterij  

in pomaga pri 
testiranjih na 

koronavirus

4

7

Z gradu ukradli 
slike in orožje 

5

Najprej 
izgubil nogo, 
zdaj še dom

tudi seks  
z lutkami
6

Inflacija  

je bila 

250-odstotna

Inflacija  

je bila 

250-odstotna
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Posebnosti naših bralcev:

•  134.000 prebivalcev Slovenije, ki so stari med 15 in 50 let, bere Slovenske
novice;
•  Slovenske novice bere 9 % (25.000) slovenskih osnovnošolcev,
srednješolcev in študentov;
•  med bralci je kar 295.000 takih, ki so glavni nakupni člani v
gospodinjstvu;
•  Slovenske novice imajo velik doseg med moškimi v starostnem razredu
od 36 do 50 let (46.000 bralcev) in v tem segmentu imajo največjo
prednost pred drugimi dnevnimi časopisi;
•  skoraj polovica bralcev v tiskanih medijih opazi oglas (indeks 171);
•  aktivno iščejo razne promocije in ugodnosti pri nakupovanju;
•  najboljša regionalna razpršenost med vsemi tiskanimi mediji.

Slovenske novice 
Slovenske novice so najbolj bran dnevni časopis v Sloveniji ter presegajo
generacijske in tudi regionalne razlike. Odlikujejo jih zgodbe malega človeka
iz vsakdanjega okolja ter poglobljene in sočno predstavljene peripetije iz
soseščine.
Slovenske novice slavijo trideset let izhajanja in v tem obdobju so 
pripovedovale na tisoče zgodb, ki so vsaka zase pomnik nekega časa in okolja. 
Kjer koli se zgodi kar koli pomembnega, so Slovenske novice
zraven. Novinarji znajo prisluhniti ljudem in njihove zgodbe ubesediti v
posebnem žanrskem slogu Slovenskih novic.
Slovenske novice redno skrbijo za razvedrilo in sprostitev – tako s svojimi
vsebinami kot tudi z neštetimi akcijami in nagradnimi igrami. Vsak dan
postrežejo tudi s številnimi nasveti in idejami za zdrav in prijeten življenjski
slog.
Prepoznavnost Slovenskih novic odlikujejo tudi tradicionalni projekti, kot so
Sklad Ivana Krambergerja, 100 žensk na Triglav, natečaj za najlepše pirhe, Miss
Slovenije, Planica ...

337.000
DOSEG BLAGOVNE ZNAMKE: 21,2 %
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PRILOGE PO DNEVIH
ponedeljek  
torek Ona 
sreda Deloindom  (izhaja 1x mesečno)
četrtek   
petek Vikend 
 Polet, Super50 (izhaja 1x mesečno)
sobota Okusi 

Tematske strani: Nazdravje, Raj doma, Okusi ,Obrati in Turistična tribuna   
- vsak dan v Slovenskih novicah, Digi vsak torek, Trendi, Šoping, vsako soboto v Slovenskih novicah.

EKSKLUZIVNO OGLAŠEVANJE NA NASLOVNICI v EUR 
ekskluzivna naslovnica (maksimalna velikost oglasa 260 x 109 mm)  11.869,00
panožna naslovnica (maksimalna velikost oglasa 147 x 109 mm) 6760,00

CENE OGLASNEGA PROSTORA ZA NEKOMERCIALNE OGLASE
30 % popusta za obstoječe module

ROK ZA NAROČILO IN ODDAJO OGLASOV
Naročila oz. rezervacija oglasnega prostora: dva delovna dneva pred objavo.
Naročila oz. rezervacija oglasnega prostora za tematske sklope: tri delovne dni pred objavo.
Oddaja neizdelanih oglasov: dva delovna dneva pred objavo. 
Oddaja dokončno izdelanih oglasov: do 9. ure zadnji delovni dan pred objavo.

Ob neupoštevanju navedenih pogojev si pridržujemo pravico, da oglasa ne objavimo. 
Reklamacija je v tem primeru nična.

OSNOVNE INFORMACIJE
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n546 o386
7650,00

n260 o386
5730,00

n172 o229
3270,00

2/1

n546 o127
4910,00

1/31/3

1/4

n546 o95
3510,00

1/1

n260 o183
3765,00

1/2

N
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O
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ST

RA
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N
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A n147 o39  1880,00
B n109 o109  3930,00
C n147 o109  5200,00
D n260 o109  9130,00

A n172 o25  1200,00
B n40 o110  1350,00
C n84 o70  1590,00 
D n84 o110  2500,00
E n260 o35  2500,00

B
D

C
A

A n172 o183  2730,00
B n260 o127  2730,00 

A

B

A n128 o183  1950,00
B n172 o138  1950,00
C n260 o95  1950,00

1/4 A

B
C

A n84 o138  990,00
B n128 o95 990,00
C n172 o70  990,00

1/8 A

B
C

A n84 o70 510,00
B n128 o46 510,00

1/16 A

B

A n40 o70  265,00
B n84 o35  265,00

1/32 A

B
1/64

A n40 o39  145,00
B n84 o21  145,00 
C n172 o10  145,00

A

B
C

CENE OGLASNEGA PROSTORA

A
B
C

D

E

Izračun oglasnih formatov v milimetrih. Cene so v EUR brez DDV.
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STRANI 10 IN 11

STRANI 18 IN 23

Sivka v 
medicini?
STRANI 26 IN 27STRANI 2 IN 3

STRAN 16

Najmlajši  
na sceni

Iz Afrike  
na Slovensko 
popevko

NATISNILI SMO 15.926 IZVODOV TEDENSKA IZDAJA SLOVENSKIH NOVIC CENA 1,50 /13 HRK

Igralniški mogotec zaradi korone izpadel  
z lestvice 100 najbogatejših Slovencev

Zakaj na evropskih sodiščih izgublja 
kot po tekočem traku?

Z maskami
izgubil
milijone

INTERVJU JOC 

PEČEČNIK

ODPRTA KUHINJA  
IN TV-SPORED

Smo 
pripravljeni 
na Petrinjo?

STRANI 4 IN 5

Slovenija 
gre vedno 
na led
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Posebnosti naših bralcev:
•  tednik pokriva širši sklop tematik in s tem širi ciljno javnost ter omogoča
dodatno, nišno targetiranje bralcev;
•  bralci, ki si želijo kakovostno in raznovrstno prostočasno branje;
•  sekundarna publika, ki med tednom zaradi pomanjkanja časa ne bere
časopisov;
•  bralci revijalnih vsebin in drugih konkurenčnih edicij;
•  dve tretjini bralcev bere tudi Slovenske novice, tretjina je »novih« bralcev,
ki ne berejo Slovenskih novic;
•  z Nedeljskimi novicami dosežete aktivno prebivalstvo Slovenije, ljudi v
starostnem razredu od 26 do 49 let;
•  uživajo v kuhanju (indeks 118) in nakupovanju (indeks 141);
•  pogosto opazijo oglase v tiskanih časopisih (indeks 182);
•  nadpovprečno pogosto (indeks 114) zapravijo za živila več kot 100 evrov
pri vsakem nakupu.

Nedeljske novice 
Nedeljske novice so tednik, ki prinaša raznovrstne zgodbe, in so uporaben
navdih za vsak okus. Bralci v njih najdejo poglobljene zgodbe z vseh koncev
Slovenije ter tudi iz nekdanje skupne države in celotnega sveta. V njih so
predstavljene življenjske izkušnje preprostih ljudi in slavnih osebnosti.
Ponujajo razvedrilo v obliki enigmatike in družabne kronike, bralci pa v njih
najdejo tudi uporabne nasvete za svoje prostočasne dejavnosti in hobije –
zdravje in duhovni razvoj, moda in kozmetika, urejanje doma in vrta, skrb za
hišne ljubljenčke, lov in ribolov, uporaba tehnoloških naprav.
Nedeljske novice izhajajo iz Slovenskih novic, najbolj branega dnevnega
časopisa. Izhajajo ob četrtkih, obogatene so s tedenskim TV-vodnikom na 
sredini časopisa, priložena pa jim je tudi kulinarična priloga Odprta kuhinja.

123.000
DOSEG: 7,8 %
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EKSKLUZIVNO OGLAŠEVANJE NA NASLOVNICI v EUR 
ekskluzivna naslovnica (maksimalna velikost oglasa 257 x 100,4 mm)  9152,00
panožna naslovnica (maksimalna velikost oglasa 152,6 x 100,4 mm) 5200,00

TEMATSKI SKLOPI IN PRILOGE 
                                                                                  Tematski sklopi                                        Priloga
četrtek TV+ Odprta kuhinja

CENE OGLASNEGA PROSTORA ZA NEKOMERCIALNE OGLASE
30 % popusta za obstoječe module  

ROK ZA NAROČILO IN ODDAJO OGLASOV
Naročila oz. rezervacija oglasnega prostora: šest delovnih dni pred objavo.
Oddaja neizdelanih oglasov: dva delovna dneva pred objavo. 
Oddaja dokončno izdelanih oglasov: do 9. ure zadnji delovni dan pred objavo.

Ob neupoštevanju navedenih pogojev si pridržujemo pravico, da oglasa ne objavimo. 
Reklamacija je v tem primeru nična.

OSNOVNE INFORMACIJE

n40 o40
135,00

n83 o80
410,00

n257 o80
1530,00

TV
 + 1/4 1/16 1/64
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A n152,6 o187  2040,00
B n257 o111  2040,00 

A n100,4 o243  1530,00
B n152,6 o160  1530,00
C n257 o95  1530,00

A n48,2 o60  240,00
B n100,4 o30  240,00

A n48,2 o240  765,00
B n100,4 o115 765,00
C n204,8 o55  765,00

A n48,2 o120 410,00 
B n100,4 o50 410,00

n542 o348,5
6790,00

n257 o166
3060,00

n257 o348,5
4850,00

n152,6 o204 
1990,00

2/1 1/1

1/2 1/3

1/16

1/32

1/4

1/64

1/8

ZA
D

N
JA

 S
TR

AN

ju
ni

or

A n48,2 o30  135,00
B n100,4 o15  135,00 
C n152,6 o10  135,00

A n152,6 o30  920,00
B n48,2 o110  1020,00
C n100,4 o60  1220,00 
D n100,4 o100  1920,00
E n257 o40  1920,00

A

A A
A

BB B

C C

B

A A

B
C

B

CENE OGLASNEGA PROSTORA

A
B

C
D

E

A n152,6 o40  1440,00
B n100,4 o100,4  3040,00
C n152,6 o100,4  4000,00
D n257 o100,4  7040,00

N
AS

LO
VN

IC
A

C
A

Izračun oglasnih formatov v milimetrih. Cene so v EUR brez DDV.

n542 o95
2750,00

B

D

35

A n152,6 o187  2040,00
B n257 o111  2040,00 

A n100,4 o243  1530,00
B n152,6 o160  1530,00
C n257 o95  1530,00

A n48,2 o60  240,00
B n100,4 o30  240,00

A n48,2 o240  765,00
B n100,4 o115 765,00
C n204,8 o55  765,00

A n48,2 o120 410,00 
B n100,4 o50 410,00

n542 o348,5
6790,00

n257 o166
3060,00

n257 o348,5
4850,00

n152,6 o204 
1990,00

2/1 1/1

1/2 1/3

1/16

1/32

1/4

1/64

1/8
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A n48,2 o30  135,00
B n100,4 o15  135,00 
C n152,6 o10  135,00

A n152,6 o30  920,00
B n48,2 o110  1020,00
C n100,4 o60  1220,00 
D n100,4 o100  1920,00
E n257 o40  1920,00

A

A A
A

BB B

C C

B

A A

B
C

B

CENE OGLASNEGA PROSTORA

A
B

C
D

E

A n152,6 o40  1440,00
B n100,4 o100,4  3040,00
C n152,6 o100,4  4000,00
D n257 o100,4  7040,00

N
AS

LO
VN

IC
A

C
A

Izračun oglasnih formatov v milimetrih. Cene so v EUR brez DDV.

n542 o95
2750,00

B

D

DODATNO

DELO.SI

SLOVENSKE
NOVICE.SI

DELOIN
DOM.SI

POLET.SI

LEPLJENJE, 
OVIJANJE
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Izhaja ob petkih

8. 1. 2021
Leto VI, številka 1Suzy

REVIJA SLOVENSKIH NOVIC

GORAN HRVAĆANIN

Otroci Balkancev 

smo malinovec!

SPREMENJENA

SENIDAH
To je klic na pomoč

ONA JE MOJ
  ANGEL VARUH

VESNA V. GODINA
DRUGAČNO MNENJE JE 
NEVARNO ZA PREŽIVETJE

EKSKLUZIVNO
SALOME 

SILVESTROVALA 
V KOPALKAH

ZA SREČO JE 
POTREBEN 

POGUM

INES ERBUS IN DAVID AMARO
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• med bralci je 74 % žensk in 26 % moških;
• ženske, stare 30–49 let, starejše aktivne ženske, stare 50–65 let;
• uživajo v nakupovanju (indeks 149), rade kuhajo (indeks 114) in nakupujejo na
tržnici (indeks 127);
• rade se uredijo (indeks 126);
• pogosto opazijo oglase v tiskanih časopisih (indeks 162);
• aktivno iščejo razne promocije in ugodnosti pri nakupovanju;
• dobra regionalna pokritost bralk in bralcev.

