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KONTAKTI

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

VODJE 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

ASISTENTKE
Nina Kinkela, T: 01/4737 560, E: nina.kinkela@delo.si
Petra Poje, T: 01/4737 654, E: petra.poje@delo.si
Tea Kresnik, T: 01/4737 512, E: tea.kresnik@delo.si

TRŽENJE DIGITALNEGA OGLASNEGA PROSTORA

VODJA DIGITALNEGA OGLASNEGA TRŽENJA
Tadej Rovtar, T: 01/4737 564, M: 040/451 019, E: tadej.rovtar@delo.si

VODJE PROJEKTOV
Darko Špiranec, T: 01/4737 525, M: 031/420 121, E: darko.spiranec@delo.si
Matija Korasa, T: 01/4737 536, E: matija.korasa@delo.si
Tone Lun, T: 01/4737 537, M: 051/ 378 543, E: tone.lun@delo.si



EKIPA PROJEKTNE PRODAJE

VODJA PROJEKTNE PRODAJE, OGLASNIH PRILOG IN OGLASNEGA UREDNIŠTVA
Maja Vidmar, T: 01/4737 527, F: 01/4737 519, M: 041/327 868, E: maja.vidmar@delo.si

Brigita Cajhen, T: 01/47 37 544, M: 031/622 314, E: brigita.cajhen@delo.si
Mediji in založništvo, kultura, storitve, finance

Darinka Žemlja, T: 01/4737 538, E: darinka.zemlja@delo.si
Elektronika, avtomobilizem, nepremičnine, proizvodnja 

Jasna Đogić, T: 01/4737 513, E: jasna.dogic@delo.si
Zdravje in kozmetika, moda in trgovina 

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

Jasmina Zukanović,  T: 01/4737 568, E: jasmina.zukanovic@delo.si  
Kmetijstvo in vrtnarstvo, prehrana, pijače, gradbeništvo in pohištvo, izobraževanje   
 
Maša Gregurič: 01/4737 522, E: masa.greguric@delo.si
Turizem in gostinstvo, šport in prosti čas   

MALI OGLASI 
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
Mateja Nose, T: 01/4737 501, E: oglasevanje@delo.si, mateja.nose@delo.si

SPLOŠNI  KONTAKT:
Zakup oglasnega prostora: oglasevanje@delo.si
Oddaja oblikovanih oglasov: oglasi@delo.si
Mali oglasi, osmrtnice in zahvale: malioglasi@delo.si, osmrtnice@delo.si
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Človek prihodnosti

december 2018

Kako bo  
Fakin zdravil 
zdravstvo
Da bi povečali učinkovitost, 
bodo na ministrstvu za zdravje 
najprej zaostrili odgovornost 
uprav in nadzornikov. 

Bo manj 
skrivalnic  
javne porabe?
Vse več sodnih odločitev 
pritrjuje, da morajo biti te 
informacije javne, kadar gre za 
porabo javnih sredstev.

AKTUALNO 2

Slabo črpanje 
evropskega 
denarja
Težave pri črpanju kohezijskih 
sredstev močno majejo stolček 
namestniku generalnega 
sekretarja vlade Igorju Lakoti.

AKTUALNO 3

Sestra, avtorica  
netrendovske 
kuharice
Sestra Bernarda Gostečnik, 
avtorica Velike slovenske 
kuharice, je kandidatka za 
Delovo osebnost leta 2018.

AKTUALNO 4

Blaženje  
posledic  
kaotične razveze
Posledice brexita brez 
ločitvenega sporazuma so 
nepredvidljive, nanje se vsi v 
Evropi intenzivno pripravljajo.

SVET 7

Evropski milijoni 
na soško fronto
Partnerji iz Slovenije in Italije 
si  bodo razdelili 2,9 milijona 
evrov za ohranjanje dediščine 
na območju soške fronte.

SLOVENIJA 8

Kako nam čas  
vse pokrade
Gledališki dogodek Dragana 
Živadinova, posvečen lani umrli 
igralki Ivi Zupančič, bo danes 
premierno na ogled.

KULTURA 12

Zmaga odrešitve: Ilka Štuhec je nazaj
Val Gardena – Zmaga velika kot 
ves svet. Tako bi lahko opisali 
osmo slavje Ilke Štuhec v svetov-
nem pokalu, s katerim se je na 
lestvici slovenskih najtrofejnej-
ših smučarjev včeraj na smuku v 
Val Gardeni izenačila z legendar-
nim Bojanom Križajem. V njej so 
združene operacija strgane spre-
dnje križne vezi v kolenu, šesta 
rehabilitacija v karieri, izgubljena 
olimpijska sezona, solze in napo-
ri ob vračanju na najvišjo raven 
svetovnega smučanja.

Mojca Finc

Mariborčanki, ki je v konkurenci 
manjkala 20 mesecev, je uspelo 
doseči vrh že na peti tekmi po 
vrnitvi v karavano po poškodbi. 
Po tihem si je želela, da bi se v 
zmagovalni ritem vrnila že na 
uvodu zime v Kanadi. »A roko na 
srce – to ne bi bilo mogoče,« je 
dejala in priznala, da so bili skriti 
cilji previsoki. Pred tekmami v 
Val Gardeni ji je uspelo odvreči 
nahrbtnik pretežkega bremena: 
»Dovolj je bilo obremenjevanja 
sebe s tem, da moram zmagati. 
Zato sem tokrat preprosto – smu-
čala,« je 28-letna Mariborčanka 
opisala pot do zmage.

Lastnica smukaškega in kom-
binacijskega globusa se je včeraj 
zlila s progo Saslong in z odloč-
nostjo uprizorila nastop brez na-
pak. »Zmaga je potrditev dobrega 
dela, velikega talenta in vsega, 
kar premore Ilka,« zadovoljstva 
ni skrival trener Štuhčeve Grega 
Koštomaj, ki bo svojo tekmovalko 
na krilih uspeha danes poslal 
še na start superveleslalomske 
tekme.

Alpsko smučanje  Mariborčanka po 21 mesecih spet na vrhu – Z osmo zmago v karieri izenačena z legendo Bojanom Križajem

Krik veselja je Ilko Štuhec pospremil do prve zmage v svetovnem pokalu po 21 mesecih, v katerih je prestala šesto operacijo kolena. Zaradi nje je morala izpustiti olimpijsko zimo. ▶ stran 17

Tema dneva

Č e Kitajsko opazujemo kot laboratorij družbenega, 
političnega in gospodarskega sistema, potem moramo 
priznati, da je iz njega prišlo velikansko zmajevo jajce 
in rodila se je dilema: je bil v štiridesetih letih reform in 

odpiranja svetu nesporni uspeh dosežen s pomočjo enostrankarske 
avtokracije ali kljub njej?

Kitajski partijski in državni voditelj Xi Jinping odločno trdi, da vsi 
zavidanja vredni rezultati zadnjih štirih desetletij izvirajo iz trdnosti 
in kontinuitete, ki jo je zagotavljala edina partija.

Komunistična partija je najela posojilo v obliki cenene delovne 
sile, pomešane z ogromnim potrpljenjem ljudstva, ki nič več ne 

čaka na komunistični 
raj, ampak na ameriški 
standard, in to celo za 
ceno boleče neenakosti in 
ranjene družbene pravice.

Dokler ji bo Zahod 
odplačeval obroke in bo 
odvisen od njenega trga 

kot od močnega dopinga rasti, bo Kitajska nadaljevala po isti poti, z 
malce spremenjenimi gesli, a brez potrebe po demokratizaciji.

Ni dvoma, da se bo zmaj iz kitajskega laboratorija še bolj 
neposredno srečeval s potrebo po inovativnosti, pri tem pa se bo 
spet postavilo vprašanje, ali nesvoboden posameznik lahko ohranja 
svobodni trg in ga napolnjuje z novimi tehnologijami, modernejšimi 
in boljšimi od tistih, s katerimi globalno tekmuje. Dilema se 
spreminja v slutnjo, da je svoboda v teh naših časih precenjena 
kategorija, zaostala iz 20. stoletja.

Zmaj ima dovolj močna krila, da lahko poleti do vseh celin. In ko 
pomislimo na to, da bi se tudi mi poigrali in v kitajskem laboratoriju 
uredili kaos v naših ureditvah, bodimo previdni. »Kitajski model« ni 
univerzalna vrednota.

Poskus je tisto, kar nas združuje. Močno Kitajsko potrebujemo 
bolj kot opešanega zmaja. Šele zdaj dosegamo točko, v kateri 
bo moč inovacije odločilna za oblikovanje sveta. Vrnimo se 
torej k univerzalnim vrednotam: znanju, kreposti, empatiji. Je to 
konfucijanstvo? Je to marksizem? Saj ni pomembno.

Zmaj v laboratoriju

Komunistična partija je 
najela posojilo v obliki 
cenene delovne sile, 
pomešane z ogromnim 
potrpljenjem ljudstva.

Zorana Baković

Dinastije

Karikatura Marko Kočevar

Obletnica  Poslovni partnerji in vlagatelji so ostali razočarani,  
saj Xi, razen velikih obljub, ni obljubil nič konkretnega

V 40 letih od tretjega sveta do vrha sveta

Kitajski partijski in državni vo-
ditelj Xi Jinping je obljubil, da 
se reforme nadaljujejo s kora-
ki k liberalizaciji gospodarstva 
in odpiranju trga, hkrati pa opo-
zoril, da glede državne suve-
renosti ne bo niti najmanjšega 
kompromisa. 

Zorana Baković

Xi je imel včeraj govor v Veliki 
palači narodov, kjer se je zbralo 
okoli tri tisoč funkcionarjev in 
gostov, da bi proslavili začetek go-
spodarskih reform in odpiranja 
proti svetu pred natančno štiri-
desetimi leti. Iz njegovega govora 
je bilo mogoče razbrati tudi to, da 
ne načrtujejo političnih reform, 
da partija še razmišlja ne o tem, 
da bi razsvetlili vzroke za trplje-
nje ljudi v času velike kulturne 
revolucije, kaj šele da bi se opra-
vičili za pokol na Trgu nebeškega 

miru pred skoraj tridesetimi leti, 
po katerem se je Kitajska podala v 
avtokracijo, začinjeno s korupcijo 
in grobo obrambo svojega politič-
nega monopola.

