
MALI OGLASI - CENIK 2016
Mali oglasi v Delu in Slovenskih novicah 

Objave vsak ponedeljek, sredo, petek in soboto

Tekst do 150 
znakov

Tekst do 200 
znakov

Tekst do 250 
znakov

Tekst do 400 
znakov

Pribitek za 
poudarjen tisk

Pribitek za 
barvno ozadje

Pribitek za 
grafični el. 
4,5 x 1 cm

Pribitek za 
grafični el.
4,5 x 3 cm

1 objava 21 EUR 30 EUR 38 EUR 83 EUR 8 EUR 8 EUR 5 EUR 10 EUR

2 objavi 31 EUR 45 EUR 55 EUR 124 EUR 12 EUR 12 EUR 8 EUR 15 EUR

3 objave 42 EUR 60 EUR 74 EUR 166 EUR 17 EUR 17 EUR 12 EUR 20 EUR

4 objave 49 EUR 69 EUR 86 EUR 194 EUR 21 EUR 21 EUR 15 EUR 30 EUR

Delo Časopisno založniško podjetje d. o. o.  Mali oglasi, Dunajska 5, 1509 Ljubljana

www.delo.si        malioglasi@delo.si

T: 01 473 75 00         F: 01 473 75 58

NepremičNiNe, ZaposliTev, sToriTve iN iZdelki     

mesečNi pakeTi oglaševaNja v delu ali sloveNskih Novicah (16 do 18 objav) 

mesečni paket a => samo tekst brez grafičnega elementa

do 150 znakov do 200 znakov do 250 znakov do 400 znakov

a 135 EUR 189 EUR 234 EUR 441 EUR

a+ barvno ozadje  
ali poudar. tisk 165 EUR 219 EUR 264 EUR 471 EUR

mesečni paket B => tekst + manjši grafični element 4,5 x 1 cm

do 150 znakov do 200 znakov do 250 znakov do 400 znakov

B 190 EUR 244 EUR 289 EUR 496 EUR

B + barvno ozadje 
ali poudarjen tisk

220 EUR 274 EUR 319 EUR 526 EUR

mesečni paket c => tekst + večji grafični element ali slika 4,5 x 3 cm

do 150 znakov do 200 znakov do 250 znakov do 400 znakov

c 234 EUR 288 EUR 333 EUR 540 EUR

c + barvno ozadje 
ali poudarjen tisk

264 EUR 318 EUR 363 EUR 570 EUR

Osrednji najbolj vpliven in kredibilen 
časnik v Sloveniji. Že več kot 50 let 
družbeno angažirano soustvarja 
slovenski javni prostor. Doseg 112.000, 
Naklada 39.714, DELO d. o. o. 
Dunajska 5, 1509 Ljubljana

Osrednji najbolj vpliven in kredibilen 
časnik v Sloveniji. Že več kot 50 let 
družbeno angažirano soustvarja 
slovenski javni prostor. Doseg 112.000, 
Naklada 39.714, DELO d. o. o. 
Dunajska 5, 1509 Ljubljana

primer videZa graFičNih 
elemeNTov s TeksTom:

- grafični element 4,5 x 1 cm

- grafični element 4,5 x 3 cm



popusT:
Fizičnim osebam, ki so naročniki dela ali slovenskih novic, pripada 30 % popusta  
za vse objave malih oglasov.

Tekst do 150 
znakov

Tekst do 200 
znakov

Tekst do 250 
znakov

Tekst do 400 
znakov

pribitek za 
poudarjen tisk

pribitek za 
barvno ozadje

pribitek za 
grafični el. 
4,5 x 1 cm

pribitek za 
grafični el. 
4,5 x 3 cm

1 objava 13 EUR 19 EUR 23 EUR 52 EUR 8 EUR 8 EUR 5 EUR 10 EUR

2 objavi 20 EUR 28 EUR 34 EUR 78 EUR 12 EUR 12 EUR 8 EUR 15 EUR

3 objave 27 EUR 37 EUR 46 EUR 104 EUR 17 EUR 17 EUR 12 EUR 20 EUR

4 objave 30 EUR 43 EUR 54 EUR 121 EUR 21 EUR 21 EUR 15 EUR 30 EUR

voZila iN drugo 

splošNi pogoji:
•  2 objavi: dve zaporedni objavi istega oglasa v istem mediju z vidika časovnega intervala izhajanja malih oglasov v mediju.
•  3 objave: tri zaporedne objave istega oglasa v istem mediju z vidika časovnega intervala izhajanja malih oglasov v mediju.
• 4 objave: štiri zaporedne objave istega oglasa v istem mediju z vidika časovnega intervala izhajanja malih oglasov v mediju.
• Za vsebino oglasa odgovarja naročnik oglasa.
• Naročnik oglasa (nastopa kot ponudnik) je plačnik oglasa.
• V ceni oglasa je že upoštevana poudarjena prva beseda v besedilu.
• Pribitek za poudarjeni tisk se obračuna, če je v besedilu poleg prve besede poudarjena vsaj še ena beseda, in je enak ne glede 