Posebnosti naših bralcev:

Suzy
Suzy je tabloidna revija, ki bralcem vsak petek približa svet znanih in slavnih.
Njeno poslanstvo je biti prvi, ko gre za zanimive novice in zgodbe iz sveta
znanih, slavnih in uspešnih. Suzy piše o zgodbah tistih, ki tako ali drugače
sooblikujejo naš vsakdanjik in so v središču pozornosti.
Prepoznavna je tudi po pozitivnih in motivacijskih zgodbah s področja
praktične duhovnosti, osebne rasti in ezoterike. Z revijo sodelujejo aktualne 
in priljubljene
avtoritete s področja duhovnosti, sestavni del pa so tudi tedenski horoskopi
in svetovalne rubrike.
Veliko pozornosti revija namenja družabnim dogodkom, lepoti in modi.
Pomemben del zajema tudi enigmatika z najrazličnejšimi križankami,
sudokuji, ugankami, pobarvankami itd.
  

79.000 
DOSEG: 5,0 %
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CENIK OGLASNEGA PROSTORA v EUR 
celostranski oglas, zadnja stran ovitka  2000 EUR
celostranski oglas, 2. ali 3. stran ovitka  1700 EUR
dvostranski oglas, 2. stran ovitka + 1. notranja stran  2400 EUR

PREDSTAVITEV IZDELKOV, STYLING OBLAČIL IN MODNIH DODATKOV  
(OBJAVA BREZ LOGOTIPA)
2/1 stran  990 EUR
1/1 stran  750 EUR
1/2 strani  420 EUR
1 okence (87,5 x 58,5 mm)  250 EUR

ROK ZA NAROČILO IN ODDAJO OGLASOV
Naročila oz. rezervacija oglasnega prostora: sedem delovnih dni pred objavo.
Oddaja neizdelanih oglasov: pet delovnih dni pred objavo.
Oddaja dokončno izdelanih oglasov: tri delovne dni pred objavo.

Ob neupoštevanju navedenih pogojev si pridržujemo pravico, da oglasa ne objavimo. 
Reklamacija je v tem primeru nična.

OSNOVNE INFORMACIJE
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Izračun oglasnih formatov v milimetrih. Cene so v EUR brez DDV.

n118 o120
850,00

n203 + 5 o80 + 5
850,00

n69 + 5 o271 + 5
850,00

n118 o167
1000,00

n100 + 5 o271 + 5
1000,00

n203 + 5 o120 +5
1000,00

n203 + 5 o60 +5
600,00

n118 o90
600,00

n57 o180
600,00

n 203 + 5 o271 + 5
1600,00

n406 + 5 o271 + 5
2200,00

n203 + 5 o30 +5
350,00

n118 o45
350,00

n57 o90
350,00

1/2

1/8

1/4

1/3

2/1 1/1

n57 o40
170,00

1/16

CENE OGLASNEGA PROSTORA
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OSEBNA 
ZGODBA
Tukaj sem,  
poglejte me, 
prosim

MAJA
PLAZ
Breme  
se je 
potrojilo

AKTUALNO 
21. stoletje  
bo žensko,  
ali pa ga ne bo

Anja 
Rupel

Kadar koli 
se lahko 
zaljubiš 

v nekoga 
drugega. 

 A nama gre 
za zdaj 
 dobro

5. JANUARJA 2021 | LETO 23 | ŠT. 1
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232.000
DOSEG: 14,6 %

• v primerjavi z drugimi revijami za ženske ONA doseže največ
najzahtevnejših segmentov bralk;
• 51 % bralk ONE ima višjo ali visoko izobrazbo;
• 19 % prebivalk Slovenije z mesečnim nadpovprečnim dohodkom več kot
1400 EUR bere ONO;
• 8 % prebivalk Slovenije, starih med 20 in 35 let, bere ONO;
• bralke so zdravstveno ozaveščene in nadpovprečno pogosto pazijo na
svoje zdravje;
• 75 % bralk ONE meni, da se splača plačati več za kakovostne izdelke in
storitve (indeks 118);
• 56 % se jih rekreira oz. športno udejstvuje;
• 90 % jih nakupuje vsaj 1x tedensko;
• ONA je med revijami, ki pišejo o zdravju, najbolj brana ženska revija v
vseh starostnih razredih;
• ONA je med revijami, ki pišejo o modi, najbolj brana ženska revija med 

bralkami v starosti od 25 let naprej.

Posebnosti naših bralcev:

Ona
Ona, torkova priloga Dela in Slovenskih novic, je najbolj brana ženska
edicija v Sloveniji. Odpira aktualne družbene teme, loteva se jih analitično
in s posluhom za vsakogar. Priloga razširja obzorja in izobražuje, posebno
skrb pa namenja sočloveku in njegovemu dostojanstvu.
S strokovnimi svetovalnimi rubrikami, modnimi, zdravstvenimi in
kozmetičnimi nasveti ženske spodbuja in usmerja pri njihovih dnevnih
odločitvah k družbeno odgovornemu in uravnoteženemu življenjskemu
slogu.
Čeprav je v osnovi namenjena ženskam, jo z navdušenjem prebirajo
tudi moški. Je pogosta spremljevalka celotne družine in že več kot 25 let
vzdržuje zvesto bralsko publiko.



44 OSNOVNE INFORMACIJE

CENE OGLASNEGA PROSTORA  v EUR 
dvostranski oglas, notranja stran  6650,00
dvostranski oglas, 2. stran ovitka + 1. notranja stran  7700,00
celostranski oglas, notranja stran  4750,00
celostranski oglas, 2. in 3. stran ovitka, 4. notranja stran  5500,00
celostranski oglas, zadnja stran  6600,00
fotografija na naslovnici 
(diskrecijsko pravico izbora naslovnice ima uredništvo)  2350,00
oglas na naslovnici (57 x 40 mm); največ 1 oglas  740,00
oglas na naslovnici - trikotnik 1000,00

ONIN STYLING (objava brez logotipa)  v EUR 
dve strani  2890,00
cela stran  1700,00
 
DARILNI KATALOG (objava brez logotipa)  v EUR
dve strani  2890,00
cela stran  1700,00
pol strani  950,00
okno (100 x 135 mm)  425,00

PREDSTAVITVENA INFORMACIJA v EUR
(vsebovati mora vsaj 2/3 promocijskega besedila, kar pomeni obširnejšo besedilno  
predstavitev produkta ali tematike) 
dve strani (406 x 271 mm)   4200,00
cela stran (203 x 271 mm)  2500,00

ROK ZA NAROČILO IN ODDAJO OGLASOV
Naročila oz. rezervacija oglasnega prostora: sedem delovnih dni pred objavo.
Oddaja neizdelanih oglasov: pet delovnih dni pred objavo.
Oddaja dokončno izdelanih oglasov: štiri delovne dni pred objavo.

Ob neupoštevanju navedenih pogojev si pridržujemo pravico, da oglasa ne objavimo. 
Reklamacija je v tem primeru nična.
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CENE OGLASNEGA PROSTORA

n118 o120
1800,00

n203 + 5 o80 + 5
1800,00

n69 + 5 o271 + 5
2020,00

n118 o167
3000,00

n100 + 5 o271 + 5
3000,00

n203 + 5 o120 +5
2650,00

n203 + 5 o60 +5
1330,00

n118 o90
1330,00

n57 o180
1330,00

n 203 + 5 o271 + 5
4750,00

n406 + 5 o271 + 5
6650,00

n406 o60
2400,00

n203 + 5 o30 +5
660,00

n118 o45
660,00

n57 o90
660,00

1/2

1/8

1/4

1/3

2/1 1/1

n57 o40
315,00

1/16

Izračun oglasnih formatov v milimetrih. Cene so v EUR brez DDV.
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ŽENSKE, 
GOVORITE! 
MOŠKI, 
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Posebnosti naših bralcev:
•    Onaplus je najbolj brana mesečna edicija, namenjena ženskam, in tudi 

med vsemi mesečniki z izvirno avtorsko vsebino.
•   59 % bralk ima vsaj višješolsko izobrazbo (indeks 122),
•    nadpovprečno veliko bralk je zaposlenih, z dohodki gospodinjstva nad 

2.200 EUR (indeks 135),
•   izstopajo bralke z višjimi dohodki,
•   41 % bralk uživa v tem, ko pazijo na svoj videz (indeks 111),
•   29 % bralk ima otroke, stare manj kot 18 let,
•   70 % jih zelo pazi na svoje zdravje, 
•   55 % jih zanimajo potovanja,
•   42 % jih poskuša vsako leto izbrati drugo destinacijo za dopust,
•   94 %  bralcev revijo večkrat vzame v roke, preberejo celotno vsebino, 

branju Oneplus namenijo kar 71 minut,
•   med bralci Oneplus je 77 % žensk.

Onaplus

Onaplus je najbolj prodajana in najbolj brana ženska revija v Sloveniji, ki izide
desetkrat v letu in izhaja že enajst let. Revija postavlja trende in je 
namenjena ženskam z vizijo.
Onoplus odlikujejo visokokakovostne vsebine z izključno avtorskimi članki.
Prinaša dobre in verodostojne nasvete, predvsem pa prvovrstno napisane
zgodbe o ljudeh in njihovem življenjskem slogu, ki bralke navdihujejo in
spodbujajo, da stopijo korak naprej, sledijo svojim ciljem in nekega dne tudi
same postanejo navdih.
Revija je namenjena izobraženim, modernim in samosvojim ženskam, ki si
prizadevajo za kakovost življenja, notranje ravnovesje in harmonijo.
V času praznovanja dneva žensk vsako leto organizira dogodek z
razglasitvijo One365, na katerem predstavi ženske, ki so zaznamovale
preteklo leto, in jim obenem nameni prostor v marčevski izdaji revije. S tem
revija daje prispevek ženskam, ki so pogosto prezrte, ker se ne izpostavljajo
javno, a pomembno kreirajo naš vsakdanjik in skupno prihodnost.

132.000
DOSEG: 8,3 %



OSNOVNE INFORMACIJE

lepljenje vzorčkov
Cena lepljenja:
0,127 na izvod x št. izvodov  
+ cena za oglasni format

vlaganje
Cena vlaganja:
do teže 10 g - 0,09
od 10,01 do 20 g -0,108
od 20,01 do 40 g -0,126

48
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Izračun oglasnih formatov v milimetrih. Cene so v EUR brez DDV. 
Teksti v oglasu naj bodo od robov oddaljeni vsaj 15 mm, ker je izdaja broširana.

Prvi dvostranski oglas
n425 + 5 o290 + 5
3480,00

n434 + 5 o290 + 5
2300,00

n217 + 5 o290 + 5
2500,00

n188 o129,5
1200,00

n217 + 5 o290 + 5
2900,00

n92 o264
1200,00

n217 + 5 o290 + 5
2800,00

n217 + 5 o290 + 5
2800,00

n217 + 5 o290 + 5
1500,00

n217 + 5 o290 + 5
3200,00

Notranja stran
n434 + 5 o290 + 5
3000,00

2/1

2/1

2/1

1/1

1/1 1/2

onaplus styling

2.
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CENE OGLASNEGA PROSTORA
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PRAZNIČNA OKRASITEV

Toplo, zimsko, 
duhovito

Gospodinjski aparati

NEKATERI HLADILNIKI GLASNEJŠI 
OD POMIVALNEGA STROJA

Vrtna svetovalnica

Jagode goji  
in orhideje  

Odprta vrata – Nizozemska

PRAZNIKI  
S PASTELI IN TREMI  
SMREČICAMI

16. decembra 2020 | št. 12 | leto 27
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230.000 
DOSEG: 14,5 %

Daleč najbolj brana je najbolj brana slovenska revija s področja urejanja 
doma, gradnje, energijske porabe, urejanja vrta in okolice hiše ter druga 
najbolj brana priloga v Sloveniji.
•   daleč najbolj brana slovenska revija s področja urejanja
doma, gradnje, energijske porabe, urejanja vrta in okolice hiše ter druga
najbolj brana priloga v Sloveniji;
•   47 % bralcev Delaindom ima višjo ali visoko izobrazbo;
•   13 % prebivalcev Slovenije, ki so stari med 25 in 55 let, bere Deloindom;
•   58 % jih ne bere nobenih drugih revij s podobnimi vsebinami;
•   78 % bralcev za podobne tematike ne obiskuje spletnih portalov;
•   18 % prebivalcev Slovenije, ki imajo mesečni dohodek več kot 1460 evrov,
bere Deloindom;
•   8000 bralcev namerava v prihodnjih mesecih kupiti ali prodati
stanovanje;
•   bralci prilogo zvesto shranjujejo ter nasvete in informacije poiščejo, kadar
jih potrebujejo, kar pomeni podaljšan čas opaženosti oglasov;
•   16.000 bralcev namerava v prihodnjih 12 mesecih temeljito prenoviti hišo
ali stanovanje.