»Kitajska se nikoli ne bo razvi-
jala tako, da bi žrtvovala interese 
drugih držav,« je dejal Xi. Je pa tudi 
poudaril, da »se ne bo odrekla svo-
jim zakonitim pravicam in intere-
som«. Trgovinske vojne z ZDA ni 
niti omenil, je pa govoril o velikih 
izzivih, s katerimi se bo Kitajska 
srečevala na svoji nadaljnji poti.
▶ stran 7

Posebna priloga
Kakšni izzivi so pred človekom 
in družbo
Da Vincijevi nauki 500 let 
kasneje

Krpanu bodo vrata 
odprli šele marca
Centri za socialno delo  Vsi območni centri 
bodo reševali zaostanke ljubljanskega
Ljubljana – Tako zaposleni na 
centrih za socialno delo kot šte-
vilni uporabniki že kar nekaj 
časa izražajo nezadovoljstvo z 
razmerami. Zadnji zaradi dol-
gega čakanja na odločbe, prvi 
pa predvsem zaradi preobreme-
njenosti in kadrovske podhra-
njenosti. Dodatno vznemirjenje 
je povzročila še napoved uved-
be dokumentacijskega sistema 
Krpan.

Barbara Hočevar

Računi za vrtčevsko oskrbo, 
ki presegajo 500 evrov, in 
izostanek nakazila otroške-
ga dodatka so med zadeva-
mi, ki najbolj jezijo starše, 

ko so zamude pri izdaji odločb za 
uveljavljanje pravic iz javnih sred-
stev. Četudi pozneje dobijo pora-
čun, je nejevolja velika.

Na ministrstvu za delo, družino 
in socialne zadeve zagotavljajo, da 
ni veliko vlog, ki bi čakale več kot 
60 dni, kolikor je dopusten zakon-
ski rok. Ocenjujejo, da jim je v ve-
čini od 16 območnih centrov, ki so 
nastali po reorganizaciji oktobra, 
uspelo vloge obravnavati v razu-
mnem času. Izjema je ljubljanska 

enota, kjer je zaostanek še 
velik. Da bi ljudje prišli do 

pravic, bodo okoli 5000 
vlog prerazporedili med 
druge centre. 

Uvedbo dokumentacij-
skega sistema Krpan 

pa so na pobudo 
sindikatov in 
skupnosti cen-
trov preložili 
na marec pri-
hodnje leto.

Barbara Tiselj: Ljudje so 
nezadovoljni tudi zato, 
ker so bili navajeni, 
da so odločbe prejeli 
v 30 dneh. Foto Sašo 
Bizjak/Večer

80
-krat večje je kitajsko 
gospodarstvo danes  
kot ob začetku reform 
pred 40 leti

Zakaj še 
spodbujati 
zaposlovanje?
Subvencije  Na cvetočem 
trgu dela za zaposlovanje 
damo 30 milijonov evrov

Ljubljana – Zavod za zaposlovanje 
je lani podelil 30,4 milijona evrov 
subvencij za zaposlitev, največ od 
leta 2013, letos jih je bilo v prvih 
enajstih mesecih podeljenih za 
12,6 milijona evrov. Fiskalni svet 
možnosti za proračunske prihran-
ke vidi tudi v subvencioniranju 
zaposlovanja, saj so potrebe po dr-
žavni pomoči manjše zaradi velike 
zaposlenosti in pomanjkanja de-
lovne sile. Na ministrstvu za delo 
odgovarjajo, da so med brezposel-
nimi težje zaposljivi – starejši, mla-
di, nizko izobraženi, ki potrebujejo 
spodbude za vključitev na trg dela. 
Dobra polovica prijavljenih na za-
vodu je namreč dolgotrajno brez-
poselnih. Vlada je za vse ukrepe 
aktivne politike zaposlovanja za 
prihodnje leto predvidela 91 mili-
jonov evrov. N. G.

Menda pri vzgoji otrok velja, 
da jih do tretjega leta še lahko 
vzgajamo z besedami, potem 
šteje samo še zgled, kar je seveda 
precej težja naloga kot modrovati 
in pametovati. Verjetno podobno 
velja tudi na vseh drugih podro-
čjih oziroma kar povsod, kjer 
poslušamo veleumne nauke in 
nasvete. Vse do vzvišenega branja 
levitov in vsevednega soljenja 
pameti, ki se praviloma zaključijo 
z žalobnim konstatiranjem, da 
so se »prave vrednote« nekam 
izgubile.
Približujejo se prazniki in nobe-
nega dvoma ni, da bomo spet z 
vseh strani poslušali, kako so se 
naša praznovanja izrodila. Vsi 
samo še nakupujejo in zapravljajo, 
se nalivajo s kuhanim vinom, ob-
čudujejo lučke, stikajo za idealno 
raščeno smrečico. Na praznični 
večer pa so pomembni le še okusi 
in pisano obložena miza, medtem 
ko se v ozadju že tisoč in prvič 
predvaja skladba Jingle Bells. Vse 
to je gotovo res, vendar se zdi 
temeljno vprašanje, zakaj določen 
praznik sploh proslavljamo.

Božič je verski praznik in kot tak 
tudi ima svoj smisel in pomen. 
Tisti, ki se v cerkvi znajdejo le na 
poroki in pogrebu, verjetno do 
tovrstnega praznovanja nimajo 
posebnih afinitet in pravzaprav 
ni velike razlike, če bi – kot je v 
današnjih kvazi svetovljanskih 
časih pač modno in šik – namesto 
božiča začeli množično prosla-
vljati, recimo, hindujski Divali, 
praznik luči. Čemur bi se Indijci, 
ki take zadeve še vedno jemljejo 
zelo zares, verjetno le pomiloval-
no čudili.
Enako velja tudi za vse druge 
praznike. Ali kdo ob 8. februarju 
res razmišlja o pomenu kulture 
in umetnosti, za 1. maj o težavah 
delavcev ali ne nazadnje 25. junija 
o pomenu samostojne slovenske 
države? Verjetno malokdo in tudi 
prazniki so postali zgolj formali-
zem. Zato je danes edino, kar šteje, 
zgled, torej če je nekdo res predan 
in zavezan določenim »vredno-
tam« in predvsem njihovim avten-
tičnim vsebinam. In o tem malo 
ali sploh nič ne govori.
Peter Rak

Zgled
Dobro jutro

▶ stran 10 ▶ stran 3

Pred 40 leti se je Kitajska podala na pot gospodarskih reform in odpira-
nja svetu. Foto AP

KOZMA
AHAČIČ

o sprožilcu in nagradi
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Posebnosti naših bralcev:

• med bralci Dela jih ima 64 % višjo ali visoko izobrazbo,
• 87 % je takšnih, ki so vodje gospodinjstva,
• dosežemo tretjino (33 %) starejših aktivnih prebivalcev Slovenije,
• med bralci Dela jih je 34 % z mesečnimi dohodki gospodinjstva  

več kot 2200 EUR,
• med bralci Dela je 25 % menedžerjev, direktorjev in strokovnjakov.

Delo 
Živimo v svetu, ki nima več pravega potrpljenja za jutri.
Živimo v svetu diktature podatkov: vsako minuto je na voljo pet tisoč novih 
informacij.
Živimo v svetu, katerega mediji se vse bolj polarizirajo in radikalizirajo, lažne 
novice pa so postale glavni žanr tistih posameznikov, politik in medijev, ki jim ni 
mar za resnične stiske ljudi, za resnične družbene probleme in za javno dobro, 
ampak jih vodijo povsem drugi interesi.
In prav zato živimo tudi v svetu, v katerem je postala resnica pomembnejša kot 
kadar koli doslej.

Delo kot medij s častitljivo šestdesetletno tradicijo ostaja steber 
visokokakovostnega, verodostojnega, relevantnega, profesionalnega in 
odgovornega novinarstva. Na izzive časa odgovarja s posredovanjem ne samo 
preverjenih informacij, ampak temeljnih družbenih vrednot, vedenjem ter 
odprtim in pluralnim dialogom. Odgovarja ne samo na vprašanja, kdo, kdaj in kje, 
ampak predvsem, 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. 
Tudi zato je še naprej prva izbira vseh, ki si želijo preverjene informacije, 
tematsko raznovrstne vsebine ter večplastna in relevantna mnenja o dogodkih in 
fenomenih časa, ki ga živimo.
Delo je najbolj bran dnevno-informativni časopis in drugi najbolj bran časopis v 
državi.

POVPREČNA TISKANA NAKLADA

30.038180.000 
DOSEG BLAGOVNE ZNAMKE DELO: 11,3 %
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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 +, P&D 
torek Generacija +, Književni listi Ona
sreda Generacija +, Trip (turizem) Deloindom (izhaja na 14 dni)
četrtek Generacija +, Znanost Polet  (1x mesečno) 
petek Kult Vikend, Svet kapitala
sobota Infoteh, Na kolesih, 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 dni pred objavo.
Naročila oz. rezervacija oglasnega prostora za Posel & denar: tri delovne dni pred objavo.
Oddaja neizdelanih oglasov: dva dni 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
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 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

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

 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
D n46,5 o90 390,00  430,00
E n97 o 45 390,00  430,00

 pon.–pet. sobota
A n46,5 o65  280,00 310,00
B n97 o33  280,00 310,00
C n46,5 o45  180,00 200,00
D n97 o22 180,00 200,00

A B C

ED

TE
ČA

JN
IC

E

A

C

B

 pon.–pet. sobota
A n46,5 o40  130,00 150,00
B n97 o20  130,00 150,00
C n97 o60  390,00 450,00

A

A n72 o20
170,00 (pon.–pet.)
190,00 (sobota)

Objava ni 
možna
na naslovnici 
snopiča.