na nadaljnje število poudarjenih besed v besedilu oglasa.
•  Navedba naziva in naslova podjetja se ne šteje k številu zakupljenih znakov; navedba vseh drugih kontaktov, kot so telefonska 

številka, naslov spletne strani ali e-naslov, pa se.
• Po 2. členu Zakona o varstvu potrošnikov mora vsako podjetje (in sicer tako s. p. kot pravna oseba), zavodi in druge 

organizacije oziroma druge fizične osebe, ki zagotavljajo potrošnikom blago in storitev, kot naročniki oglasov v oglasu navesti 
celotno ime svoje firme in sedež oz. vsaj skrajšano firmo, če so s skrajšano firmo vpisani v register, in kraj, kjer poslujejo, ali 
naslov spletnih strani, če je iz njih nedvoumno razvidna identifikacija podjetja.

• V prejšnji alineji navedene osebe morajo za vsako naročilo oglasa posredovati pisno naročilnico z vsemi identifikacijskimi 
podatki in odgovornimi osebami naročnika.

• Preklic malega oglasa (vsaj dan pred objavo) ne spremeni cene oglasa.
• Reklamacije malega oglasa upoštevamo po prvi objavi oglasa.
• Besedilo malega oglasa ni oblikovano oz. kako drugače grafično obdelano.
• Pridružujemo si pravico do slovničnih in strukturnih popravkov.
• Pri fotografijah, ki imajo postavljene grafične ali tekstovne elemente, si pridružujemo pravico do zavrnitve.
• Pridružujemo si pravico, da naročilo tudi zavrnemo, če npr. nasprotuje prisilnim predpisom, morali ali programski zasnovi 

medija ...
• Pridružujemo si pravico do spremembe cenika.
• Račun izstavimo po prvi objavi.
• Rok plačila je osem dni po izstavitvi računa, razen če je pogodbeno drugače dogovorjeno.
• Za zamujena plačila zaračunavamo zakonsko določene obresti.

Osrednji najbolj vpliven in kredibilen 
časnik v Sloveniji. Že več kot 50 let 
družbeno angažirano soustvarja 
slovenski javni prostor. Doseg 112.000, 
Naklada 39.714, DELO d. o. o. 
Dunajska 5, 1509 Ljubljana

Osrednji najbolj vpliven in kredibilen 
časnik v Sloveniji. Že več kot 50 let 
družbeno angažirano soustvarja 
slovenski javni prostor. Doseg 112.000, 
Naklada 39.714, DELO d. o. o. 
Dunajska 5, 1509 Ljubljana

mesečNi Zakup oglaševaNja v delu ali sloveNskih Novicah (16 do 18 objav)

oglase sprejemamo vsak daN od 8. do 15. ure, Za oBjavo NasledNji daN pa do 13. ure.

primer videZa graFičNih 
elemeNTov s TeksTom:

- grafični element 4,5 x 1 cm

- grafični element 4,5 x 3 cm

do 150 znakov do 200 znakov do 250 znakov do 400 znakov

a 103 EUR 144 EUR 178 EUR 336 EUR

a+ barvno ozadje  
ali poudar. tisk

133 EUR 174 EUR 208 EUR 366 EUR

mesečni paket a => samo tekst brez grafičnega elementa

do 150 znakov do 200 znakov do 250 znakov do 400 znakov

c 202 EUR 243 EUR 277 EUR 435 EUR

c + barvno ozadje 
ali poudarjen tisk

232 EUR 273 EUR 307 EUR 465 EUR

mesečni paket c => tekst + večji grafični element ali slika 4,5 x 3 cm

do 150 znakov do 200 znakov do 250 znakov do 400 znakov

B 158 EUR 199 EUR 233 EUR 391 EUR

B + barvno ozadje 
ali poudarjen tisk

188 EUR 229 EUR 263 EUR 421 EUR

mesečni paket B => tekst + manjši grafični element 4,5 x 1 cm

cenik je veljaven od 1. januarja 2016. cene so brez ddv.