Posebnosti naših bralcev:

Deloindom
Deloindom je najbolj priljubljen slovenski vodnik za urejanje domačega
in delovnega okolja ter okolice. Je nepogrešljiv priročnik marsikaterega
gospodinjstva, saj z izbranimi in strokovno obdelanimi temami predstavlja
področja gradnje in obnove hiš in stanovanj, arhitekture, oblikovanja,
opremljanja doma in skrbi za vrt. V njem najdete prispevke o pohištveni
opremi, gospodinjski tehniki, dodatkih za dom, trendih v oblikovanju in
arhitekturi, obnovljivih virih energije, do okolja prijaznih in energijsko
učinkovitih rešitvah, okrasnih rastlinah ter vsebine s področja domače
oskrbe z vrtninami in sadjem.
Izhaja vsako tretjo sredo v mesecu kot priloga Dela in Slovenskih novic.
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CENE OGLASNEGA PROSTORA  v EUR
celostranski oglas, notranja stran   3950,00
celostranski oglas, 2. in 3. stran ovitka, 1. notranja stran  4600,00
dvostranski oglas, notranja stran   5500,00
dvostranski oglas, 2. stran ovitka + 1. notranja stran  6440,00
celostranski oglas, zadnja stran   5600,00

fotografija na naslovnici 
(diskrecijsko pravico izbora naslovnice ima uredništvo)   1990,00
oglas na naslovnici (57 x 40 mm)   750,00
oglas na naslovnici (118 x 40 mm)   1400,00

STYLING (objava brez logotipa)  v EUR
cela stran  1580,00
dve strani  2400,00

KATALOG, SEJEM  v EUR
enostranska predstavitev (203 x 271 mm)  1950,00
dvostranska predstavitev (406 x 271 mm)  2.590,00

TEMA TEDNA  v EUR
cela stran (203 x 271 mm)  1950,00
dve strani (406 x 271 mm)  2500,00
pol strani (178 x 120 mm)  1350,00
1/3 strani (57 x 233 mm)  850,00
1/4 strani (178 x 60 mm)  750,00

PREDSTAVITVENA INFORMACIJA v EUR
(vsebovati mora vsaj 2/3 promocijskega besedila, kar pomeni obširnejšo besedilno 
predstavitev produkta ali tematike.)
dve strani (406 x 271 mm) 3800,00 
cela stran (203 x 271 mm)  1900,00
pol strani (178 x 120 mm)  1400,00

POKLIČITE PRAVEGA MOJSTRA  v EUR
cena za eno objavo  150,00
popusti za ponovitve istega oglasa ob hkratnem naročilu:
5 x = 10 %, 10 x = 15 %, 15 x = 20 %, 20 x = 25 %, 25 x = 30 %, več kot 40 objav = 40 %

ROK ZA NAROČILO IN ODDAJO OGLASOV
Naročila oz. rezervacija oglasnega prostora: sedem delovnih dni pred objavo.
Oddaja neizdelanih oglasov: pet delovnih dni pred objavo.
Oddaja dokončno izdelanih oglasov: štiri delovne dni pred objavo.

Ob neupoštevanju navedenih pogojev si pridržujemo pravico, da oglasa ne objavimo. 
Reklamacija je v tem primeru nična.

OSNOVNE INFORMACIJE
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n118 o120
1370,00

n69 + 5 o271 + 5
1560,00

n203 + 5 o120 +5
2210,00

n118 o167
2500,00

n100 + 5 o271 + 5
2500,00

n203 + 5 o60 +5
1130,00

n118 o90
1130,00

n57 o180
1130,00

n 203 + 5 o271 + 5
3950,00

n406 + 5 o271 + 5
5500,00

n203 + 5 o30 +5
600,00

n118 o45
600,00

n57 o90
600,00

1/2

1/8

1/4

1/3

2/1 1/1

n203 + 5 o80 + 5
1370,00

1/16

A n57 o40  260,00
B n178 o10  260,00 

A
B

CENE OGLASNEGA PROSTORA

Izračun oglasnih formatov v milimetrih. Cene so v EUR brez DDV.
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Umori iz domačih logov
1467 / tv programi od 9. do 15. januarja 2021
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257.000 
OCENJEN DOSEG: 

•   24.000 bralcev Vikenda ima dohodke, višje od 1400 EUR;
•   več kot polovica (58 %) bralcev Vikenda ima višje- ali visokošolsko
izobrazbo;
•   bralci so iz vseh slovenskih regij;
•   19.000 bralcev ima otroke, stare do 18 let;
•   so uporabniki sodobne tehnologije in pripomočkov;
•   med bralci Vikenda je 18.000 dijakov in študentov;
•   z Vikendom redno načrtujejo izbor TV-programov, kar pomeni trajnejšo
vrednost revije, saj je Vikend aktualen vseh sedem dni v tednu; prav tako
imajo oglasi večjo možnost, da so opaženi;
•   radi sodelujejo v nagradnih igrah, redno gledajo televizijo, berejo
časopise, revije in 88 % jih internet obišče vsak dan;
•   20.000 bralcev redno hodi v kino;
•   19 % bralcev je trendseterjev, saj jih drugi ljudje pogosto sprašujejo za
nasvete.

Posebnosti naših bralcev:

Vikend
Vikend je petkova  tedenska priloga z verjetno najvišjo distribuirano naklado 
med vsemi tiskanimi mediji v Sloveniji. Izhaja kot priloga Dela, Slovenskih 
novic, in Gorenjskega glasu.
Svojim bralcem pomaga pri izbiri kakovostnega razvedrila ob televiziji ali
radiu, v kinu, na koncertnih in gledaliških odrih ali ob knjigi. Aktualen je
ves teden, zato je na domači mizi najdlje od vseh prilog. Njegove vsebine
najdemo na vseh platformah – v tisku, na spletu in na družbenih medijih,
kot so Twitter, Facebook in Instagram. Vikend je edicija za ljubitelje
analognih in digitalnih medijev. Odlikuje ga ažuren TV-spored po programih,
ki ga bogatijo avtorska priporočila in ocene. Je znan popkulturni vodnik, ki
postreže z recenzijami aktualnih filmov, TV-serij in knjig, poleg tega pa tudi
z ekskluzivnimi filmskimi, glasbenimi in televizijskimi intervjuji. Uredništvo
Vikenda ohranja tudi pristne stike z bralci, saj posebej zanje poišče odgovore
v rubriki Draga televizija in je v vsakdanjem stiku z njimi po spletu in na
družbenih omrežjih.
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CENE OGLASNEGA PROSTORA  v EUR
celostranski oglas, notranja stran  4600,00

celostranski oglas, 2.* in 3. stran ovitka
ter 3. in 4. notranja stran  5300,00
dvostranski oglas, notranja stran  6600,00
dvostranski oglas, 2. stran ovitka* + 1. notranja stran  7420,00
celostranski oglas, zadnja stran*  6600,00
oglas na naslovnici (59 x 40 mm); največ 3 oglasi  800,00
oglas na naslovnici (121 x 40 mm)  1500,00

PREDSTAVITVENA INFORMACIJA  v EUR
(vsebovati mora vsaj 2/3 promocijskega besedila, kar pomeni obširnejšo besedilno 
predstavitev produkta ali tematike)
cela stran (203 x 271 mm)  2300,00
dve strani (406 x 271 mm)  4200,00

ROK ZA NAROČILO IN ODDAJO OGLASOV
Naročila oz. rezervacija oglasnega prostora: pet delovnih dni pred objavo.
Oddaja neizdelanih oglasov: štiri delovne dni pred objavo.
Oddaja dokončno izdelanih oglasov: tri delovne dni pred objavo.

Ob neupoštevanju navedenih pogojev si pridržujemo pravico, da oglasa ne objavimo. 
Reklamacija je v tem primeru nična.

OSNOVNE INFORMACIJE
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1/2

1/8 1/16

2/1 1/1

n203 + 5 o30 + 5
600,00

n43,5 o40
185,00

n203 + 5 o120 + 5
2400,00

n203 + 5 o271 + 5
4600,00

n406 + 5 o271 + 5
6600,00

n91 o66
600,00

n91 o40
450,00

n42,5 o40
240,00

n42,5 o30
210,00

n100 + 5 o271 + 5
2700,00

1/3

n203 + 5 o80 + 5
1650,00

n91 o176
1650,00

1/3

n69 + 5 o271 + 5
1865,00

1/4

n203 + 5 o60 + 5
1200,00

n91 o132
1200,00

n43,5 o264
1200,00

TV
−S

PO
RE

D
TV

−S
PO

RE
D Največ 4 oglasi 

na strani.

CENE OGLASNEGA PROSTORA

n203 + 5 o40 + 5
740,00

Izračun oglasnih formatov v milimetrih. Cene so v EUR brez DDV.

n59 o50
300,00

n59 o30
180,00
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Po tekaško 
 na snegu

Ozke smučke 
 in veselje 

 za začetnike
Lepota 

pohodništva 
 na smučeh

Bolečina 
Prijateljica ali 

sovražnica?

Debelost 
Dobro ji gre 

in težko jo je 
ustaviti

Zdravje 
Prehrana v mrazu
Ni dovolj le iztrebiti virus
Podhranjenost starostnikov
Gibanje in duševno zdravje
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Polet
Polet je osrednja športnorekreativna priloga, namenjena vsem, ki
so zaljubljeni v gibanje in prisegajo na zdrav življenjski slog. Bralci Poleta so
pripravljeni vlagati vase in v svoj razvoj, v nakup izbrane športne opreme in
najnovejših tehnoloških pripomočkov. Polet s svojimi vsebinami ponuja vse,
kar je novega na področju športne rekreacije in prehrane, podaja najnovejša
strokovna dognanja za ohranjanje zdravja in predstavlja športno opremo
s priporočili, kaj se splača izbrati. Odlikujejo ga tudi kakovostni, skorajda
personalizirani načrti vadbe. Pomembno pa je vedeti, da Polet pišejo le
strokovnjaki.
Polet izhaja vsak drugi petek v mesecu združen s prilogo Vikend in je vložen v
celotno petkovo naklado Dela in sobotno naklado Slovenskih novic.

•   v življenju iščejo doživetja;
•   so športno aktivni, saj se jih tri petine (indeks 125) vsaj enkrat tedensko 

ukvarja s športom;
visok delež je takih (indeks 119), ki ukvarjanju s športom namenijo več kot 4 

ure na teden;
•   so dobri potrošniki; 67 % jih za rekreacijo porabi več kot 200 evrov na
leto, od tega jih 16 % porabi več kot 1000 evrov;
•   najpogosteje se ukvarjajo s kolesarstvom, tekom, alpskim smučanjem,
plavanjem in planinarjenjem, tenisom, tudi z jogo, aerobiko;
•   tretjina bralcev je starih od 30 do 50 let;
•   zanimajo jih športne, avtomobilistične vsebine, kulinarika, tehnološke
naprave;
•   bralci so trendseterji, saj jih je 27 % takih, ki jih drugi ljudje pogosto
sprašujejo za nakupne nasvete;
•   81 % bralcev meni, da se splača plačati več za kakovostne izdelke. (TGI)

Posebnosti naših bralcev:

206.000
OCENJEN DOSEG: 
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CENE OGLASNEGA PROSTORA  V EUR
celostranski oglas, notranja stran   3950,00
celostranski oglas, 2. in 1. notranja stran  4600,00
dvostranski oglas, notranja stran   5500,00
dvostranski oglas, 2. stran ovitka + 1. notranja stran  6440,00

fotografija na naslovnici 
(diskrecijsko pravico izbora naslovnice ima uredništvo)   1990,00
oglas na naslovnici (57 x 40 mm)   750,00
oglas na naslovnici (118 x 40 mm)   1400,00

POLETOV STYLING (objava brez logotipa)  v EUR
dve strani  2400,00
cela stran  1580,00
pol strani  980,00

TEMA MESECA  v EUR
dve strani (406 x 271 mm)  2500,00
cela stran (203 x 271 mm)  1950,00
pol strani (203 x 120, 118 x 167, 100 x 271 mm)  1350,00
1/3 strani (69 x 271, 203 x 80, 118 x 120 mm)  850,00
1/4 strani (203 x 60, 118 x 90, 57 x 180 mm)  750,00

PREDSTAVITVENA INFORMACIJA v EUR
(vsebovati mora vsaj 2/3 promocijskega besedila, kar pomeni obširnejšo besedilno 
predstavitev produkta ali tematike)
dve strani (406 x 271 mm) 3800,00 
cela stran (203 x 271 mm)  1900,00
pol strani (178 x 120 mm)  1400,00

ROK ZA NAROČILO IN ODDAJO OGLASOV
Naročila oz. rezervacija oglasnega prostora: sedem delovnih dni pred objavo.
Oddaja neizdelanih oglasov: pet delovnih dni pred objavo.
Oddaja dokončno izdelanih oglasov: štiri delovne dni pred objavo.

Ob neupoštevanju navedenih pogojev si pridržujemo pravico, da oglasa ne objavimo. 
Reklamacija je v tem primeru nična.

OSNOVNE INFORMACIJE
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CENE OGLASNEGA PROSTORA

n118 o120
1370,00

n69 + 5 o271 + 5
1560,00

n203 + 5 o120 +5
2210,00

n118 o167
2500,00

n100 + 5 o271 + 5
2500,00

n203 + 5 o60 +5
1130,00

n118 o90
1130,00

n57 o180
1130,00

n 203 + 5 o271 + 5
3950,00

n406 + 5 o271 + 5
5500,00

n203 + 5 o30 +5
600,00

n118 o45
600,00

n57 o90
600,00

1/2

1/8

1/16

1/4

1/3

2/1 1/1

n203 + 5 o80 + 5
1370,00

Izračun oglasnih formatov v milimetrih. Cene so v EUR brez DDV.

n57 o45
260,00
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super 50 | 24. December 2020     1

Da bodo vaša jetra delovala s polno močjo.

Na voljo v lekarnah, spec. prod. in na www.naturamedica.si, 
tel.: 03/56 300 22, 040/214 620 z vami že 15 let

Največ za vaš denar! Samo 37 EUR za 2 škatlici 
SiliFita za 90-dnevno kuro.

NAJBOLJ UČINKOVITO  ZA JETRA

100% razstrupitev! 1
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Življenje se je pravkar začelo.

G R L O  I N  M E H U R

Ples mikrobov
P R A Z N I K I

Dobra misel v dar
K U H A L N I C A

Z  veseljem na jetra 

Intervju
pater  

Robert Bahčič
{  S T R A N  4  }

SUPER 50
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SUPER 50

•   65 % žensk, 35 % moških;
•   88 % jih je starih 50 let ali več;
•   46 % bralcev ima visokošolsko izobrazbo;
•   43 % ima dohodek nad 1000 evrov;
•   dobra polovica (52 %) bralcev pogosto opazi oglase v tiskanih edicijah 

(indeks 206);
•   nadpovprečno pogosto obiščejo zdravnika, čeprav se počutijo dobro
(indeks 170);
•   naši bralci in bralke potujejo, se izobražujejo, so zvedavi, se gibljejo,
raziskujejo, trošijo, skrbijo zase;
•   poleg splošnih tematik skušamo vpeljati čim več živih zgodb, dokazov,
da vemo, kaj pišemo, in predvsem, da to drži.