O
GL

AS
 V

 P
AG

IN
I

n349,5 o544
5600,00 (pon.–pet.)
6700,00 (sobota)

n349,5 o257
3900,00 (pon.–pet.)
4700,00 (sobota)

1/1 1/2

izRačUn UgodnEjših oglasnih foRmatov v tEmatskih sklopih:  
špoRt (ponedeljek), kUlt in za nEkomERcialnE oglasE

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

CENE OGLASNEGA PROSTORA
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n349,5 o544
5600,00

1/1

n724 o544
7200,00

2/1

Posel & denar
Vsak ponedeljek prinaša poglobljen pogled v dogajanje na gospodarskem 
področju. Analizira aktualne teme iz domačega in tujega gospodarstva. 
Pogovarja se z oblikovalci gospodarske politike in podjetniki, ki govorijo 
o svoji praksi. Piše o inovativnih iskalcih poti iz krize. Prinaša kakovostne 
vsebine o financah, borznih trgih in poslovnih dejavnostih. Pri osebnih 
financah svetuje, kako ravnati z denarjem, kje najti dobro naložbo ipd.

Generacija+ 
V začetku lanskega leta smo v časopisu Delo od ponedeljka do četrtka uvedli 
novo tematsko stran, ki je vsebinsko namenjena starejšim bralcem.  
V njej se bomo trudili odgovoriti na vsa vprašanja, ki se pojavljajo v v tretjem 
življenjskem obdobju.

POVPREČNA TISKANA NAKLADA

30.038180.000
DOSEG BLAGOVNE ZNAMKE DELO: 11,3 %

Posel in denar
ponedeljek,  3. decembra 2018 9

General Motors 
je ujezil Donalda 
Trumpa
BORZNA ANALIZA 12

Zasebni ponudniki 
v zdravstvu rastejo 
kot gobe po dežju
ZDRAVSTVO 11

Nvidia se ozira  
k umetni  
inteligenci
BORZNA ANALIZA 12

Velika Britanija se mora pripra-
viti na odhod iz Evropske uni-
je brez sporazuma ali pa prekli-
cati brexit, če parlament ne bo 
sprejel ločitvenega dogovora, ki 
ga je z EU dosegla vlada Therese 
May, je v petek pred začetkom 
srečanj G20 v Argentini pove-
dal predsednik evropskega sve-
ta Donald Tusk.

Damjan Viršek

Tusk se je tako odzval na nastop 
Therese May dan prej v britan-
skem parlamentu, ko je trdila, da 
bi »podaljšanje člena 50« omogo-
čilo ponovna pogajanja o pogojih 
izstopa Velike Britanije iz Evrop-
ske unije. Mayeva je govorila o 
možnosti, da bi si, če parlament 
decembra ne bo sprejel dogovo-
ra, ki je zdaj »na mizi«, v dogo-
voru z drugimi državami člani-
cami prizadevala za podaljšanje 
sedanjega statusa quo, kar 50. 
člen lizbonske pogodbe načelno 
omogoča.

Številni opazovalci menijo, da 
gre prej kot za glasno razmišljanje 
o realističnih alternativah, za do-
daten pritisk na poslance britan-
skega parlamenta, naj sprejmejo 
dogovor, ki ga je Mayeva pred te-
dnom dni prinesla iz Bruslja. Še 
en dan prej sta tako britansko mi-
nistrstvo za finance kot centralna 
banka objavila zelo katastrofične 
napovedi o tem, kaj se bo zgodilo, 
če parlament dogovor z EU zavr-
ne, konec marca leta 2019 pa bi 
bil odhod iz EU brez sporazuma 
edina preostala možnost.

Recesija, kakršne še ni bilo?
Tak izstop bi na Otoku sprožil re-
cesijo, ki bi bila hujša od zadnje 
finančne krize, je posvarila Bank 
of England. Britansko gospodar-
stvo bi se lahko skrčilo za devet 
odstotkov, vrednost funta pa bi 
padla za četrtino. Gospodarstvo 
bi si opomoglo šele leta 2023, ko 
bi spet začelo rasti. Poleg tega bi 
se v primeru tako imenovanega 
neurejenega brexita stopnja brez-
poselnosti zvišala s sedanjih 4,1 
odstotka na 7,5 odstotka. Cene 
stanovanj bi se znižale za 30 od-
stotkov, obrestne mere pa bi dose-

gle štiri odstotke, je ocenila cen-
tralna banka.

Scenarij neurejenega brexita 
sicer predvideva, da bi za Veli-
ko Britanijo v mednarodnih go-
spodarskih odnosih spet uvedla 
pravila Svetovne trgovinske or-
ganizacije, da do leta 2022 ne bi 
uveljavila novih trgovinskih spo-
razumov (na primer z ZDA) in 
da bi izgubila sodelovanje v vseh 
trgovinskih dogovorih med EU in 
tretjimi državami. Poleg tega bi 
na mejah izvajali strog carinski 
nadzor, močno pa bi se zmanjšalo 
priseljevanje na Otok.

Medtem bi se po scenariju, ko 
bi Velika Britanija ohranila do-
stop do nekaterih trgovinskih do-
govorov, bruto domači proizvod 
do leta 2022 znižal za tri odstot-
ke, cene stanovanj bi padle za 14 
odstotkov, brezposelnost pa bi se 
zvišala na 5,75 odstotka.

»Za uresničitev takega scenari-
ja je zelo malo možnosti. V prelo-
mnih razmerah delajo centralne 
banke tudi scenarije z najslab-
šimi možnimi predpostavkami, 
ki upoštevajo, da bi na primer 
'zmrznili' vsi trgi, podjetja se ne 
bi mogla zadolževati, ne bi bilo 
nobenih svežih investicij  ... Je pa 
to scenarij,« je vročico na Otoku 
pred glasovanjem v parlamentu, 
ki je napovedana za 11. december, 
komentiral Igor Erker.

Erker je že nekaj let na london-
skem finančnem trgu udeležen z 
različnimi podjetniškimi projekti. 
Ustanovil – in vmes že prodal – je 
družbo za upravljanje Numerica 
Partners, ki je tujim vlagateljem 
ponujala investicijske sklade, ki 
so vlagali v naložbe v Sloveniji in 
drugih tranzicijskih državah, zdaj 
pa vodi družbo Columbus Capital, 
ki vlaga v projekte, povezane s 
kriptovalutami.

Finančni sektor  
bo med bolj prizadetimi
»O tem, kakšna bo sploh ločitev, je 
še toliko neznank, da je zelo težko 
reči karkoli. Ne predstavljam si 
nobenega scenarija, od najbolj-
šega do najslabšega, da bi Velika 
Britanija ali Evropska unija iz tega 
lahko potegnili karkoli pozitivne-
ga. Srednjeročno, za pet, morda 

deset let, bo brexit prinesel samo 
dodatne stroške in negotovost. 
Morda se bo dolgoročno, čez de-
set ali dvajset let, izkazalo, da bo 
kaj bolje, še posebno če bo prehod 
kljub vsemu bolj gladek. Ampak 
za tako daleč naprej tudi ne more-
mo nič zanesljivega oceniti, kaj bi 
bilo, če bi Velika Britanija ostala v 
EU,« pravi sogovornik.

Jasno pa je že, da bo med naj-
bolj prizadetimi sektor finančne-
ga posredništva, ki ga izpogajani 
dogovor med Veliko Britanijo in 
EU obravnava zelo površno. To 

predvsem pomeni, da zdaj veljav-
nega skupnega trga za finančne 
storitve ne bo več, a kot pravi Er-
ker, se finančna skupnost v Cityju 
v zvezi s tem ne vznemirja preveč.

»V komercialnem sektorju v re-
snici nihče ne ve, kaj bo. Vendar 
rešitve v zakonodaji EU že obsta-
jajo. Če Velika Britanija ne bo več 
del notranjega trga, bo tretja dr-
žava in temu se bo treba prilago-
diti. To je lahko ovira za prodajo 
finančnih storitev na drobno, ki 
se zanašajo na 'pravico do potne-
ga lista', za segment podjetje-pod-

jetje pa je to manj pomembno, ker 
gre za bolj individualne odnose. 
So pa večje finančne ustanove, ki 
veliko sodelujejo z Evropo, v EU 

že vzpostavile podružnice. Tam 
bodo opravljale administrativne 
in pravne funkcije, da bodo iz-
polnjevale predpise. Močno pa 
dvomim, da bodo tam opravlja-
le upravljavsko in odločevalsko 
delo. To bo ostalo v Londonu, saj 
je strokovni potencial zelo velik, 
sedanja finančna infrastruktura 
pa zelo globoka,« je povedal Erker.

Sogovornik tudi ne izključuje 
možnosti, da bodo prihodnji od-
nosi Velike Britanije z EU precej 
tesnejši, kot je razvidno iz zdaj 
predlagane 'ločitvene pogodbe' 

in pričakovanj zagovornikov 
brexita. »Ne bi bil presenečen, če 
bi obveljala ureditev, močno po-
dobna sedanji. Koristno bi bilo, 
da parlament sprejme sedanji 
sporazum, potem pa se bo počasi 
oblikovala tudi večina, ki bo bolj 
prisluhnila interesom gospodar-
stva. Ne predstavljam si, da bi 
torijci, ki so konservativna stran-
ka, v resnici sprejeli ukrepe, ki 
gospodarstvu škodijo. Gre pa za 
politiko in tako bodo tudi politič-
no zgodbo brexita igrali, dokler 
bo mogoče.«

Gospodarstvo pričakuje, da se bo »juha« ohladila
Brexit  Ne glede na vrsto dogovora o prihodnjih odnosih se bodo povečali stroški in negotovost
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Britanska vlada je črnogleda, če dogovora ne bo
scenariji dolgoročnega zmanjšanja BDP v primerjavi s sedanjim stanjem 
(članstvo v EU), v odstotkih

Po referendumu je britanska rast na repu skupine vodilnih 
svetovnih gospodarstev
letna sprememba BDP v odstotkih

Zaposlenost se povečuje, zato večjih težav na prvi pogled ni
kumulativna sprememba v številu zaposlenih po četrtletjih, v milijonih

Realna rast plač se je po glasovanju za brexit upočasnila
letna sprememba v odstotkih, trimesečna povprečja

Gospodinjstva si sedaj izposodijo več, kot prihranijo
neto zadolževanje v preteklih štirih četrtletjih, v milijardah funtov

Podjetja so svoje investicije po referendumu komajda povečala
realne investicije, drugo četrtletja 2016 = 100