Posebnosti naših bralcev:

Super 50

Super 50 je ljubezniv, poučen in zabaven sopotnik življenja tistega dela
Slovencev, ki so že srečali abrahama in po svojem prepričanju živijo lepše,
bolj izpolnjeno življenje. S Super 50 ponujamo branje generacijam, ki so
polne življenja, rade spoznavajo svet (in domovino), ne nazadnje imajo za to
več časa in z malo sreče tudi dovolj sredstev ter živijo zdravo in željne vpijajo
najrazličnejša znanja. Super 50 jim ponuja vsebine, povezane z zdravjem,
s kakovostnim življenjskim slogom, z napotki za gibanje in rekreacijo, s
konjički, prehrano, premoženjem, z ustvarjalnostjo, varnostjo v zrelih letih, s
sledenjem napredku in še več.
Super 50 izhaja vsak četrti petek v mesecu združen s prilogo Vikend in je 
vložen v celotno petkovo naklado Dela in sobotno naklado Slovenskih novic, 
s čimer dobiva še bolj revijalen, viden in priročen format.

206.000
OCENJEN DOSEG: 
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CENE OGLASNEGA PROSTORA v EUR
Oglas na naslovnici (118 x 40 mm);  1400,00
Oglas na naslovnici (57 x 40 mm); največ 3 oglasi  750,00
Fotografija na naslovnici (diskrecijsko pravico izbora naslovnice ima uredništvo)  1990,00
Celostranski oglas, 2. stran ovitka, 1. notranja stran  4600,00

ROK ZA NAROČILO IN ODDAJO OGLASOV
Naročila oz. rezervacija oglasnega prostora: deset delovnih dni pred objavo.
Oddaja neizdelanih oglasov: pet delovnih dni pred objavo.
Oddaja dokončno izdelanih oglasov: tri delovne dni pred objavo.

Ob neupoštevanju navedenih pogojev si pridržujemo pravico, da oglasa ne objavimo. 
Reklamacija je v tem primeru nična.

OSNOVNE INFORMACIJE

Cene so v EUR in brez DDV.

406 + 5 271 + 5 203 + 5  271 + 5

2/1 1/1

5500,00 3950,00

203 + 5 120 + 5 118  167 100 + 5  271 + 5

1/2

2210,00 2500,00 2500,00

203 + 5  80 + 5 69 + 5  271 + 5118  120

1/3

1370,00 1370,00 1560,00

203 + 5  60 + 5 118  90 57  180

1/4

1130,00 1130,00 1130,00

203 + 5  30 + 5 118  45 57  90

1/8

600,00 600,00 600,00

1/16

57  40
260,00



65

6

14

18

22

26

30

34

38

42

46

50

54

58

62

66

72

78

78

80

82

84

86

88

90

92

95

100

SUPER 50

Izračun oglasnih formatov v milimetrih. Cene so v EUR brez DDV.

CENE OGLASNEGA PROSTORA

Cene so v EUR in brez DDV.

406 + 5 271 + 5 203 + 5  271 + 5

2/1 1/1

5500,00 3950,00

203 + 5 120 + 5 118  167 100 + 5  271 + 5

1/2

2210,00 2500,00 2500,00

203 + 5  80 + 5 69 + 5  271 + 5118  120

1/3

1370,00 1370,00 1560,00

203 + 5  60 + 5 118  90 57  180

1/4

1130,00 1130,00 1130,00

203 + 5  30 + 5 118  45 57  90

1/8

600,00 600,00 600,00

1/16

57  40
260,00
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Grafičar
Grafičar je strokovna revija, namenjena informiranju in izobraževanju najširše 
grafične javnosti o vprašanjih tiskarstva in vseh drugih z njim povezanih 
dejavnostih. Svoje vsebine deli s pomočjo večkanalne platforme, torej tiskane 
in spletne (www.graficar.si) z vzporednimi virtualnimi socialnimi skupinami 
(RSS, Facebook, LinkedIn, Twitter, e-novice). S kritičnim in strokovno 
utemeljenim pristopom si prizadeva negovati najvišje standarde kakovosti na 
grafičnem področju, zainteresirane seznanjati z najsodobnejšimi tehnološkimi 
usmeritvami, hkrati pa analizirati in dokumentirati razmere v slovenski 
grafični dejavnosti, opozarjati na težave in iskati ustrezne rešitve. Vsebinsko 
se uredništvo revije Grafičar osredotoča na področje barvoslovja, fotografije, 
tipografije, reprodukcije, dodelave, videa, embalaže, 3D-tiska, standardizacije, 
računalništva, grafičnih materialov ipd. Sodeluje s priznanimi proizvajalci in 
distributerji grafičnih rešitev (HP, Canon, Xerox ipd.) ter grafičnimi institucijami, 
kot so Inštitut za celulozo in papir – ICP, Naravoslovnotehniška fakulteta v 
Ljubljani – NTF, smer grafična tehnika, Inštitut in akademija za multimedijo 
– IAM, Srednja medijska in grafična šola v Ljubljani, Slovenski inštitut za 
standardizacijo – SIST in Društvo koloristov Slovenije – DKS. 

cena izvoda 4,60 EUR

ISSN 1318-4377

9 7 7 1 3 1 8 4 3 7 1 0 9

Več kot le priprava
z uporabo orodij 

Affi nity, Adobe …?  (I. del)

MGI Meteor
Ko vaše tiskovine oživijo

ELC 2019
Znova razmislite 

o strategiji poslovanja

Tiskarna Kubelj
Hitra odzivnost, osebno 

svetovanje, kakovost tiska in 
skupni jezik s stranko 

ApPLAuSE
Drugo leto delovanja 

december 2019

Revija slovenskih grafi čarjev

Inovativnost, odzivnost …
Poslovne vrline, ki jih večkrat pogrešamo!

GRAFIČAR
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CENE OGLASNEGA PROSTORA

2/1

n382 o264
1150,00

n400 + 5 o280 + 5
1150,00

Izračun oglasnih formatov v milimetrih. Cene so v EUR brez DDV.

1/1

n184 o264
675,00

n200 + 5 o280 + 5
675,00

1/2

1/9

n58 o132
180,00

n130 + 5 o82 + 5
420,00

n184 o132
490,00

n67 + 5 o140 + 5
180,00

n200 + 5 o140 + 5
490,00

1/3

n184 o88
275,00

n200 + 5 o96 + 5
275,00

1/3

n121 o132
275,00

n130 + 5 o140 + 5
275,00

n58 o264
275,00

n67 o280
275,00

2/3

n121 o264
550,00

n130 + 5 o280 + 5
550,00

N
AS

LO
VN

IC
A



68 OGLASNE PRILOGE

SPOZNAJTE OGLASNO 
UREDNIŠTVO DELA 
Medijska hiša Delo je podjetje z dolgo tradicijo odličnega in pronicljivega novinarstva 
pri nas. Izvrstni uredniki in prodorni novinarji so adut, ki ga ima tudi oglasno uredništvo 
Dela. Njegovi člani so uredniki in pisci z bogatimi izkušnjami v novinarstvu, odličnim 
poznavanjem naših bralcev in tudi področij, o katerih pišejo. Ustvarjajo zanimive, vedno 
aktualne in kredibilne vsebine za oglasne priloge in tematske oglasne strani Delovih edicij. 
Še več, lahko se posvetijo tudi vašemu podjetju in skupaj z vami pišejo zgodbe vaših 
uspehov. Zakaj se ne bi sami prepričali o učinkovitosti naših oglasnih prilog, tematskih 
oglasnih strani ali oglasnih snopičev kot inovativnega kanala za trženjsko komuniciranje 
izdelkov in storitev? Verjamemo, da boste s končnim odzivom zadovoljni, tako kot 
so bili vsi naši dosedanji partnerji, ki so v naših rešitvah našli pravi odgovor za svoj 
komunikacijski izziv.

OGLASNE PRILOGE 

Novi časi zahtevajo nove in inovativne prijeme. Nič drugače ni na področju trženjskega 
komuniciranja, kjer si podjetja želijo učinkovitega in kakovostnega komuniciranja s 
svojimi kupci, poslovnimi partnerji in deležniki. Zato v Delu stalno spremljamo razmere 
na trgu in kot vodilna medijska hiša v državi smernice v medijih in oglaševanju tudi 
soustvarjamo. Tako so nastale tematske oglasne priloge. Naše oglasne priloge so odlično 
sprejete, kar dokazuje tudi njihovo uspešno večletno izhajanje. Še več, vsako leto se nam 
pridružijo novi bralci in oglaševalci. Zadnji v naših prilogah najdejo primerno platformo 
za promocijo blagovne znamke, rast prodaje in utrjevanje ugleda podjetja s ciljem 
pozicioniranja na trgu in povečanja prednosti pred konkurenco. Vsebina oglasnih prilog 
je aktualna in zanimiva tako za bralce kot za oglaševalce. V njih obravnavamo različna 
področja, kot so avtomobilizem, ekologija, zabavna elektronika, finance, kmetijstvo, 
vrtičkarstvo, gozdarstvo, urejanje doma, turizem, rekreacija, moda, zabava, zdravje, 
kozmetika, prehrana, problematika starostnikov ... Ekipa oglasnega uredništva Dela v 
ta namen pripravlja pogovore s priznanimi strokovnjaki, nasvete, priporočila, reportaže 
in strokovne članke. Z oglaševanjem v oglasnih prilogah nagovarjate bralce, ki si žele 
kakovostnega, pestrega, zanimivega in informativnega branja. Obenem oglasne priloge 
ponujajo fleksibilnejšo možnost pozicioniranja oglaševalcev med aktualno, raznovrstno in 
prostočasno vsebino, ugodnejše cene oglasnega prostora in promocijske članke po meri 
oglaševalca. 

Dovolite, da vam Delovi strokovnjaki pomagamo pri oblikovanju oglasov in promocijskih 
člankov po vaših željah. Radi vam bomo svetovali, kako boste s svojimi oglasnimi sporočili 
v naših medijih najučinkoviteje dosegli svoje ciljne skupine. 
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OGLASNE PRILOGE

OGLASNE PRILOGE V LETU 2021
Delo, 
datum 
izida

Slovenske 
novice, 
datum 
izida

Nedelo, 
datum 
izida

Nedeljske 
novice, 
datum 
izida

Prvomajske počitnice - - 20.3. 25.3.

Počitniška malha - - 5.6. 3.6.

Jesenske - Krompirjeve počitnice 1.10. 1.10. _ -

Praznično - - 13.11. 18.11.

Aktivni & Zdravi 10.4. 10.4.

Aktivni & Zdravi 12.6. 12.6.

Aktivni & Zdravi 9.10. 9.10.

Kmetijske novice AGRA 21.8.
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CENIK TEMATSKIH OGLASNIH STRANI IN OGLASNIH SNOPIČEV

Poleg prilog oglasno uredništvo Dela pripravlja tudi tematske oglasne strani in oglasne 
snopiče, ki so prav tako odlično sprejeti med bralstvom in našimi poslovnimi partnerji ter so 
namenjeni podrobnejši obravnavi posamezne teme. Pri njihovi pripravi tesno sodelujemo z 
vami, našimi oglaševalci.

Tematske oglasne strani z aktualno tematiko so naš odgovor na živahno dogajanje na trgu. 
Njihova vsebina je zelo raznolika in vsakič prilagojena tako aktualni temi, ki jo tematske 
oglasne strani obravnavajo, kot tudi oglaševalcem. Prav uredniško okolje, s katerim se 
približamo oglaševalcem, je tisto, kar naši partnerji zelo cenijo. 

Še posebej zanimiva oblika so oglasni snopiči, narejeni na ključ, ki jih oglasno 
uredništvo Dela pripravi v tesnem sodelovanju z oglaševalcem, posebej zanj, mu pri tem 
svetuje, upošteva njegove želje, jih prilagodi zahtevam naših bralcev in poskrbi za celotno 
produkcijo, če je to potrebno.

PRIMERI TEMATSKIH OGLASNIH STRANI

OGLASNE PRILOGE
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CENIK OGLASNIH SNOPIČEV
  4 strani 2 strani 1 stran
Delo (pon.–pet.) 9000 5900 3850
Delo (sob.) 11.500 7490 4870
Slovenske novice 7500 4890 3180
Nedelo 6790 4450 2900
Nedeljske novice 6790 4450 2900

  16 strani 8 strani 4 strani
Ona 12.090 8870 6650
Ona (dvosmerna) 15.110 10.980 8640
Polet 7240 5300 3980
Deloindom 10.000 7330 5500
Deloindom (dvosmerni) 12.500 9080 7150
Vikend 12.000 8800 6600
Vikend (dvosmerni) 15.000 10.900 8580
Odprta kuhinja 5300 3800 2900
Odprta kuhinja (dvosmerna) 6600 4700 3770

SPLOŠNI POGOJI:

• Cene so v EUR, DDV še ni upoštevan.
• V ceno so že všteti prispevek oglasnega uredništva, lektoriranje in oblikovanje.
• Na navedene cene ne priznavamo popusta, cene so končne.
•  Oglasni snopiči, izdelani na ključ za končnega kupca, morajo na vsaki strani vsebovati  vsaj 

50 % promocijskega besedila, kar pomeni obširnejšo besedilno predstavitev produkta ali 
tematike z vključujočim slikovnim gradivom.