V gospodarskem smislu brexit za Veliko Britanijo že zdaj ni pozitiven

0

London 19,9-odstotni tržni delež v Evropi V. Britanija
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V. Britanija evroobmočje

Švica drugi

ZDA Singapur in Hongkong
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Vir: FT

London je vodilni borzni trg v Evropi
povprečno dnevno trgovanje v vodilnih centrih, 
v milijonih evrov

Nadpovprečen del evropskega trgovanja s tujimi valutami 
(forex) se odvija v Londonu
globalne transakcije FX, leta 2016, v odstotkih

London prevladuje v trgovanju z derivativi, nominiranimi v evrih 
povprečni dnevni promet na trgu OTC z izvedenimi finančnimi inštrumenti, 
v milijonih evrov, april 2016

Veliko finančnih posrednikov ni odvisnih od poslovanja z EU 
struktura poslov London Clearing House, ki opravlja obrestne zamenjave, 
v odstotkih

Finančni sektor bo zaradi brexita prizadet, vendar bo ostal pomemben tudi za Evropo

V poskusu, da poslance v parlamentu in ljudstvo prepriča, da je njen dogovor z EU dober, se je britanska premierka Theresa May podala tudi »na teren«. Obiskala je tudi tovarno usnja na 
Škotskem. Foto aFP

9
odstotkov se lahko zniža 
britanski BDP, če ne bo 
dogovora o izstopu, 
ocenjuje Bank of England

Generacija + ponedeljek, 14. januarja 2019
generacijaplus@delo.si20

Ljubljana – Kako v slovenskih 
gospodarskih družbah in javnem 
sektorju poskrbijo za pomem-
ben korak v človekovem življenju 
in obdobje, ko konča delovno 
aktivno dobo in se poda v zanj 
nove upokojitvene izzive? Ali se v 
podjetjih in javnih organizacijah 
s kandidati o tem pogovarjajo, 
jih pripravljajo na trenutek, ki je 
za mnoge eden najpomembnej-
ših v življenju?

Silva Čeh, Andreja Žibret Ifko, 
Zdenko Matoz

V veliki farmacevtski družbi Lek 
odgovarjajo: »V Leku si prizade-
vamo ustvarjati vključujoče de-
lovno okolje, zato je pomembno, 
da razmišljamo tudi o tem, kako 
lahko pomagamo sodelavcem, 
ki se bližajo upokojitvi, da bodo 
zdravi in motivirani za delo in 
da prehod v čas po koncu aktiv-
ne delovne dobe ne bi bil pre-
težak. S tem namenom smo za 
sodelovanje prosili naše društvo 
upokojencev, ki deluje že več kot 
30 let, in se dogovorili, da zanje 
pripravijo individualna srečanja, 
na katerih naši nekdanji sodelav-
ci z njimi delijo svoje izkušnje in 
znanje. Z nasveti jim pomagajo 
pri aktivni pripravi na upokoji-
tev in zagotovitvi kakovostnega 
življenja ter pri premagovanju 
različnih težav ob prehodu iz 
aktivnega delovnega v tretje 
življenjsko obdobje. Svetovanja 
so na vseh naših lokacijah, v 
Ljubljani, Mengšu, Lendavi in na 
Prevaljah, vsak mesec ob vnaprej 
določenih urah.«

Kot pravi direktorica korpora-
tivnega komuniciranja Katarina 
Klemenc, so pogovori zaupni. 
Pogovarjajo se o aktivni pripravi 
na upokojitev ter o zagotovitvi 
kakovostnega in izpolnjenega 
življenja po njej. Tako se lahko 
krepi odgovornost zaposlenih 
do aktivnega življenja v tretjem 
obdobju in kakovostne starosti. 
Pogovarjajo se o smiselnosti 
tretjega življenjskega obdobja, 
prepoznavajo potrebe, stresne 
situacije in kako si pomagati, 
govorijo o skrbi za zdravje, o 
zdravem načinu življenja, o 
izbiri dejavnosti v skladu s tele-
snimi, duševnimi in socialnimi 
sposobnostmi ter potrebami, 
seznanijo se tudi z nevladnimi 

organizacijami, ki skrbijo za 
starejše. Na teh srečanjih v Leku 
med drugim prevetrijo bivalno 
kulturo starejših (odločanje 
glede bivanja v starosti), njihove 
skrbi za materialno varnost 
v pokoju (finančni načrt po 
upokojitvi). Udeleženci dobijo 
praktične nasvete pred upoko-
jitvijo, na primer o predhodni 
pisni informaciji o datumu 
izpolnitve pogojev za pridobitev 
pravice do starostne pokojnine 
in o višini starostne pokojnine, 
o zahtevi za priznanje pravice do 
starostne pokojnine, o dodatnem 
pokojninskem zavarovanju, 
zdravstvenem zavarovanju po 
upokojitvi ...

V podjetju Postojnska jama 
po besedah predsednika uprave 
Marjana Batagelja že na začet-
ku leta pregledajo, kdo bo »na 
vrsti« za upokojitev, in se nato 
s posameznim sodelavcem o 
tem pogovorijo, saj je v manjših 
kolektivih čustvena povezava še 
bolj izrazita. Začnejo prilagajati 
njegov tempo dela, z mnogo 
sodelavci, ki se upokojijo, pa se 
dogovorijo za nadaljnje po-
godbeno delo. Pomembne so 
njihove dragocene izkušnje, v 
visoki sezoni tako sodelujejo s 
približno dvajsetimi nekdanjimi 
sodelavci. V majhnem mestu 
in specifičnem podjetju, kot je 
Postojnska jama z dvestoletno 
tradicijo, sta medgeneracijsko 
sodelovanje in prenašanje 
izkušenj izredno pomembni, je 
poudaril Batagelj.

Iskanje dobrih izkušenj  
za lepšo starost
Upokojitev prinaša različne 
spremembe, od psiholoških 
in socialnih do ekonomskih. 
Kako se kdo z njo spoprime, 
je odvisno od več dejavnikov, 
na primer od poklicne vloge, 
osebnostnih potez, socialne 
mreže, samopodobe ... Na to, 
ali je izkušnja upokojitve dobra 
ali slaba, vpliva marsikaj, od 
življenjskih razmer do človeko-
vega značaja, pravi prof. dr. Jože 
Ramovš, predstojnik inštituta 
Antona Trstenjaka za geron-
tologijo in medgeneracijsko 
sožitje: »Odločilno pa je osebno 
stališče, kaj človek hoče, kaj 
zmore in kaj se mu zdi smi-
selno narediti v zadnji tretjini 
življenjske poti.«

Upokojitev je pomembna 
prelomnica, tudi če si je posa-
mezniki zelo želijo, poudarja 
prof. dr. Jana Mali s fakultete 
za socialno delo. Spremeni se 
ritem življenja, ki prinese obilo 
prostega časa, in če na to ljudje 
niso pripravljeni, se lahko pojavi 
problem z iskanjem smisla. Vse 
to lahko spremljajo še materi-
alne težave, če si ljudje že leta 
pred upokojitvijo niso pripravili 
finančnega načrta, kako bodo 

z manjšimi dohodki ustrezno 
živeli. Pomembni so socialni 
stiki, za katere je prav tako 
treba skrbeti, namesto da se 
upokojenci (ne) srečujejo samo 
s preveč zaposlenimi nekda-
njimi sodelavci. Vsekakor se je 
na to življenjsko obdobje treba 
pripravljati, da vanj ne pademo 
ali zdrsnemo nepripravljeni, 
poudarja Malijeva.

V raziskavi Staranje v Slo-
veniji, ki so jo na inštitutu 
Antona Trstenjaka izvedli leta 
2013 med prebivalci, starimi 
nad 50 let, se je izkazalo, da 
ljudje upokojitev doživljajo na 
tri načine. Prvi jo jemljejo kot 
nagrado za dolgoletno službeno 
delo, z njo naredijo obračun 
pod dotedanjim življenjem in 
določijo prednostne naloge za 
naprej, kaj nameravajo narediti 
in popraviti, kar so prej zamudili 
ali zgrešili, je razložil Ramovš. 
Dve petini starejših od 50 let je 
v drugi skupini, ki meni, da se 
z upokojitvijo nič ne spremeni, 
kar pa je tvegano stališče, saj se 
spremeni veliko, pravi Ramovš. 
Še nevarnejše je stališče sedmih 
odstotkov, ki so prepričani, da 
je življenje po upokojitvi prazno 
in brez možnosti. Tretja skupina 
pa nevarno niha med prvima 
dvema. Nekateri menijo, da 
človek z upokojitvijo pretrga s 
preteklostjo in začne z novim, 
zanimivim. Enako naivno je 
zagrenjeno gledanje tistih, ki 
po upokojitvi doživljajo prete-
klost kot polno krivic in težav. 
»Življenje je ena celota: če 
današnji dan z veseljem gradimo 
na včerajšnjem in jutrišnjega na 
današnjem, postopno zorimo 
do konca življenja,« poudarja 
Ramovš.

Kot pravi, lahko priprava na 
upokojitev zelo pomaga k bolj 
smiselni usmeritvi. Na inšti-
tutu Antona Trstenjaka že dve 
desetletji razvijajo in izvajajo 
tečaje za kakovostno življenje 
po upokojitvi. V skupini desetih 
ljudi delajo tako, da vsak iz svoje 
preteklosti osveži tisto, česar je 
vesel, na kar je ponosen in za 
kar je hvaležen; kar smrdi in ga 
zastruplja, pa odvrže na kompost 
za gnojilo prihodnosti, usmeri se 
v smiselne dejavnosti za zdravo, 
dejavno in dostojanstveno 
staranje: »Kot vidite, se tega ne 

da naučiti s predavanji ali bra-
njem, ampak v skupini, kjer so s 
svojimi dobrimi izkušnjami vsi 
učitelji in vsi učenci, razlike pa 
nas bogatijo. To metodo za oseb-
nostno rast in učenje lepšega 
sožitja razvijamo že četrt stoletja 
in mnogi se pohvalijo, da jim je 
zelo pomagala k lepši starosti,« 
pojasnjuje Jože Ramovš. Dodaja, 
da že od začetka sodelujejo pri 
predupokojitvenem seminarju 
slovenske vojske.