•  Imetnik materialnih avtorskih pravic na avtorskih delih, objavljenih v Delovih oglasnih 
prilogah, tematskih oglasnih straneh ali oglasnih snopičih, je družba Delo d.o.o. ali avtorji, 
ki imajo z družbo Delo d.o.o. sklenjene ustrezne avtorske pogodbe, razen v primerih, kadar 
oglasni snopič v celoti pripravi oglaševalec sam.

OGLASNE PRILOGE
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DIGITALNI
OGLASNI 
PROSTOR

CENIK
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CENIK DIGITALNEGA OGLASNEGA PROSTORA

Medij Ime oglasa Dimenzija Desktop/

mobilni 

dostop/tablice

 Cena Cenovni 

model/

trajanje

Delo.si ekskluziva na naslovnici ozadje desktop  3.000,00 € 1 dan

Delo.si ekskluziva na naslovnici 970 x 250 desktop  3.000,00 € 1 dan

Delo.si ekskluziva na celotnem portalu – 3 ure ozadje desktop  3.000,00 € 3 ure

Delo.si ekskluziva na celotnem portalu – 3 ure 970 x 250 desktop  3.000,00 € 3 ure

Delo.si ekskluziva na celotnem portalu – 3 ure 300 x 250 pod 
menijem

mobilni 
dostop

 1.500,00 € 3 ure

Slovenskenovice.si ekskluziva na naslovnici ozadje desktop  5.000,00 € 1 dan

Slovenskenovice.si ekskluziva na naslovnici 970 x 250 desktop  5.000,00 € 1 dan

Slovenskenovice.si ekskluziva na celotnem portalu – 3 ure ozadje desktop  5.000,00 € 3 ure

Slovenskenovice.si ekskluziva na celotnem portalu – 3 ure 970 x 250 desktop  5.000,00 € 3 ure

Slovenskenovice.si ekskluziva na celotnem portalu – 3 ure 300 x 250 pod 
menijem

mobilni 
dostop

 5.000,00 € 3 ure

Slovenskenovice.si pasica v glavi portala 220 x 80 + 118 
x 45

desktop/
mobilni

 1.000,00 € 1 dan

Slovenskenovice.si pasica ob podnaslovu članka 920 x 60 + 320 
x 50

desktop/
mobilni

 1.000,00 € 1 dan

vsi portali** klasične pasice 300 x 250 desktop  12,00 € CNT*

vsi portali** klasične pasice 160 x 600 desktop  12,00 € CNT*

vsi portali** klasične pasice 728 x 90 desktop  12,00 € CNT*

vsi portali** nebotičnik veliki 300 x 600 desktop  20,00 € CNT*

vsi portali** pasica v članku 640 x 360 desktop  20,00 € CNT*

vsi portali** pasica v članku - paralax 640 x 700 - 
paralax

desktop  30,00 € CNT*

vsi portali** billboard 970 x 250 desktop  30,00 € CNT*

vsi portali** billboard 970 x 500  – 
dvojni

desktop  50,00 € CNT*

vsi portali** billboard 970 x 500 
– dvojni z 
videom

desktop  50,00 € CNT*

vsi portali** ozadje – brandirano ozadje desktop  30,00 € CNT*

vsi portali** banderola mala 1080 x 150 desktop  35,00 € CNT*

vsi portali** banderola velika 1080 x 300 desktop  50,00 € CNT*

vsi portali** banderola na vrhu in na dnu 
(izmenično prikazovanje)

1080 x 75 + 
1080 x 75

desktop  40,00 € CNT*

vsi portali** lebdeči oglasi 500 x 500 – 
veliki

desktop  60,00 € CNT*

vsi portali** lebdeči oglasi 250 x 250 – 
mali

desktop  50,00 € CNT*

vsi portali** celostranski oglasni premor 1000 x 500 desktop  70,00 € CNT*

vsi portali** mali oglasni prevzem - naslovnica 
desktop

728 x 90 + 300 
x 250

desktop  20,00 € CNT*

vsi portali** mali oglasni prevzem - naslovnica 
mobile

300 x 250 mobilni  30,00 € CNT*

vsi portali** veliki oglasni prevzem z ozadjem 970 x 250 
+ ozadje + 
300x250

desktop  70,00 € CNT*

vsi portali** oglasni prevzem z ozadjem zamik strani 
v levo, 1275 x 
250 + ozadje

desktop  80,00 € CNT*

vsi portali** oglasni prevzem izbranega članka 970 x 250 + 
ozadje + 300 
x 250

desktop/
mobilni

 500,00 € 1 dan

vsi portali** raztegljivi oglasi 728 x 90 -> 728 
x 315

desktop  25,00 € CNT*

vsi portali** raztegljivi oglasi 160 x 600 -> 
600 x 600

desktop  28,00 € CNT*
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vsi portali** raztegljivi oglasi 300 x 250 -> 
600 x 250

desktop  25,00 € CNT*

vsi portali** raztegljivi oglasi 300 x 600 -> 
600 x 600

desktop  30,00 € CNT*

vsi portali** videooglas do 30 s video – 
med članki

desktop  30,00 € CNT*

vsi portali** videooglas video-wall desktop/
mobilni

 60,00 € CNT*

vsi portali** videooglas pre-roll desktop  60,00 € CNT*

vsi portali** videooglas mid-roll desktop  60,00 € CNT*

vsi portali** videooglas post-roll desktop  60,00 € CNT*

vsi portali** videooglas 1000 x 500 – 
celostranski 
oglasni premor

desktop  70,00 € CNT*

vsi portali** zavihek – page peel 120 x 120 desktop  15,00 € CNT*

vsi portali** SEO-članek brez izpostavitev SEO-članek 
(objava 
vsebine)

desktop  400,00 € 1 objava

vsi portali** PR-članek z izpostavitvijo PR-članek 
(objava 
vsebine)

desktop  1.000,00 € 7 dni

vsi portali** advertorial z izpostavitvijo advertorial 
(prilagoditev 
vsebine)

desktop  1.200,00 € 7 dni

vsi portali** advertorial z izpostavitvijo advertorial 
(s pripravo 
vsebine)

desktop  1.500,00 € 7 dni

vsi portali** priprava reportaže in objava članka reportaža in 
članek

desktop  2.000,00 € 7 dni

vsi portali** navzkrižna promocija (za PR in 
advertorial)

nativni oglas desktop  5,00 € CNT*

vsi portali** izpostavitev na 1. poziciji v promo 
boxu

nativni oglas desktop/
mobilni

 400,00 € 1 dan

vsi portali** izpostavitev na poziciji izven promo 
boxa

nativni oglas desktop/
mobilni

 1.000,00 € 1 dan

vsi portali** oglasni prevzem PR/advertoriala vsi oglasni 
formati

desktop  200,00 € 7 dni

vsi portali** obrazec za pridobivanje kontaktov embed ali 
pojavno okno

desktop  Pokličite za 
ceno. 

 Pokličite 
za ceno. 

vsi portali** objava na Facebook strani Facebook post desktop  200,00 € 1 objava

vsi portali** kviz/nagradna igra izvedba in 
izpostavitev

desktop  5.000,00 € 7 dni

vsi portali** mobilna pasica 320 x 50 mobilni 
dostop

 12,00 € CNT*

vsi portali** mobilna pasica 300 x 50 mobilni 
dostop

 12,00 € CNT*

vsi portali** mobilna pasica 300 x 250 mobilni 
dostop

 20,00 € CNT*

vsi portali** mobilna pasica 320 x 480 mobilni 
dostop

 30,00 € CNT*

vsi portali** paralax mobilna pasica 320 x 480 
paralax

mobilni 
dostop

 30,00 € CNT*

vsi portali** mobilna pasica lebdeča na dnu 320 x 50 mobilni 
dostop

 20,00 € CNT*

vsi portali** mobilna pasica lebdeča na dnu 300 x 50 mobilni 
dostop

 20,00 € CNT*

vsi portali** mobilna pasica na vrhu in na dnu 
(izmenično prikazovanje)

300 x 50 + 300 
x 50

mobilni 
dostop

 30,00 € CNT*

vsi portali** mobilna pasica na vrhu in na dnu 
(izmenično prikazovanje)

300 x 100 + 
300 x 100

mobilni 
dostop

 40,00 € CNT*

Medij Ime oglasa Dimenzija Desktop/

mobilni 

dostop/tablice

 Cena Cenovni 

model/

trajanje
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Opombe in splošni pogoji: 

** Vključeni portali: Delo.si, Slovenskenovice.si, Onaplus.si, Micna.si, Svetkapitala.si, 
Deloindom.si, delo.si/Polet, Odprtakuhinja.si
** Pred izbiro oglasa na posameznem portalu je treba preveriti razpoložljivost in zasedenost.
Možno je oglaševanje tudi z drugimi oblikami oglasov; cene teh so odvisne od zahtevnosti 
posega na strani.
Rok za oddajo izdelanega oglasa je 3 delovne dni pred objavo.
Rok za oddajo vsebin za PR-članek in advertorial je 7 delovnih dni pred objavo.
Ob neupoštevanju navedenih pogojev si pridržujemo pravico, da oglasa ne objavimo.
Navedene cene ne vključujejo 22-odstotnega DDV.
Oglasne pasice morajo biti pripravljene v formatu .jpg, .gif, ali .html.
Naročnik sam odgovarja za skladnost oglasa z zakonom.
Veljavnost cenika od 1. 1. 2021.

CENIK DIGITALNEGA OGLASNEGA PROSTORA

vsi portali** celostranski oglasni premor 640 x 960 + 
960 x 640

mobilni 
dostop

 50,00 € CNT*

vsi portali** celostranski oglas – tablice 768 x 1024 tablice  50,00 € CNT*

vsi portali** newsletter 600 x 200 desktop/
mobilni

 600,00 € 1 x 
pošiljanje

vsi portali** nativni oglas s sliko nativni oglas desktop/
mobilni

 5,00 € CNT*

vsi portali** izvedba retargetinga (prikazovanje 
oglasov ni vključeno)

retargeting desktop/
mobilni

 3,00 € CNT*

vsi portali** izdelava enostavnih kreativ (JPG) produkcija desktop/
mobilni

 Pokličite za 
ceno. 

 Pokličite 
za ceno. 

vsi portali** vtičnik za predstavitev izdelkov vtičnik v PR ali 
advertorial

desktop/
mobilni

 100,00 € 1 objava

vsi portali** vtičnik za predstavitev podjetja vtičnik v PR ali 
advertorial

desktop/
mobilni

 100,00 € 1 objava

* Cena velja za 1000 prikazov.

Medij Ime oglasa Dimenzija Desktop/

mobilni 

dostop/tablice

 Cena Cenovni 

model/

trajanje

NEKAJ ARGUMENTOV ZA PRODAJO VSEBIN NA SPLETU:

- Ponujamo premium medije in umestitev med kakovostne in verodostojne vsebine, ki jim 
bralci zaupajo, s tem pa vrhunsko vsebinsko okolje za blagovne znamke.

- Septembra smo prenovili Delo.si, januarja Slovenskenovice.si, temu pa bo sledila prenova 
nišnih portalov.

- S prenovo so zrasli dosegi portalov in tudi število prebranih vsebin, s tem pa tudi število 
prebranih promocijskih vsebin.

- Odlični smo v modifikaciji vsebin in pripravi zgodb, prilagojenih bralnim navadam, te pa 
med objavo še dodatno optimiziramo.

- Ponujamo največ izpostavitev vsebin na trgu, promocijska okna so izpostavljena na 
naslovnici, rubrikah in v člankih, tako da lahko prestrežejo prav vse obiskovalce med 
7-dnevno izpostavitvijo.

- Pri vsaki vsebini merimo na najmanj 2000 branj, večina vsebin pa to številko gladko 
preseže, branost je navzgor omejena le z zanimivostjo vsebine, aktualnostjo in seveda z 
naročnikovo ponudbo.

- Decembra 2020 smo posodobili navzkrižno promocijo, podporen produkt vsebinskemu 
oglaševanju, ki že kaže odlične rezultate in s katerim lahko mesečno dosežemo več kot 
850.000 bralcev.

- Na Delo.si in Svetkapitala.si imamo novo funkcionalnost – e-govorca, ki prebere besedilo 
članka, kar pomeni, da lahko bralci promocijske članke tudi poslušajo!
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657.018 
DOSEG V DECEMBRU 2020 

DELO.SI

Ključni oglasni formati

Ozadje

Video med vsebino

Billboard

Mobilna pasica

PR-članek/advertorial

Klasične pasice

Oglasni prevzem

Posebni projekti na ključ
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Posebnosti naših uporabnikov:

•   več kot polovico prikazov ustvarijo obiskovalci z višješolsko ali višjo 
izobrazbo;

•   51 % je mlajših od 45 let, kar je za oglaševalce velik potencial;
•   povprečen čas obiska uporabnikov z visokošolsko izobrazbo je 32 minut 

mesečno;
•   med uporabniki je 50 % moških, ki na portalu povprečno preživijo več časa 

kot ženske;
•   44 % prikazov ustvarijo obiskovalci z mesečnimi prihodki nad 1200 evrov.

Delo.si 
Delo.si je eden vodilnih slovenskih informativnih spletnih portalov in poleg
aktualnih novic ponuja verodostojne zgodbe, poglobljene analize, ocene in
kritičen pogled na družbeno dogajanje doma in po svetu. Delo.si ponuja sodoben
način informiranja uporabnikov in dostopanja do vsebin iz časopisa Delo in
njegovih prilog. Bogastvo portala pa so poleg kakovostnih vsebin tudi tesne vezi
z bralci na različnih družbenih omrežjih. Osveženi portal ponuja prijazno 
uporabniško izkušnjo in pametno rešitev, ki omogoča, da vsebine ne samo 
beremo, ampak tudi poslušamo.