Vojaki zaradi zgodnejše 
upokojitve še bolj na prepihu
Na ministrstvu za obrambo 
(Mors) so za pripadnike vojske 
prvi informativni dan in predu-
pokojitveni seminar izvedli že 
leta 2005, navadno so to petdnev-
ni seminarji v juniju, običajno na 
Pokljuki ali na Debelem rtiču. Do-
poldne imajo šest ur predavanj, 
popoldne pa delavnice s spro-
stitveno, pogovorno, športno ali 
družabno vsebino. Zakon o službi 
v slovenski vojski iz leta 2007 je 
natančneje opredelil pripravo 
kadra za odhod iz vojaške službe. 
Leta 2011 je takratna obrambna 
ministrica Ljubica Jelušič izdala 
navodilo o izvajanju priprav za 
odhod pripadnikov iz slovenske 
vojske. Letos pa nameravajo 
udeležbo na teh seminarjih omo-
gočiti še drugim zaposlenim na 
Morsu, ki se nameravajo upokoji-
ti, saj leta 2017 sprejeta strategija 
dolgožive družbe daje usmeritve 
za oblikovanje programov za upo-
kojitev, ki spodbujajo vključenost 
v družbo in aktivnosti po upo-
kojitvi, je povedal Robert Zadek, 
na ministrstvu vodja oddelka za 
veteranske organizacije in odho-
de iz vojaške službe.

Ideja o organiziranem izva-
janju priprave na upokojitev je 
nastala, ker se pripadniki vojske 
upokojujejo prej kot drugi drža-
vljani, v povprečju stari od 54 do 
58 let, zaradi česar so lahko še 
bolj izpostavljeni pastem tretjega 
življenjskega obdobja in z njim 
povezanega nestrukturirane-
ga časa. Pripadnikom vojske 
namreč – brez izjeme – preneha 
pogodba o zaposlitvi s prvo iz-
polnitvijo pogojev za pridobitev 
pravice do starostne pokojnine 
po splošnih predpisih, ne glede 
na čas, za katerega je bila skle-
njena pogodba o zaposlitvi, po-
jasnjuje Zadek: »Namen priprave 
na tretje življenjsko obdobje je 
spodbuditi večjo samostojnost, 

odločnost, samozavedanje, 
motivacijo in ustvarjalnost 
prihodnjih upokojencev. Tu gre 
predvsem za pomoč pri premo-
stitvi prehoda med urejeno in 
strukturirano naravo časa aktiv-
ne zaposlenosti in morebitnim 
ne najbolj urejenim obdobjem 
obvladovanja lastnega časa po 
upokojitvi.« Poudarja, da ne gre 
za vnaprej predpisane obrazce 
obnašanja, pač pa za posredova-
nje idej, izkušenj in predlogov, 
ki bi motivirali udeležence za 
ustvarjalno, aktivno in zadovolj-
no preživljanje tega življenjskega 
obdobja zase in za najbližje.

V trinajstih letih se je seminar-
ja udeležilo 550 v pokoj odhaja-
jočih pripadnikov vojske s 187 
zakonskimi partnerji. Do zdaj 
je bil predupokojitveni seminar 
namenjen samo pripadnikom 
vojske, ki nameravajo v tekočem 
letu ali prvi polovici naslednjega 
leta uveljaviti pravico do poklic-
ne ali starostne pokojnine, upra-
vičenec pa se ga lahko udeleži 
le enkrat. Zadek pravi: »Zaradi 
specifike vojaškega poklica, ki 
ni samo poklic, ampak način 
življenja, s pogostimi daljšimi 
odsotnostmi, mirovnimi misija-
mi, stražami, terenskimi usposa-
bljanji in razpršenim delovnim 
časom, upokojitev vojaka močno 
vpliva tudi na njegovo družino 
oziroma zakonskega partner-
ja. Zato smo se odločili, da so 
na predupokojitveni seminar 
vabljeni tudi njihovi zakonski 
partnerji.«

Po informacijah obrambnega 
ministrstva so pilotne projekte 
priprave na upokojitev izvajali 
tudi na zavodu za zaposlovanje 
in na policiji. Že drugi seminar 
pa je lani v Izoli izvedlo društvo 
upokojenih pedagoških delavcev 
(DUPS), s podporo ministrstva 
za izobraževanje, znanost in 
šport in ob koordinaciji andra-
goškega centra. »Takšne oblike 

izobraževanja v zahodnem 
svetu niso novost, pri nas pa so 
le redki posamezni poskusi na 
nekaterih delovnih področjih. 
V društvu upokojenih pedago-
ških delavcev smo predvsem 
iz lastnih izkušenj ugotavljali, 
da je med delavci v vzgoji in 
izobraževanju preslabo vedenje, 
kje so njihove možnosti aktiv-
nega doživljanja upokojenskega 
obdobja. Njihovi strokovni in 
izkustveni potenciali tako pre-
večkrat ostajajo neizkoriščeni,« 
pojasnjuje Vida Bogataj, predse-
dnica društva in vodja projekta 
priprave na upokojitev. »Zato 
smo ta spoznanja sporočili mi-
nistrstvu za izobraževanje, to je 
sprejelo naš idejni in programski 
koncept ter nam zaupalo pro-
gramsko in organizacijsko izved-
bo projekta Predupokojitvene 
aktivnosti strokovnih delavcev 
na področju VIZ za aktivno in 
varno starost.«

Do zdaj so izvedli dva se-
minarja, vest o tej novosti v 
pedagoškem prostoru se je hitro 
širila in zanimanje poglabljalo, 
saj se je lani število udeležencev 
podvojilo. »Ocene udeležencev 
o izvedenem usposabljanju so 
presegle pričakovanja poslušal-
cev in predavateljev. Vse podane 
informacije so sprejemali kot 
želena pričakovanja in potrebno 
pomoč v povezavi z bližajočimi 
se življenjskimi spremembami.«

Nekateri težko čakajo  
na odhod s trga dela
Kot pravi Francka Ćetković, 
predsednica sindikata upoko-
jencev, je trditev, da je upokoji-
tev prelomen trenutek oziroma 
stresni dogodek, relativna. »Žal 
mnogi zaposleni težko čakajo na 
upokojitev, ker so delovne raz-
mere marsikje neurejene, odnosi 
v podjetjih so slabi, takšni, da 
ne zagotavljajo zadovoljstva ob 
opravljanju dela, ne zagotavljajo 
možnosti, da bi lahko zaposleni 
izkoriščali svoje znanje, sposob-
nosti, izkušnje. Kljub pomanj-
kanju delavcev za mnoga dela 
je še vedno veliko primerov, ko 
starejše delavce pred izpolnitvijo 
pogojev za upokojitev pošljejo 
na čakanje na zavod za zaposlo-
vanje.« Meni, da so priprave na 
upokojitev potrebne. V upo-
kojenskem sindikatu nimajo 
posebnih izkušenj s pripravami 
na upokojitev. Pred leti so na Fe-
stivalu starejših pripravili okro-
glo mizo o tem, vendar ni bilo 
veliko zanimanja. Vse zaposlene, 
člane sindikatov, pa vabijo, da 
ostanejo v sindikatu, da so po 
upokojitvi člani sindikata upo-
kojencev in tako prispevajo še 
naprej v boju za pravice zaposle-
nih in tudi upokojencev, kar je 
ena od oblik medgeneracijskega 
sodelovanja.

Ćetkovićeva opozarja na glav-
ne težave upokojenih delavcev, 
nizke pokojnine pod pragom 
revščine, ki jih danes prejemajo 
številni delavci z vsemi izpol-
njenimi pogoji za upokojitev. Z 
nizkimi pokojninami, z revščino 
se bojujejo mnoge samske upo-
kojenke, kar dokazujejo številne 
analize. Marsikateri upokojenec 
bi želel delati kot mentor na 
svojem delovnem mestu, deliti 
svoje izkušnje in znanje mla-
dim. V nekaterih podjetjih to 
upoštevajo, v mnogih pa še ne.

Kako se izogniti pastem  
tretjega življenjskega obdobja
Priprave na upokojitev  Pomembna prelomnica v življenju, ki prinaša različne spremembe,  
od psiholoških in socialnih do ekonomskih – Predupokojitveni seminarji

• V Leku z nasveti pomagajo pri aktivni pripravi na upoko-
jitvi.

• Pogovarjajo se tudi o skrbi za zdravje, duševnih in social-
nih sposobnostih ...

• Na obrambnem ministrstvu so za pripadnike vojske prvi 
informativni dan in predupokojitveni seminar izvedli že 
leta 2005.

na upokojitev se je treba pri-
pravljati že zelo zgodaj, da v to 
življenjsko obdobje ne bi zdrsnili 
ali padli nepripravljeni.   
Foto Jure Eržen

Zdus
Medgeneracijsko sožitje
Novi projekt zveze društev 
upokojencev Dnevi medge-
neracijskega sožitja, ki so ga 
že napovedovali, bo od 14. 
do 16. maja na Gospodar-
skem razstavišču. »Nenehne 
spremembe v demografskih 
razmerjih prebivalstva tako na 
evropski kot nacionalni ravni 
so realnost, ki jo zaznavamo 
že več desetletij. Staranje pre-
bivalstva ni samo stvar starej-
še generacije. To je postajalo 
očitno, ko so v ospredje druž-
benih razprav prišli koncepti 
in pobude, ki so klicali po 
medgeneracijskem sožitju. Da 
Evropa potrebuje družbo vseh 
starosti in da je starostno 
kupčkanje preživet koncept, 
je bilo izpostavljeno že ob 
razglasitvi leta 2012 za leto 
aktivnega staranja in med-
generacijske solidarnosti,« so 
zapisali v sporočilu. Dneve 
medgeneracijskega sožitja 
snujejo skupaj s strateškim 
partnerjem Medgeneracijsko 
koalicijo, ki jo poleg Zdusa 
sestavljajo še dijaška in štu-
dentska organizacija ter mla-
dinski svet. Na tridnevnem 
dogodku bo veliko priložnosti 
za izmenjavo mnenj, idej, 
medgeneracijsko prenašanje 
znanja in izkušenj, povezo-
vanje, druženje. In razprave 
o zagotavljanju, ohranitvi in 
izboljševanju družbenih norm 
in položaja vseh generacij v 
državi. Ena od aktualnih tem, 
ki zadeva vse generacije, bo, 
kot napovedujejo, »trg dela in 
upokojevanje«. S. Č.

Ljubljanski grad
Tečaj lepopisja

V Modri dvorani na Ljubljan-
skem gradu se bo 22. januarja 
začel tečaj kaligrafije in se 
nadaljeval naslednje tri torke: 
29. januarja, 5. in 12. febru-
arja. Potekal bo pod men-
torstvom grajskega kaligrafa 
Mira Kneza. Udeleženci bodo 
spoznavali osnove izbrane 
pisave, se naučili osnovnih 
potez in elementov, malih 
in velikih črk, številk in ločil 
ter na koncu naredili svoj 
prvi kaligrafski izdelek. Tečaj 
za odrasle stane 145 evrov, 
za študente in upokojence 
pa 130. Prijave sprejemajo 
do zapolnitve prostih mest 
oziroma najpozneje do petka, 
18. januarja. A. Ž.

Športna dvorana  
Medvode
Spodbujanje gibanja  
za vse starosti
V športni dvorani v Med-
vodah bo 9. in 10. marca 
že četrto leto potekala ena 
največjih konvencij o fitnesu 
v Evropi, katere namen je 
spodbujanje gibanja med 
ljudmi vseh starosti. Več 
kot 30 svetovno priznanih 
vaditeljev fitnesa in skupin-
ske vadbe bo na športno-re-
kreativnem in dobrodelnem 
dogodku Eurofit Fest v dveh 
dneh izvedlo več kot 50 or-
ganiziranih vadb, predavanj 
in delavnic ter navduševalo 
1500 ljubiteljev joge, fitne-
sa, osebnega trenerstva, 
aerobike, pilatesa, plesa in 
drugih vrst vadbe. Do konca 
meseca si je za ta dvodnev-
ni dogodek mogoče zagoto-
viti nižjo ceno vstopnic, po 
39,9 evra. A. Ž.

Vodarna Kleče
Od kod pride voda
Javna oskrba s pitno vodo 
je v Ljubljani stara 128 let, 
potem ko je leta 1890 pritekla 
po javnem vodovodu v prvih 
šeststo hiš, so zapisali v napo-
vedniku. Danes Vodovod-ka-
nalizacija oskrbuje 330.000 
uporabnikov. Na obisku 
vodarne Kleče si bo mogo-
če ogledati vodonosnike 
Ljubljanskega polja in barja, 
ki so vir pitne vode, delovanje 
vodovodnega sistema in izva-
janje nadzora nad kakovostjo 
pitne vode. Obisk vodarne se 
bo zaključil z ogledom enega 
izmed delujočih vodnjakov. 
Po vodarni Kleče se boste 
lahko sprehodili z geologom 
Brankom Bračič Železnik in 
Marjetko Žitnik, višjo sani-
tarno tehnico. Vabi Muzej za 
arhitekturo, ogled bo v torek 
od 15. do 16. ure, brez vstopni-
ne, a so obvezne prijave na 
izobrazevanje(at)mao.si. S. Č. 

Na to, ali je izkušnja 
upokojitve dobra ali 
slaba, vpliva marsikaj, 
od življenjskih razmer 
do človekovega 
značaja.
Jože Ramovš
inštitut Anotna 
Trstenjaka

Upokojeni sodelavci imajo 
dragocene izkušnje, zato 
z nekaterimi pogodbeno 
sodelujemo.
Marjan 
Batagelj
Postojnska 
jama

Pogovori so zaupni, vsebina 
pa aktivna priprava na 
upokojitev in zagotovitev 
kakovostnega 
življenja v 
pokoju.
Katarina 
Klemenc
Lek
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Ob težavah, ki jih ima Velika Britanija z brexi-
tom, bi pravzaprav morali zvoniti svarilni zvo-
novi po vsej Evropi. Gre za uvod v preurejanje 
evropske politične filozofije in od tega je odvi-
sna tudi prihodnost velikega projekta EU. Da-
nes je očitno, da je EU na prelomnici. Težko bi 
rekli, da je na prelomnici tudi Slovenija, ne bi 
pa zgrešili poante, če rečemo, da v kar najglo-
bljem pomenu besede deli usodo EU.

Slovenija se ima veliko zahvaliti ideji Evro-
pe. Nova pomlad narodov po padcu berlinske-
ga zidu in po razpadu Jugoslavije ji je šla na 
roko. Kot majhna država z malim narodom in 
veliko družbeno-kulturnih posebnosti je ime-
la privilegij varovanja samobitnosti prav sko-
zi koncept evropske enosti v različnosti. Leta 
1950, ko je bila Slovenija še potopljena v južno-
slovanska razmerja in v specifični socializem z 
elementi samoupravljanja, je Robert Schuman 
že mislil koncept Evrope. Rekel je, da ta ne bo 
nastala naenkrat ali skladno z enim samim na-
črtom. Pozidana, je rekel, bo skozi serijo dosež-
kov, ki omogočijo dejansko solidarnost.

Ko smo to zapisali, se lahko soočimo z de-
moni tega evropskega trenutka in Slovenija že 
dolgo ni več prostor samostojnih ali samobi-
tnih zgodb. Kot kaže, niti gradnja prepotreb-
nega drugega tira do Kopra več ne more biti 
le in samo infrastrukturni, temveč je hkrati 
pomemben geostrateški projekt. Vprašamo 
se, kaj bi ta projekt lahko imel z velikim ma-
džarskim nacionalizmom, in že smo pri tezi 
Alenke Bratušek (in ljudi, ki ji delajo analize), 
da Viktorju Orbanu ne gre toliko za samo inve-
sticijo v železniško infrastrukturo kot za to, da 
Madžari pridejo do svojega dostopa do morja, 
kot so ga že imeli v času Avstro-Ogrske. V dol-
goročni najem naj bi dobili 50.000 kvadratnih 
metrov zemljišča.

Ko te številke prevedemo v realnost, vidi-
mo, da bi politična govorica Bratuškove lahko 
bila najmanj predimenzionirana in spet bolj 
namenjena samopromociji kot realni oceni 
nevarnosti za Slovenijo. Pravilna pa je smer 
razmišljanja in ta vodi v misel, da Orban pov-
sem natanko ve, kaj hoče in kakšne politike 
zasleduje tako v EU kot v Sloveniji. To je po-
membno zato, ker ta mož slovi kot razdiralec 
EU, kot podpihovalec ksenofobije, in ker ga 
populisti povsod po Evropi postavljajo za vzor 
nacionalistično preurejene Evrope. Orban je 
kot politični strateg in po svoji politični filo-
zofiji Sloveniji nevaren in najmanj, kar je reči, 

je, da kot tak dolgoročno 
ogroža slovenske nacional-
ne interese.

Takoj seveda pridemo 
k vprašanju, kaj je v resni-
ci slovenski nacionalni in-
teres. To je neodgovorjeno 
vprašanje in tema, pot-
rebna široke diskusije. 
Zanesljivo pa je mogoče 
reči, da v slovenskem nacionalnem interesu 
ne more biti, da so politična glasila najmoč-
nejše stranke opozicije (ki zase trdijo, da so 
neodvisna) v madžarskem lastništvu. Še pose-
bej, če ta stranka vzpodbuja enake ksenofob-
ne in temeljnim vrednotam EU tuje vzorce, 
kot to počne Viktor Orban.

Toda to ni le slovenski problem. Razse-
jan je po velikih in uglednih državah, kot sta 
Francija in Italija, prisoten je na Poljskem in 
po praktično vseh državah Srednje Evrope. Če 
ob tem ugotovimo, da je veliko držav, v katerih 
k moči prihajajo politike, ki niso več zmožne 
misliti Schumanovega koncepta Evrope kot 
prostora solidarnosti, potem slišimo plat 
zvona, ki z brexitom prihaja iz Londona. Ko 
ugotovimo, da je v Sloveniji na tej ravni padel 
osredek opozicije, sledi dobro in pomembno 
vprašanje, ali se je v strateškem premisleku o 
prihodnosti Sloveniji, in seveda o prihodno-

sti EU, mogoče zanesti na 
racionalno ravnanje osre-
dka »pozicije«. Ta pojem 
ne zajema samo aktualne 
vlade, temveč tudi politiko, 

civilno družbo in družbene 
dejavnike, potem ko je na bo-

jišču družbene tranzicije klavr-
no izdihnila slovenska politična 

pomlad.
Od konca slovenske (in vseh drugih nacio-

nalnih) pomladi do začetka Evrope z na novo 
dopolnjenim konceptom ni le racionalno 
logičen, temveč je tudi nujno in neobhodno 
potreben korak. Nobeno naključje ni, da je 
že evropska komisija v svojem dokumentu 
(White Paper on the Future of Europe) na prvo 
mesto za prihodnost EU postavila »razvoj so-
cialne dimenzije Evrope«. Za Slovenijo je v tej 
luči na dlani, da mora ohraniti in zavarovati 
svoj koncept socialne države. To bo nemara 
zmogla, toda ali bo strateško zmogla misliti 
Slovenijo tudi na politični in družbeni rav-
ni? Zgodba z Orbanom pokaže, kako realno 
pomemben del politike je tu klecnil in kako 
realno pomemben del politike je svojo po-
litiko gradil predvsem na strahu ljudi pred 
populistično desnico – in ne na konceptih, ki 
edini EU in njene države lahko ubranijo pred 
brexiti vseh vrst. ●

Tekst
Janez Markeš
Foto
Jure Eržen

Angleži so nam povedali
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POVPREČNA TISKANA NAKLADA

41.31493.000
DOSEG: 5,9 %

Posebnosti naših bralcev:

• 57 % bralcev Sobotne priloge poleg Dela ne bere drugih dnevnih 
časopisov,

• tri četrtine (62 %) jih ima višjo ali visoko izobrazbo,
• 20 % prebivalcev Slovenije, starejših od 40 let in z dohodki nad 1460 EUR 

ter visokošolsko izobrazbo, bere Sobotno prilogo,
• 23 % bralcev Sobotne priloge je menedžerjev, direktorjev in 

strokovnjakov,
• bralci prilogo prejmejo med vikendom, ko branju namenjajo več svojega 

časa.