DELO.SI

Oglasni prevzem

Posebni projekti na ključ
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759.532
DOSEG V DECEMBRU 2020 

SLOVENSKENOVICE.SI

Ključni oglasni formati

Ozadje

Video med vsebino

Billboard

Mobilna pasica

PR-članek/advertorial

Klasične pasice

Oglasni prevzem

Posebni projekti na ključ
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Posebnosti naših uporabnikov:

•   Novice imajo na facebooku več kot 241.000 sledilcev, kar je največ od vseh 
novičarskih portalov v Sloveniji;

•   več kot 750.000 uporabnikov mesečno ustvarja več kot 53 milijonov ogledov;
•   povprečen čas, ki ga obiskovalec prebije na portalu, je 1 uro in 7 minut 

mesečno;
•   slabi dve tretjini bralcev (64 %) je mlajših od 50 let;
•   slovenskenovice.si dosežejo 12 % osnovnošolcev, dijakov oz. študentov;
•   bralci so na portalu aktivni in odzivni – vsebine pogosto delijo s prijatelji na 

družbenih omrežjih.

Slovenskenovice.si
Slovenskenovice.si so spletni portal najbolj priljubljenega časopisa, ki temelji
na hitrem in kakovostnem poročanju s fokusom na dnevnih zgodbah, kroniki,
bulvarskih člankih in resničnostnih šovih. Odlikujejo ga hipno obveščanje
o aktualnih dogodkih in poudarki na zgodbah, ki jih slehernikom piše
življenje. Osveženi portal podaja atraktivne vsebine s poudarkom na 
fotografijah in videoposnetkih, interaktivne storitve. Njegovo bogastvo je 
izjemno močna skupnost na družbenih omrežjih.

SLOVENSKENOVICE.SI
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146.401 
DOSEG V DECEMBRU 2020 

Ključni oglasni formati

Ozadje

Video med vsebino

Billboard PR-članek/advertorial

Klasične pasice

Oglasni prevzem

Posebni projekti na ključMobilna pasica
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Mična.si
Micna.si je spletna zakladnica idej za prefinjen, eleganten in zapeljiv modni
slog. Včasih je provokativna, ampak vedno očarljiva in v koraku z modnimi
smernicami. Polna je lepotnih navdihov, napotkov za ličenje in nego las. Skrbi 
za harmonijo telesa, čustev, uma in duha. Obožuje karierne izzive. Veliko 
razmišlja o odnosih, intimi in osebnostni rasti. Polna strasti do življenja. 
Ljubiteljica lepih stvari in uživanja.

 

MIČNA

Posebnosti naših uporabnikov:

•  64 % žensk, 36 % moških,
•  39 % obiskovalk je starih od 25 do 44 let,
•  26 % obiskovalk micna.si se zelo zanima za modo in kozmetiko,
•  44 % obiskovalk se zelo zanima za potovanja,
•  54 % obiskovalk se zelo zanima za zdravje.
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306.154
DOSEG V DECEMBRU 2020 

Ključni oglasni formati

Ozadje

Video med vsebino

Billboard PR-članek/advertorial

Klasične pasice

Oglasni prevzem

Posebni projekti na ključMobilna pasica
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ODPRTAKUHINJA.SI

Odprtakuhinja.si 
Odprtakuhinja.si je kulinarični portal z izvrstnimi kulinaričnimi zgodbami,
praktičnimi nasveti in recepti za vse okuse, ki jih ustvarjajo vrhunski kulinarični
novinarji. Portal je obogaten z videovsebinami in recepti gostujočih blogerjev 
iz sveta slovenske kulinarike. Je kuharski vodnik za popolne začetnike in 
prefinjene gurmane. Rad preizkuša mednarodne jedi in odkriva nove sestavine, 
najraje pa kuha domače in preprosto, po receptih naših babic. Sezonsko in 
zdravo. 

 

Posebnosti naših uporabnikov:

• eden od najhitrejše rastočih portalov s 76-% letno rastjo števila uporabnikov;
• zvesti in aktivni obiskovalci v facebook skupini Odprte kuhinje Kaj za kosilo? z 

več kot 13.000 aktivnimi uporabniki;
• 64 % žensk, 36 % moških;
• 38 % jih ima višjo ali visoko izobrazbo;
• med uporabniki portala je 24 % takih, ki imajo dohodke nad 1200 evrov;
• 55 % jih zanima kulinarika (indeks 126);
• 55 % jih zanima zdravje (indeks 115).
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DELOINDOM.SI

Ključni oglasni formati

Ozadje

Video med vsebino

Billboard

Mobilna pasica

PR-članek/advertorial

Klasične pasice

Oglasni prevzem

Posebni projekti na ključ
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Posebnosti naših uporabnikov:
•   ciljna skupina so mlajši uporabniki, ki so medijsko aktivni in primarno
dosegljivi zunaj dometa tiskanega medija;
•   55 % jih je mlajših od 50 let, kar je aktivni del prebivalstva;
•   48 % jih ima višjo ali visoko izobrazbo oz. se še šolajo;
•   60 % žensk, 40 % moških;
•   so aktivni in se zelo odzivajo na nagradne igre;
•   v primerjavi s konkurenco so višje izobraženi in imajo višje dohodke,  

25 % jih ima dohodke višje kot 1200 evrov.

Deloindom.si
Deloindom.si je spletni portal za urejanje domačega in delovnega okolja ter
okolice. Raziskuje globino bivanja, arhitekture in gradnje ter odkriva skrivnosti
hortikulture v domačem okolju slovenskega prostora. Ponuja tudi izbrane in
strokovno obdelane teme s področja interierja, energijske učinkovitosti ter
skrbi za okolje, vrt in živali.

DELOINDOM.SI
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POLET.SI

Ključni oglasni formati

Ozadje

Video med vsebino

Billboard

Mobilna pasica

PR-članek/advertorial

Klasične pasice

Oglasni prevzem

Posebni projekti na ključ
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Posebnosti naših uporabnikov:
• 40 % jih ima višjo ali visoko izobrazbo,
• med uporabniki portala jih ima 27 % dohodke nad 1200 evri,
• med uporabniki portala je 60 % žensk, 40 % moških,
• 41 % jih zanima športna vsebina,
• 54 % jih zanima zdravstvena vsebina.

Polet.si
Polet.si je spletni portal za celovito in aktivno življenje. Vsebine iz tiskane 
izdaje so dopolnjene z dodatnimi informacijami izpod peres prepoznavnih 
Poletovih novinarjev. Na portalu so objavljene številne vsebine iz sveta športa 
in rekreacije, ki jih dopolnjujejo praktični nasveti, videovsebine, blogi in ankete.

POLET.SI
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ONAPLUS.SI

Ključni oglasni formati

Ozadje

Video med vsebino

Billboard

Mobilna pasica

PR-članek/advertorial

Klasične pasice

Oglasni prevzem

Posebni projekti na ključ
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Posebnosti naših uporabnikov:
• 60 % je žensk, 40 % je moških,
• 37 % jih ima višjo ali visoko izobrazbo,
• med uporabniki portala je 25 % takih, ki imajo dohodke nad 1200 evri,
• 54 % jih zanima zdravstvena vsebina (indeks 112),
• 24 % jih zanimata moda in kozmetika (indeks 108).

Onaplus.si
Onaplus.si je spletna sopotnica vseh tistih, ki želijo živeti v sozvočju s
svojim jazom in soustvarjati boljši svet ter se na tej poti ne bojijo privoščiti
si tudi lepote, užitkov in drznih izzivov. Onaplus.si predstavlja zanimive in
iskrene intervjuje z znanimi Slovenkami in Slovenci ter kolumne pronicljivih
avtorjev. Podaja mnenja relevantnih posameznikov o trenutni pereči družbeni
problematiki. Zagotavlja zdravstvene, partnerske in lepotne vsebine ter ponuja
nasvete strokovnjakov s področja odnosov, vzgoje, zdravja in bivanja.

 

ONAPLUS.SI
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SVETKAPITALA.SI

Ključni oglasni formati

Ozadje

Video med vsebino

Billboard

Mobilna pasica

PR-članek/advertorial

Klasične pasice

Oglasni prevzem

Posebni projekti na ključ
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Posebnosti naših uporabnikov:

• prevladujeta skupini obiskovalcev v starostnih skupinah: 35–44 let (25 %) in
25–34 let (25 %);
• 45 % moških, 55 % žensk;
• 59 % obiskovalcev dostopa z mobilnih telefonov ali tablic, 41 % z namiznih
računalnikov;
• zanimajo jih infoteh in potovanja.

Svetkapitala.si
Svetkapitala.si je poslovni portal, ki prinaša vpogled v slovenske podjetniške 
zgodbe, inovativne ideje in nove poslovne modele ter intervjuje s podjetniki. 
Predstavlja tehnologijo, ki vpliva na razvoj človeštva, raziskuje trg nepremičnin, 
pripravlja borzne komentarje in odkriva trende. Odpira pogled na najbolj 
aktualne in nove veščine z različnih področij: digitalizacije, podjetništva, 
marketinga, psihologije, organizacije, vodenja, prava in financ. Namenjen je 
ljudem iz poslovnega sveta in tistim, ki bi del njega radi postali, saj zagotavlja 
strokovna znanja in praktične poslovne izkušnje ter globlji vpogled v 
gospodarstvo.

SVETKAPITALA.SI



DOGODKI
Medijska družba Delo je znana po že tradicionalno uveljavljenih dogodkih, pa tudi po novejših,
ki napovedujejo različne trende in sledijo duhu časa. Pri organizaciji dogodkov delujemo celovito in se 
prilagajamo razmeram na trgu. V času epidemije oz. posebnih ukrepov organiziramo spletne dogodke, 
ki so v celoti in delno vnaprej posneti.
Vsak dogodek odraža vrednote posamezne blagovne znamke, iz katere izhaja, in nagovarja specifične 
ciljne skupine. Zato Delovi dogodki tudi oglaševalcem omogočajo neposredno vzpostavljanje odnosov 
s predstavniki izbranih ciljnih skupin:
•     vzpostavljanje tesnejših vezi z izbrano javnostjo 
•      povezanost oglaševalca z vsebino dogodka, ki odseva njegove vrednote
•     priložnosti sponzoriranja, soorganizacije ali ciljnega oglaševanja
•     prepoznavni dogodki družbe Delo: Delova osebnost leta, Ona 365, Kresnik, 
Onina zgodba, Delovi poslovni dogodki, usmerjeni dogodki z izbrano tematiko (posebni dogovori,
možno tudi skupno oblikovanje zasnove dogodka)

DELOV POSLOVNI CENTER
Delo strateško krepi svoj ugled kot medijska hiša s pestro paleto produktov, ki 
jih nenehno dopolnjujemo, nadgrajujemo in širimo. Tako nadaljujemo razvoj 
tematskih poslovnih kampanj in dogodkov, ki so eden izmed novejših in aktual-
nejših produktov medijske hiše Delo. Z njimi se pozicioniramo kot soustvarjalec 
ključnih tem na gospodarskem področju in spodbujamo širši družbeni dialog.

Medijska hiša Delo bo leta 2021 izvedla pet tematskih poslovnih kampanj, ki jih 
bomo sklenili z dogodki oz. konferencami:

ŠPORT 2021
(od 4. 3. do 13. 5. 2021)
ŠPORTNI DOGODKI KOT POSEL 
Medijska hiša Delo bo projekte v okviru Delovega poslovnega centra (DPC) tudi 
v letu 2021 obogatila z uredniško kampanjo in poslovno konferenco na temo 
športnih dogodkov in sponzorstev. Slovenci se radi ukvarjamo z vsemi vrstami 
športa, zelo pa smo ponosni tudi na športnike, ki žanjejo uspehe. Manjši in večji 
dogodki, namenjeni rekreativcem ali profesionalnim športnikom, pa so za sponzorje 
in organizatorje tudi posel. Eden največjih dogodkov so gotovo olimpijske igre, ki 
bodo zaradi pandemije v spremenjenih razmerah. Tudi sicer bo imela pandemija 
zelo verjetno dolgoročne in nepovratne učinke tudi na ustroj športa, če ne bo 
posegov države za odpravo teh posledic. Za rast in razvoj športnih dogodkov 
so med drugim zaslužna športna sponzorstva, ki omogočajo izvedbo športnih 
tekmovanj in v osnovi podpirajo zdrav način življenja: gibanje, zdravo prehrano, 
slogo, ozaveščanje … Zato so takšna sponzorstva tudi družbeno odgovorna, saj 
ustvarjajo pozitivne učinke na gospodarstvo in javno zdravje. Vsebina bo vsak 
četrtek umeščena v časopis Delo in med vso kampanjo
Kampanja se bo sklenila s poslovno konferenco 12. 5. 2021.

CITY AS A LAB: MOBILNOST 2021 
(od 5. 3. do 10. 6. 2021) 
VIZIJA URBANE PRIHODNOSTI VIZIJA URBANE PRIHODNOSTI
Mobilnost je preplet različnih industrij, ki ustvarjajo nove poslovne modele za 
uporabo inovativnih uporabniških rešitev. Razvoj informacijske tehnologije je 
omogočil, da imamo danes na izbiro veliko oblik potovanja – in to dobesedno 
na dlani, v obliki mobilnosti kot storitve. V to mobilnostno zgodbo vstopata tudi 
zavarovalniška in finančna panoga. Pametna mesta stremijo k zagotavljanju 

ŠPORT 2021
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čim boljšega – bodisi javnega bodisi zasebnega prevoza. Logistika v povezavi 
s pametnimi tovarnami omogoča pravočasno dostavo izdelkov, elektrifikacija 
mobilnosti pa se povezuje s področjem pametnih omrežij. Konferenca City as 
a Lab: Mobilnost 2021 vam bo na enem mestu približala najnovejše trende 
na področju mobilnosti in komplementarnih industrij, kot so IKT, logistika in 
energetika, ter vas povezala z najpomembnejšimi deležniki v Sloveniji, regiji in po 
svetu.
Osnovni nosilec ostaja časopis Delo, in sicer z vsebinami vsak petek med 
trajanjem kampanje, obogatil pa jo bo tudi portal delo.si. 
Kampanja se bo zaključila z dvodnevno mednarodno spletno konferenco, ki bo 8. 
in 9. 6. 2021.

ZDRAVJE 2021 
(od 19. 5. do 23. 9. 2021) 
GRAJENJE VZDRŽLJIVOSTI ZDRAVSTVENEGA SISTEMA
Covid-19 ni samo največji izziv, s katerim se je moral v 21. stoletju spoprijeti 
zdravstveni sistem. Je tudi katalizator, ki je pospešil uvajanje že dlje časa 
napovedovanih sprememb v zdravstvu. Kako so se spreminjali trendi v zdravstvu 
in zdravstvenih sistemih med pandemijo in po njej? Digitalizacija je eno od takih 
področij hitrih sprememb, saj so nekateri evropski zdravstveni sistemi vzpostavili 
videopreglede in načrtujejo, da bi ta način obravnave življenjsko neogroženih 
pacientov ohranili tudi v prihodnje za nenujne primere, saj denimo občutno 
skrajša čakalne dobe. V ospredje vstopajo novi modeli financiranja zdravljenja in 
dodatnih oblik zavarovanja. Prilagajajo se tudi vodilni proizvajalci zdravil s celično 
in gensko terapijo ter personaliziranimi zdravili, s katerimi se odpirajo nove 
možnosti za bolnike. Kakšna je vloga posameznika? 
Skrb in odgovornost za aktiven in uravnotežen življenjski slog sta bolj kot kdaj 
postavljena v ospredje. 
Projekt bo vsako sredo vsebinsko podprt v časopisu Delo, vsebinsko pa ga bo 
podpiral in obogatil delo.si. Kampanja se bo končala 22. 9. 2021 s konferenco. 

IZVOZNIKI 2021 
(od 11. 6. do 7. 10. 2021) 
KAKO OKRETNO JE SLOVENSKO GOSPODARSTVO V EVROPSKI UNIJI
V drugi polovici leta 2021 bo Slovenija predsedovala Evropski uniji. V tem času 
bodo oči evropske javnosti usmerjene v Slovenijo, kar bo za našo državo in 
predvsem za gospodarstvo velika priložnost, da predsedovanje izkoristi za 
posel in okrevanje po covidni krizi, ki je udarila skoraj na vseh področjih. Seveda 
Slovenija z Evropsko unijo veliko posluje, vendar pa možnosti še zdaleč niso 
izčrpane. Na konferenci in v poslovni kampanji, katere nosilca sta časopis Delo in 
njegova spletna različica, bomo pregledali stanje slovenskega izvoza in slovenskih 
naložb v EU, kako priti na nove trge v EU, kako povečati dodano vrednost v 
slovenskem gospodarstvu in izvozu ter kako doseči digitalno preobrazbo, ki 
bo osredotočena na izzive prihodnjega desetletja. Odgovore na ta in še mnoga 
druga vprašanja bomo iskali s sogovorniki, med katerimi bodo predsedniki 
uprav največjih slovenskih podjetij, strokovnjaki s področja mednarodne 
trgovine in Evropske unije ter predstavniki državnih institucij in institucij EU. S 
kampanjo in konferenco Izvozniki 2021 želimo vzpostaviti platformo, na kateri 
se bodo pozitivni učinki predsedovanja Svetu EU lahko prenesli tudi na področje 
gospodarstva, in slovenskim izvoznikom omogočiti dostop do pravih informacij 
pri spodbujanju poslovanja na trgih EU in širše.
Kampanja bo potekala vsak petek pod okriljem časopisa Delo, dodatno 
obogatena z vsebinami, izpostavljenimi na digitalni platformi delo.si, sklenila pa s 
konferenco 6. 10. 2021. 
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DELOVE PODJETNIŠKE ZVEZDE 2021 
(od 17. 6. do 12. 11. 2021) 
V okviru Delovih podjetniških zvezd vsako leto predstavimo nominirana mala in 
srednje velika uspešna podjetja, izmed katerih, po izboru strokovne komisije, enemu 
podelimo naziv Delova podjetniška zvezda leta. Podjetniške zvezde so podjetja 
prihodnosti, ki rastejo, zaposlujejo, vlagajo v razvoj, izvažajo, inovirajo in so družbeno 
odgovorna. Imajo rešitve in vedo, kaj potrebujejo, da bodo uspešna še naprej, ljudje 
jim zaupajo in jih cenijo – in prav taki lahko prinesejo spremembe v našo družbo. 
Delove podjetniške zvezde, mala in srednje velika podjetja, ki so gibalo vsakega 
gospodarstva, se nenehno soočajo s spremembami na vseh področjih svojega 
delovanja: gospodarstvo se ohlaja, politična tveganja se povečujejo, učinki 
klimatskih sprememb so vse pogostejši, naravni viri se zmanjšujejo … Zato morajo 
razvijati nove, trajnostno naravnane poslovne strategije in trajnostne izdelke ali 
storitve, s katerimi se bodo lažje vključevala v globalne verige vrednosti. Zaradi 
tega morajo najti ustrezno kombinacijo finančnih in kapitalskih virov za svojo rast 
in razvoj. Ustvarjanje nove vrednosti pa je danes povezano predvsem z novimi, 
pametnimi tehnologijami. In uresničevanje dogovorjenih sprememb mora redno 
nadzorovati vodstveni vrh.
Kampanja bo v letu 2021 potekala že petič, in sicer vsak četrtek pod uredniškim 
okriljem časnika Delo in delo.si. Zaključila se bo z gala podelitvijo, ki bo 11. 11. 2021.
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IZVIRNE OGLASNE REŠITVE
V časopisni hiši Delo slovimo po odlični ponudbi oglaševanja v pestri paleti tiskanih edicij za
izbrane ciljne skupine. V zadnjih letih je prehod v digitalni svet ponudil številne priložnosti za
nadgradnjo naših blagovnih znamk na digitalnih platformah, ki so pomemben del tudi naše
oglasne ponudbe.

Spremenjen življenjski slog posameznikov in drugačne bralne navade nas spodbujajo k iskanju
drugačnih načinov angažiranosti posameznikov in organizacij. Zato tudi v Delu stremimo
k nadgrajevanju klasičnih, preverjeno učinkovitih oglaševalskih oblik s celovitimi, izvirnimi
oglaševalskimi rešitvami, ki zagotavljajo učinek in rezultate. Priložnosti je veliko, in če jih znamo
skupaj prepoznati, povečujejo vrednost tudi za vas, oglaševalce. Tako dobite več alternativ za
gradnjo odnosov s svojimi ciljnimi skupinami.

V nadaljevanju vam predstavljamo nekaj dodatnih oglaševalskih rešitev, ki jih ponujamo v Delu,
skupaj z vami pa smo se seveda pripravljeni še razvijati in poiskati tudi druge oblike.

PARTNERSKO POVEZOVANJE (CO-BRANDING AKCIJE)
•  trženjske akcije po meri oglaševalca, ki odsevajo skupne vrednote izbrane Delove blagovne 

znamke in oglaševalca ter s sinergijo povečajo učinek aktivnosti
•  daljša pojavnost oglaševalca z vsebinsko in oglasno umeščenostjo akcije na tiskani in 

digitalni platformi
• pridobivanje skupne baze sodelujočih za neposredno trženje

NAGRADNE IGRE IN DRUGE ZABAVNE RUBRIKE
• NAGRADNE IGRE IN DRUGE ZABAVNE RUBRIKE:
• doseganje velike stopnje interaktivnosti
• zelo dobra odzivnost bralcev
• možnost skupne baze sodelujočih za neposredno oglaševanje
• primer dobre prakse: velika nagradna igra Slovenskih novic Terna, poletje s Slovenskimi 

novicami, tematske nagradne križanke, glasovanja, spletne nagradne igre 
 …
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•  kreativna oglasna 
rešitev

•  možna objava na 
sredini snopiča

•  kreativo mora potrditi 
odgovorni urednik

DELO POSEBNI OGLASNI FORMATI:
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EKSLUZIVNI ZAKUP OGLASNE NASLOVNICE ALI 
ZADNJE STRANI: DELO, NEDELO, SLOVENSKE 
NOVICE IN SOBOTNA PRILOGA:

• najbolj vidno mesto časopisa in neposreden stik z bralci 
• ekskluzivnost, povezana z omejenim številom pojavljanj
• uredništvo si pridržuje pravico do zavrnitve kreative

Ob zakupu prve strani je obvezen zakup 1/1 oglasa na drugi 
strani, ob zakupu zadnje strani pa je obvezen zakup 1/1 
oglasa na predzadnji strani.

PANORAMA:

• nova in kreativna oglasna rešitev
• možno spredaj ali zadaj v 

časopisu, v prilogah tudi na 
sredini

• kreativo mora potrditi odgovorni 
urednik

OGLASNI OVITEK:

• kreativno najatraktivnejša izpostavitev
• ekskluzivnost, povezana z 

omejenim številom pojavljanja
• uredništvo si pridržuje pravico do zavrnitve kreative
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SPLOŠNI POGOJI ZAKUPA ZA DELO, SLOVENSKE NOVICE, 
SOBOTNO PRILOGO IN NEDELO:

1. Vsebina oglasnega sporočila mora biti v skladu z osnovnimi parametri 
oglaševanja, navedenimi v veljavnem ceniku.

2.  Videz oglasa ne sme oblikovno, vsebinsko in slikovno posnemati naslovnice 
časopisa. Priporočamo imidž oglas.

3.  Zakup je možen v celotni nakladi časopisa, in ne na posameznih manjših enotah.
4.  Rezervacija prostora je potrebna najmanj dva tedna pred objavo, gradivo pa 

najpozneje teden dni pred objavo.
5.  Kreativo mora predhodno potrditi odgovorni urednik.
6. Naročnik mora biti označen s polnim imenom ali imenom svoje spletne strani.

NALEPKE:

• izviren sistem »odlepi in 
uporabi«, ki je svetovni 
oglaševalski trend

• vzbudi pozornost bralcev 
in zagotovi večjo stopnjo 
odzivnosti

• dosežena visoka 
zapomnljivost sporočila 
oglaševalca 

OVIJANJE S TRAKOM:

• atraktivna izpostavitev
• vzbudi pozornost bralcev 

in zagotovi večjo stopnjo 
odzivnosti

• možen dvostranski tisk
• kreativo mora potrditi 

odgovorni urednik
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LEPLJENJE IN OVIJANJE

ROČNO LEPLJENJE: lepljenje vzorčkov (testerjev) ali promocijskih materialov (kartic, 
kupončkov ipd.) na oglas različne velikosti:
• v notranjosti prilog Ona, Deloindom, Polet, Vikend, Sobotna priloga,  
 Odprta kuhinja, Super 50 in revije Suzy.
 Cena za lepljenje: 0,082 EUR + DDV in oglasni format na katerega se vzorček lepi.
• na naslovnici Dela, Slovenskih novic, Nedela in Nedeljskih novic
 Cena za lepljenje: 0,093 EUR (0,1135 EUR z DDV) na izvod x št. izvodov + cena za oglasni   
 format, kamor se vzorček/kartica/kuponček lepi.

OVIJANJE: plastificiranje ali ovijanje s trakom, po dogovoru

Rok za oddajo materialov: teden dni pred lepljenjem, ovijanjem oziroma po dogovoru v Delu, 
Tiskarsko središče, Slovenčeva 19a, 1000 Ljubljana.

TISK, VLAGANJE IN VPENJANJE

TISK
V Delu vam lahko oblikujemo in stiskamo vloženke, kataloge ali posebne priloge v velikosti 
Dela, Slovenskih novic, Sobotne priloge ali revijalnih prilog. Ker je cena odvisna od števila 
strani, vrste papirja, naklade in vrste tiska, vam bomo pripravili ponudbo.

VLAGANJE IN VPENJANJE
V vse edicije časopisne hiše Delo je možno vlaganje v celotno naklado, pa tudi delno vlaganje, 
določeno po različnih merilih. Za nestandardne vloženke je potreben poseben dogovor. 
Vpenjanje je možno v priloge Ona, Deloindom, Polet, Vikend, Odprta kuhinja (potreben 
predhodni dogovor).

CENA ZA 1000 VLOŽENIH IZVODOV: 
 Tisk v Delu Tisk drugje
 v EUR (brez DDV)  v EUR (brez DDV)
do teže 10 g 62 82
od 11 do 20 g 77 97
od 21 do 40 g 93 118
od 41 do 60 g 108 129
od 61 do 80 g 120 141
od 81 do 100 g 134 155
od 101 do 110 g 150 170
od 111 do 120 g 168 187
od 121 do 130 g 186 206
od 131 do 140 g 204 225
od 141 do 150 g 222 244
od 151 do 160 g  240 282

Najmanjše število vloženk je 10.000 izvodov.

Velja za standardizirane vloženke.
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DIMENZIJE STANDARDIZIRANIH MATERIALOV ZA STROJNO VLAGANJE V DELO, NEDELO, 
SLOVENSKE NOVICE IN NEDELJSKE NOVICE:
najmanjša širina  135 mm
najmanjša višina (hrbet) 90 mm 

Širša stran oziroma hrbet vloženke mora biti enoten  
(strojno ni možno vlagati harmonike ali Z-vloženke);

Lahko vlagamo tudi manjše formate, npr: vizitko 85 x 55 mm, vendar samo v kombinaciji s 
standardizirano vloženko.