Sobotna priloga 
Sobotna priloga Dela obstaja od leta 1967 in sodi danes med najuglednejše 
slovenske publikacije. Namenjena je zahtevnejšim bralcem, mnenjskim 
voditeljem, odločevalcem, bolj izobraženi, pretežno aktivni populaciji. 
Prinaša intervjuje, reportaže, komentarje in analize o ključnih dogodkih in 
procesih sedanjega trenutka. Sogovorniki Sobotne priloge so ključni ljudje 
iz sveta politike, gospodarstva, umetnosti, znanosti in športa, ki oblikujejo 
sedanjost in prihodnost. Avtorji, ki objavljajo v njej, so najboljši novinarji 
časnika Delo in uveljavljeni zunanji avtorji. 
Sobotna priloga je namenjena predvsem temu, da bralci bolj poglobljeno 
razumejo dogodke in procese sodobnega sveta. Vsak teden objavi okrog 20 
člankov, ki so opremljeni z vrhunskimi fotografijami Delovih fotoreporterjev 
in z najboljšimi fotografijami treh agencij, Associated Press, Reuters in 
France Press. 
Sobotna priloga je tradicionalno tudi pomemben mnenjski forum. Tri strani 
so namenjene reakcijam bralcev na objavljene članke oziroma na ključne 
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



17

6

12

18

22

26

30

34

38

42

46

50

54

60

62

66

68

76

78

80

82

84

86

88

90

92

96

98

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.

1/1
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DROBNI TISK

Nas bo ogrevanje na plin 
drago stalo?
Cene zemeljskega plina so bile 
že jeseni 40 odstotkov višje kot 
v istem obdobju lani. Nas torej 
to zimo čaka izjemno drago 
ogrevanje? [3]

PETER DRUCKER FORUM

Vprašanje ni, ali naj se 
država umakne, ampak 
kako jo izboljšati
Podjetja bi si morala prizadevati  
za bolj trajnostni kapitalizem. [8]

GLOBALNA EKONOMIJA

V Avstriji lahko 
delodajalec zahteva  
od zaposlenih, da delajo 
12 ur na dan ...
Poleti je bil avstrijski parlament kot 
poln stadion, na katerem gledalci 
množično mahajo z enakimi 
zastavicami. Na njih sta bili 
prečrtani številki 12 in 60. [12]

POSLOVNI MODELI

Kdo lahko ustavi pohod 
diskontnih trgovcev
»Diskontarji« postajajo vse bolj 
nevaren tekmec tradicionalnim 
trgovcem. Če so nekoč stavili na 
nižje cene, se danes osredotočajo 
na oglaševanje kakovosti. [20]

OFF

Vrnitev za štedilnik  
je sodoben prestiž
Nekdaj je elita uživala  
ob hrani kuharskih mojstrov,  
danes raje kuha sama. [28]

Titanik je bil nepotopljiv,  
a se je vseeno potopil.  
Zakaj? 
ODGOVOR: ZARADI PRETIRANE SAMOZAVESTI,  
KI ŽE MEJI NA AROGANCO …

Fo
to

 S
hu

tt
er

st
oc

k

poslovni tednik dela Petek,  7. decembra 2018številka 113

▶ stran 4
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Svet kapitala 
Svet kapitala je petkova poslovna priloga časopisa Delo na 32 straneh. 
Hkrati je edicijo mogoče tudi samostojno naročiti.  Ključne vsebine Sveta 
kapitala so povezane z gospodarstvom, financami, upravljanjem podjetij, 
tehnološkimi trendi in prebojnimi inovacijami. Namenjen je sodobnim 
odločevalcem, ki za vsakodnevno odločanje potrebujejo prave informacije. 
V poslovnem tedniku so tako predstavljene ekskluzivne zgodbe in 
intervjuji ter globalne teme, ki so lokalno uporabne. Podane so temeljite 
in poglobljene analize lokalnih in globalnih ekonomskih pojavov ter 
posredovane finančne in poslovne informacije za vsakodnevno odločanje.
Redna rubrika priloge je tudi Kariera in delo.

POVPREČNA TISKANA NAKLADA

33.015180.000
DOSEG: 11,3 %

Posebnosti naših bralcev:

• med bralci Sveta kapitala jih ima 57 % višjo ali visoko izobrazbo,
• 95 % je takšnih, ki so vodje gospodinjstva,
• med bralci Sveta kapitala 32 % takih z mesečnimi dohodki gospodinjstva 

več kot 2200 evrov,
• med bralci Sveta kapitala je 16 % menedžerjev, direktorjev in 

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

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)

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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n248,5 o78
1800,00

n248,5 o160
2900,00

n248,5 o181,5
3800,00

n248,5 o350
4500,00

n248,5 o350
6000,00

1/2

1/2

1/1

1/1

1/4

n248,5 o105
2050,00

1/3

N
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A
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D

N
JA
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A n97 o89  1600,00
B n147,5 o89  2200,00
C n122 o150   3200,00
D n248,5 o150  6500,00

A
B

C D

A n97 o323  2400,00
B n147,5 o205  1950,00
C n147,5 o100  1100,00
D n97 o150  1100,00
E n97 o90  650,00
F n97 o45  330,00
G n46,5 o45  170,00

A
D

B
C

E F
G

n533 o350
6500,00

2/1

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

CENE OGLASNEGA PROSTORA
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Robin Food zapira 
svoja vrata
Aktualno → 2

Ana Gros uživa  
v trenutku
Šport → 10

Zoran Milivojević: 
Odnos do napak
Magazin → 19

Magazin
Prihaja njen čas

V družini Buh ne gre brez glasbe. 
A Gordana Buh Žgajner, sestra 
priljubljene Neishe, ubira svojo 

glasbeno pot, nič manj predano 
in strastno. Za dobre vibracije je 
pripravljena na veliko odrekanja.

→ 16

Magazin
Ves svoj prosti čas namenja 

drugim
David Florjančič je mlad fizik, ki 
že nekaj let izvaja prostovoljno 

učno pomoč za otroke iz projekta 
Botrstvo. Ob tem opaža vrzeli v 

šolskem sistemu, pa tudi v državi.
→ 18
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Tako so odločili glasovalci v zelo uspešni 
Nedelovi nagradni igri, s katero smo 
iskali naj izletniško točko za družine. 
Pokljuka, Jezersko (na fotografiji), izlet nad 
Begunjami ... in še vrsta drugih namigov, 
kam jo lahko mahnete z otroki, da bo na 
ustih nasmeh, lica pa pordela.
Potepanja → 22

Povsod je lepo, na Pokljuki najlepše

V prazničnih dneh z nakupi izdelkov  
Mojih znamk zbirate točke na vaši  
Pika kartici. Ko jih zberete 80,  
dosežete 19 odstotkov prazničnega 
popusta na en nakup v januarju 2019.

M
er
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r, 
d

.d
., 

D
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a 
10

7,
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Velja od 15. novembra do 31. decembra. Več na www.mercator.si.

za nakup v 2019

1. decembra 2018, leto XXIV, št. 48      Cena 1,50 EUR, 13 HRK      odgovorni urednik Dela Uroš Urbas   www.delo.si
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POVPREČNA TISKANA NAKLADA

23.036117.000 
DOSEG: 7,4 %

Posebnosti naših bralcev:

• Nedelo ima 121.000 zvestih bralcev, od tega jih 72 % ne bere Dela in 72 % 
jih ne bere Slovenskih novic,

• 51 % jih ima višjo ali visoko izobrazbo,
• 24 % jih ima v gospodinjstvu otroke, mlajše od 15 let,
• Nedelo ima 54 % bralcev, ki se redno ukvarjajo s športom,
• nadpovprečno visok delež nakupovalcev, ki kupujejo živila vsaj 2- do 

3-krat tedensko,
• uživajo v nakupovanju (indeks 122); pripravljeni so plačati več za 

kakovostno hrano (indeks 110),
• nadpovprečno visok delež bralcev (indeks 146) v prihodnjem letu 

načrtuje nakup ali prodajo stanovanja.

Nedelo 
Nedelo je sedma izdaja časnika Delo, ki skupaj s prilogo Odprta kuhinja že več kot 
dve desetletji ponuja pestro branje za vso družino. Časopis je namenjen aktivnim 
bralcem, ki namenjajo veliko pozornost kakovostnemu in aktivnemu preživljanju 
prostega časa. Poleg aktualnih tem, poročil o dogodkih in komentarjev s področja 
politike, šolstva, zdravstva in gospodarstva v prvem delu časnik v nadaljevanju 
ponuja tudi zanimive športne zgodbe in poročila ter zgodbe dopisnikov iz 
tujine. Z intervjuji predstavljamo ustvarjalne Slovence in tujce, ki živijo pri 
nas. Potopisne reportaže in namigi za izlete so namenjeni zlasti ljubiteljem 
potovanj in izletništva. Velik poudarek dajemo člankom o vzgoji otrok, zdravju, 
medgeneracijskem sodelovanju, življenjskem slogu in dosežkih ljudi, veliko 
prostora pa tudi podjetnim posameznikom, ki jim uspeva graditi lastno strategijo 
preživetja, in majhnim zagonskim podjetjem. 
Že tradicionalno pa v Nedelu krepimo skrb za okolje in čut za socialno 
pravičnost. Nedelo je z razširjeno vsebino ustvarilo tudi kakovostno 
okolje za oglaševalce, zlasti na področju zdravstva, zabavne elektronike, 
avtomobilizma, mode in osebnih financ ter rednih rubrik: kulinarika in 
gostinstvo (vsakotedenska ocena gostilne), šport, rekreacija in turizem, 
vrtnarjenje, skrb za male živali (rubrika Domače živali), tradicionalna tedenska 
križanka z bogatimi blagovnimi in denarnimi nagradami. 
Kulinarična priloga Odprta kuhinja je nepogrešljiv dodatek Nedela.  
V njej je mogoče najti uporabne in zanimive recepte, zanimivosti o zdravi prehrani 
ter zgodbe posameznikov, ki soustvarjajo slovensko kulinarično zgodbo.
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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: dva dni pred objavo.
Oddaja neizdelanih oglasov: dva dni dneva pred objavo. 
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

N
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A
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D

N
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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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URŠKA FARTELJ

Recepti so 
spominska 

knjiga

INOVATIVNO 
Ekološko meso 

s spleta

Nedeljsko kosilo
Kakšno vino gre 

h goveji juhi

Posladek
Razkošne 
jedilnice   

17. november 2018 • leto 12 • številka 46
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OCENJENA TISKANA NAKLADA

43.00064.000
DOSEG: 4,1 %

• z Odprto kuhinjo dosežete največji delež bralcev svojih ciljnih skupin, saj 
ima med konkurenti največji doseg,

• med bralci izstopajo ženske (66 %), berejo pa jo tudi moški (34 %),
• bralci Odprte kuhinje skrbijo za nakupe v svojem gospodinjstvu in imajo 

v primerjavi s konkurenco večjo kupno moč,
• so ozaveščeni, 71 % jih daje prednost izdelkom slovenskega izvora,
• v nakupovanju resnično uživajo (indeks 131),
• pripravljeni so plačati več za kakovostno hrano (indeks 122) in 

kakovostne izdelke (indeks 125),
• nadpovprečno pogosto (indeks 111) zapravijo za živila več kot 75 EUR pri 

vsakem nakupu; kupujejo pa 1- do 3-krat tedensko.