Največji širina in višina sta odvisni od edicije.
Maksimalna dimenzija vloženk: lahko gleda tudi ven iz časopisa, vendar ne priporočajo več kot 
2 cm, ker se potem pri vezanju časopisov v pakete vloženka lahko strga.

Pri vlaganju enega lista mora biti teža papirja najmanj 100 g/m2.

DIMENZIJE MATERIALOV ZA STROJNO VPENJANJE V ONO, DELOINDOM, POLET, VIKEND, ODPRTO 
KUHINJO IN SUZY:
najmanjša širina   150 mm največja širina  203 mm
najmanjša višina 147 mm največja višina 271 mm

Vpenjanki je treba dodati zaradi porezave na spodnjem robu 6 mm, če zavzema največje 
dimenzije, pa tudi na drugih zunanjih robovih.

Rok za oddajo materialov: teden dni pred vlaganjem, vpenjanjem oziroma po dogovoru v Delu. 
Tiskarsko središče, Slovenčeva 19a, 1000 Ljubljana.
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SPLOŠNO
Cene oglasnega prostora so zapisane pri posameznih edicijah.

Osnova za objavo je pisno naročilo, ki ga je mogoče preklicati:
•  za Delo, Slovenske novice, Nedeljske novice, Nedelo in digitalne platforme najmanj 
 dva delovna dneva pred predvideno objavo,
•  za priloge Ona, Deloindom, Polet, Vikend, Odprta kuhinja in revijo Suzy ter vse 
nestandardne  oglasne formate in posebne projekte najmanj teden dni pred predvideno objavo.
•  za Onoplus in Svet kapitala najmanj deset delovnih dni pred predvideno objavo.

Za poznejši preklic zaračunavamo nadomestilo, in sicer 30 % od vrednosti predvidene objave.

Časopisna družba Delo d.o.o. si pridržuje vse materialne in druge avtorske pravice. Nobenega 
dela ni dovoljeno reproducirati ali kopirati v kakršni koli obliki brez dovoljenja izvajalca.

Naročnik je odgovoren za vsebino objave (skladnost s Slovenskim oglaševalskim kodeksom, 
nezavajajoče oglaševanje, spoštovanje pravic intelektualne lastnine).

Skladno s 15a. členom Zakona o varstvu potrošnikov morajo biti vsi oglasi podpisani z nazivom 
in naslovom oglaševalca, čigar izdelek ali storitev se oglašuje.

Vsi oglasi, objavljeni v edicijah časopisne družbe Delo d.o.o., morajo biti objavljeni v 
slovenskem jeziku ali z ustreznim prevodom v slovenski jezik.

Rok plačila je osem (8) dni po objavi.  Za zamujena plačila zaračunavamo zakonsko določene 
zamudne obresti.  
Na cene v ceniku se obračuna DDV po predpisani stopnji (22 %).

Reklamacijski rok je osem (8) dni po objavi. Reklamacija pri ponavljajočih se objavah se 
upošteva le, če naročnik na napako opozori v pisni obliki takoj po prvi objavi. Za oglase, pri 
katerih so bili materiali oddani po navedenih rokih oddaje, reklamacije ne upoštevamo, prav 
tako tudi ne za oglase, oddane na elektronskem mediju brez vzorčnega odtisa. Za napake pri 
objavah, ki so posledica slabe predloge ali telefonsko sporočenih popravkov, je odgovoren 
naročnik.

Prav tako reklamacija želenega mesta objave ni upravičena, če ni zakupljena posebna pozicija 
oglasa, kar pa ne izključuje reklamacij zaradi kakovosti tiska ali vsebine oglasa.

Zaradi potreb uredništva se lahko pozicija oglasa v edicijah spremeni. Naročnika o tem pred 
objavo obvestimo, da lahko datum objave spremeni oziroma da se strinja z dražjo pozicijo.

SPLOŠNI PRODAJNI POGOJI
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V CELOTI OBLIKOVANI OGLASI
Sprejemamo oglase, ustvarjene z Adobe Acrobat Distillerjem oz. z ustreznim grafičnim 
programom, ki omogoča shranjevanje v zapisu pdf, primernem za tisk. Lahko pa uporabite 
prednastavljene Press Quality ali High Quality Print. Oglas naj bo v vektorski obliki (ne 
rastriran).

TEHNIČNE REFERENCE
1. Vse slike in barve v oglasu (besedilo, podlage, okvirji) morajo biti v modusu CMYK 

(procesne barve), pripravljene za časopisni tisk, v formatu tif (brez kompresije LZW) ali EPS 
(composite, ne DCS).

2. Preden slike postavite v oglas, jih je treba primerno obrezati in pripraviti v velikosti 1 : 1 
 za Delo, Slovenske novice, Nedeljske novice, Nedelo, Sobotno prilogo in Svet kapitala v 

ločljivosti 200 dpi (34-linijski raster/cm), za Ono, Vikend, Deloindom, Polet, Odprto kuhinjo, 
Onoplus, Suzy pa 300 dpi (60-linijski raster/cm).

3. Tanke negativne črke, črte in drugi elementi v več barvah niso primerni za časopisni tisk. 
Črne oz. sive črke morajo biti definirane kot sivi odtenek, in ne sestavljene iz barv CMY.

4. Za pravilen prenos vseh elementov oglasa na našo platformo je potreben vzorčni odtis. 
 Če nam dostavite pdf, mora biti to odtis dokumenta pdf, ne odtis iz programa, v katerem 

 je bil narejen.
5. Če nam oglas pošljete po e-pošti ali naložite na strežnik ftp, priložite jpg za predogled –  

za nadzor prenosa vseh elementov oglasa.
6. Če želite, da se bo tisk kar najbolj približal želenim barvam, nam lahko dostavite poskusni 

odtis, ki ponazarja želeno tiskarsko tehniko (barvni obseg, povečanje rastrskih tonov).
7. Nastavitev za osvetlitev oglasov je črna (black) overprint (črna barva se sešteva s podlago).
8. Če želite zagotoviti enak odtenek sive barve, bodite zaradi barvnega upravljanja na ripu 

pazljivi v primerih, ko je rastrska slika s sivim ozadjem na vektorsko definirani sivi podlagi; 
če sivo barvo rastrske slike tvorijo tri ali vse štiri procesne barve, definirajte v vektorski 
podlagi v barvnem modelu CMYK enako recepturo.

DELNO OBLIKOVANI OGLASI 
Slike lahko dostavite v računalniški obliki v zapisu tif ali jpg (ne v Microsoft Word), pripravljene 
enako kot za izdelan oglas (v modusu CMYK in primerne ločljivosti), ali v neračunalniški obliki: 
diapozitiv brez dimenzijske omejitve, kakovostna predloga na papirnatih medijih. Logotipe 
dostavite v vektorski obliki v modusu CMYK (.pdf, .eps, .ai), skupaj s pisavami ali v krivuljah. 
Neoblikovana besedila sprejemamo v dokumentih Microsoft Word ali Excel za Windows.

Sprejemni e-poštni naslov: oglasi@delo.si
Po e-pošti sprejemamo samo oglase do velikosti 10 MB.

FTP:/ /FTP.DELO.SI
Oglase, ki zasedejo več kot 10 MB, nam lahko posredujete na ftp-strežnik na naslov 
ftp://ftp.delo.si/incoming/(uporabniško ime: upload, geslo: gordajmi). Po končanem prenosu 
nas o tem obvestite po e-pošti na naslov oglasi@delo.si ali po tel. 01/47-37-549. 
Sprejemamo tudi povezave, s katerih se lahko prenese oglase oz. gradivo,  
npr. Wetransfer.com.
Oglas prej obvezno zapakirajte v eno od paketnih datotek (.zip – PC oziroma .sit – MAC), 
datoteko pa smiselno poimenujte z imenom podjetja, ki oglašuje (npr. Podjetje_Delo.sit – 
oglas Podjetja za Delo). Za delo s strežnikom ftp potrebujete Internet Explorer 5 ali novejši ali 
poseben program. Podrobna navodila so na naslovu: oglasi.delo.si.

TEHNIČNI DEJAVNIKI
ZA ODDAJO OGLASNEGA GRADIVA

TEHNIČNI DEJAVNIKI
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DODATKI NA OSNOVNE CENE
določena stran 30 %
določeno mesto 30 %
ekskluziva (notranje strani edicij - najmanjša oglasna velikost 1/4 strani) 50 %
prepozno naročen ali oddan oglas 30 %

EKSKLUZIVA NA NASLOVNICI
ekskluziva naslovnice (edini oglas na naslovnici) 
panožna ekskluziva (edini oglas iz naročnikove dejavnosti na naslovnici) 

POPUSTI ZA POGODBENE PARTNERJE
S končnimi naročniki, ki letno načrtujejo obseg oglaševanja v naših edicijah v neto vrednosti 
najmanj 14.000 EUR, sklepamo letne pogodbe o poslovnem sodelovanju, 
ki prinašajo količinske popuste od 3 do 12 % ali več.

LESTVICA KOLIČINSKIH POPUSTOV
Lestvica količinskih popustov, ki jih bo Delo d.o.o. priznalo končnim naročnikom ob sklenitvi 
pogodbe z dogovorjeno neto letno oglasno realizacijo oziroma agencijam z aneksom, v 
katerem je napovedana realizacija končnih naročnikov.

Predvidena letna neto  % količinskega
realizacija v EUR popusta po pogodbi
nad 14.000 3
nad 17.000 4
nad 22.000 5
nad 27.000 6
nad 35.000 7
nad 45.000 8
nad 60.000 9
nad 85.000 10
nad 100.000 11
nad 130.000 12
nad 140.000 veljajo posebni dogovori

DODATKI IN POPUSTI 
PRI OGLASNIH OBJAVAH

DODATKI IN POPUSTI 
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AGENCIJSKI POPUST
7,5 % (tisk)
10 % (splet)

Agencijam priznavamo 7,5 % agencijskega popusta, ki pa ne velja za stand by (stand 
by popust je lahko do 70 %), osmrtnice in male oglase. Za nedokončane ali prepozno 
oddane oglase znižamo agencijski popust za 5 odstotnih točk.

POPUSTI ZA VLAGANJE, VPENJANJE IN LEPLJENJE
Materiale, ki jih stiskamo v Delovem Tiskarskem središču, vlagamo, vpenjamo in 
lepimo po še posebno ugodnih cenah.

Več v rubriki TISK, VLAGANJE, LEPLJENJE IN OVIJANJE.

DODATKI IN POPUSTI 
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Na podlagi etičnega kodeksa oglaševanja veljajo v Delovih edicijah 
in na spletu naslednje omejitve:

VSEBINSKE OMEJITVE
1. Besedilo, oblika, vsebina ali sporočilo oglasa ne smejo biti pod splošno kulturno 

ravnijo edicije. Če odgovorni urednik presodi, da oglas tega merila ne izpolnjuje, ga 
zavrne.

2. Oglasi do bralcev ne v sliki ne v besedi ne smejo biti podcenjujoči, žaljivi in zavajajoči.
3. Nedopustni so oglasi, ki kakor koli zlorabljajo zdravstveno ali drugačno osebno stisko 

bralcev, jih zavajajo in manipulirajo s podatki.
4. Izogibamo se objavi oglasov, ki neprikrito asociirajo na spolnost in tovrstne 

»storitve«.
5. Besedilo oglasov ne sme zlorabljati blagovne znamke edicije.
6. Besedilo oglasov mora biti v slovenskem jeziku.

OBLIKOVNE OMEJITVE ZA PROMOCIJSKE ČLANKE IN OGLASNA SPOROČILA
1. Font pisave v oglasu mora biti različen od Delove pisave oziroma pisave edicije, v 

kateri je oglas objavljen, in tudi prelom mora biti (širina stolpcev) drugačen od tistega, 
ki se v mediju sicer uporablja.

2. Vsak oglas mora imeti napis Oglasno sporočilo ali Promocijsko sporočilo.
3. Vsak oglas mora imeti napis naročnika oglasa z imenom/nazivom in naslovom ali 

spletnim naslovom.

PROSTORSKE OMEJITVE
Zaradi vsebinske integritete medijev je površina najbolj občutljivih strani časopisov in 
prilog, namenjena oglasnemu prostoru, omejena. Tako je maksimalna velikost oglasnega 
prostora na naslovnici in zadnji strani Dela četrtina razpoložljivega prostora strani, na 
osrednjih straneh časopisa (dogodki dneva, aktualno) tretjina, na preostalih straneh pa 
do polovice strani. Preseganja teh omejitev so možna izključno ob predhodni odobritvi 
odgovornega urednika edicije. Enako ima odgovorni urednik pravico določiti, da na 
nekaterih straneh časopisa (npr. mnenja v Delu) oglaševanje ni mogoče. Za celostranske 
oglase na notranjih straneh ni omejitev, celo zaželeni so, njihovo razporejanje pa poteka v 
dogovoru z odgovornimi uredniki edicij.

ČAS ODDAJE ŽE OBLIKOVANIH OGLASOV
Da bi odgovorni urednik lahko pravočasno presodil, ali oglasi ustrezajo sprejetim merilom, 
morajo biti ti za dnevni časopis pripravljeni najpozneje do 9. ure zadnji delovni dan pred 
objavo, za priloge pa vsaj dva do štiri delovne dni pred oddajo priloge v tisk, tako da lahko 
odgovorni urednik sporno vsebino in obliko zavrne in da jih je še mogoče pravočasno 
popraviti.

OSNOVNI PARAMETRI 

VIRI: TGI MEDIANA 2020/I – 2019/II, MOSS DECEMBER 2020,  
RAZISKAVA BRANOSTI IN BRALCEV 2019 (RBB)



Časopisna hiša Delo d.o.o.
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