Posebnosti naših bralcev:

Odprta kuhinja
Odprta kuhinja je sodobna kuharska priloga časopisov Nedelo in Nedeljske 
novice. Prinaša kulinarične zgodbe, praktične napotke in recepte. Zaradi 
njih je uporabna ves teden, osnova pa so zdrava hrana, sezonske sestavine, 
praktičnost in enostavnost.
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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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2, 3

DANES NA �
WWW.SLOVENSKENOVICE.SI XXX � XXX �DANES NA �
WWW.SLOVENSKENOVICE.SI Bujni grmiček ali povsem brez dlak?�Zato so kilogrami z leti trdovratnejši�

9 770354 108028

TOREK,  7. AVGUSTA 2018, CENA 0,95 € / 10 HRK           

LETNIK XXVIII
ŠTEVILKA 211
NATISNILI SMO
60.865 IZVODOV

Morski  
pes ubil plavalca

4

9

Kosci in grabljice
so si jo zlivali za vrat

Po nadangela 
z vojaškim 

helikopterjem

16, 17

NE VOZI HITRO, KER TE BO TO
PRIPELJALO DO PREHITREGA
KONCA.

HITROST
UBIJA!

WWW.AVPRS.SI

6, 7

30škatel dohtarskih 
zlorab

KORUPCIJA Obtožbo v 
največjem 

škandalu v 
zdravstvu 

na sodišče 
pripeljali  

s kombijem 

5

Tudi bralci 
Novic rešili dom 

6-članske družine
Stanko in Anica sta trepetala, kdaj 

bo njuno hiško odneslo v dolino

Deklici je med 
igro spodrsnilo

iz potoka
Otroka potegnili
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Posebnosti naših bralcev:

• 188.000 prebivalcev Slovenije, ki so stari med 15 in 50 let, bere Slovenske 
novice,

• Slovenske novice bere 8 % (22.000) slovenskih osnovnošolcev, 
srednješolcev in študentov,

• med bralci je kar 252.000 takih, ki so glavni nakupni člani v 
gospodinjstvu,

• Slovenske novice imajo velik doseg med moškimi v starostnem razredu 
od 36 do 50 let (52.000 bralcev) in v tem segmentu imajo največjo 
prednost pred drugimi dnevnimi časopisi,

• skoraj polovica bralcev v tiskanih medijih opazi oglas (indeks 140),
• aktivno iščejo razne promocije in ugodnosti pri nakupovanju,
• dobra regionalna razpršenost.

Slovenske novice 
Slovenske novice so v 26 letih izhajanja razkrile nešteto usod, zamolčanih 
dejstev, zapisale na tisoče zgodb, ki so vsaka zase pomnik nekega časa in 
okolja. Kjer koli se zgodi kar koli pomembnega, smo zraven, s pomočjo 
našega humanitarnega sklada Ivana Krambergerja pa smo pomagali stotnijam 
obubožanih slovenskih družin, pripravili nešteto akcij in nagradnih iger. Ter 
še in še. Slovenske novice pišemo iz ljudi za ljudi. Znamo prisluhniti in to 
napisati, vemo, kaj pomenijo besede stiska, krivica, beda, obup. Zato smo 
daleč največji, najpriljubljenejši in najverodostojnejši. To nam vsakodnevno 
sporočajo naši bralci, že devet let zapored pa nam revija Reader's Digest 
podeljuje priznanje trusted brand za najverodostojnejšega v kategoriji 
dnevnih časopisov. Pa ne le to. Pred skoraj sedmimi leti so v našo družino 
stopile še Nedeljske novice, ki vse bolj postajajo družinski magazin za 
popestritev in bogatitev branja čez vikend.
Slovenske novice so najbolj bran dnevni časopis v Sloveniji.

POVPREČNA TISKANA NAKLADA

54.980337.000
DOSEG BLAGOVNE ZNAMKE: 21,2 %
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PRILOGE PO DNEVIH
ponedeljek  
torek Ona 
sreda Deloindom  (izhaja na 14 dni)
četrtek Polet  (1x mesečno)
petek Vikend  
sobota Okusi 

Tematske strani: Nazdravje, Raj doma, Okusi ,Obrati in Turistična tribuna   
- vsak dan v Slovenskih novicah, Digi vsak torek 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 dni pred objavo.
Naročila oz. rezervacija oglasnega prostora za tematske sklope: tri delovne dni pred objavo.
Oddaja neizdelanih oglasov: dva dni 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

1/3

n546 o95
3510,00

1/1

n260 o183
3765,00

1/2

N
AS

LO
VN

IC
A

ZA
D

N
JA

 S
TR

AN

ju
ni

or

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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TEDENSKA IZDAJA        SLOVENSKIH NOVIC CENA 1/10 HRK

9
77
03
54

10
80
73

>

SOBOTA, 1. DECEMBRA 2018 LETO XXVIII ŠTEVILKA 325

Moški 
navdušeni, 
ženske malo 
manj

STRANI 20 IN 21

Znani 
Slovenci 

slavijo

NATISNILI SMO 20.522 IZVODOV

Zamolčane 
podrobnosti 
nesreče na 
Korziki
Pred 37 leti je v trčenju letala v vrh gore San 
Pietro umrla družina Veličkovič-Vidmar iz Ljubljane. 
Štiriletni Nejc je bil najmlajša žrtev, njegova 
teta in stric ga še vedno neizmerno pogrešata.

OBLETNICA 
NAJHUJŠE 
LETALSKE 
TRAGEDIJE

Govorilo se je,  
da je bil neki 
velik denar 
nakazan,  
a da je 
skrivnostno 
izginil v 
Beogradu ali 
kdo ve kje ...

STRANI 4 IN 5

STRANI 6 IN 7

STRANI  
10 IN 11

In ne  
prepusti nas 

skušnjavi

ZAKAJ SE  
SPREMINJA OČENAŠ

ŽIVILSKI TEHNOLOG  
MAG. ROK CANKAR

STRANI 24 IN 25

Umrlo je vseh

 
potnikov in članov 

posadke. 

180 Nikjer na 
svetu ni 
takega 

kruha kot  
pri nas

Papež Frančišek  
je izrecno povedal,  
da »ne vpelji nas  
v skušnjavo« ni dober 
prevod, saj ne vodi 
človeka v skušnjavo 
Bog, ampak satan
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Posebnosti naših bralcev:
• sedma izdaja 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, 
• 45 % bralcev bere tudi Slovenske novice, 55 % 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 in nakupovanju,
• pogosto opazijo oglase v tiskanih časopisih,
• nadpovprečno pogosto (indeks 119) zapravijo za živila več kot 100 EUR 

pri vsakem nakupu živil.

Nedeljske novice 
Sedma izdaja najbolj branega časnika v Sloveniji v osmo leto izhajanja vstopa 
prenovljena in osvežena. Ponujamo zanimive zgodbe z vseh koncev naše 
lepe domovine, predstavljamo zanimive ljudi, njihove življenjske zgodbe in 
razkrivamo tančice skrivnosti z najrazličnejših področij življenja.
Od meseca junija 2019 dalje izhajajo ob četrtkih, priložena pa jim je 
kulinarična priloga Odprta kuhinja.

POVPREČNA TISKANA NAKLADA

19.830123.000
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 dni pred objavo.
Oddaja neizdelanih oglasov: dva dni 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
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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
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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

DODATNO

DELO.SI

SLOVENSKE
NOVICE.SI

DELOIN
DOM.SI

POLET.SI

LEPLJENJE, 
OVIJANJE
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DEDEK IZZVAL 
VIDA VALIČA
SE BOŠ POROČIL 
V CERKVI?

PREROJENA 
IRYNA OSYPENKO

MOJA NOVA 
LJUBEZEN

KATARINA KRESAL 
IN MIRO SENICA

RAZKOŠJE 
SREDI 

LONDONA

DJ UMEK POBEGNIL 
V BARCELONO

NORA ZABAVA 
PRED POROKO

Izhaja ob petkih

14. 12. 2018
Leto III, številka 50Suzy

REVIJA SLOVENSKIH NOVIC

ALEKSANDER

ČEFERIN
Zdaj še bolj cenim

čas z družino
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POVPREČNA TISKANA NAKLADA

21.858

• ženske 68 %, moški 32 %, 
• ženske, stare 30–49 let; starejše aktivne ženske, stare 50–65 let, 
• uživajo v nakupovanju, rade kuhajo in nakupujejo na tržnici,
• rade se uredijo,
• pogosto opazijo oglase v tiskanih časopisih,
• aktivno iščejo razne promocije in ugodnosti pri nakupovanju,
• prihodki gospodinjstva med 1800 in 2500 EUR,
• dobra regionalna pokritost bralk in bralcev.

Demografija bralk in bralcev:

Suzy
V zgodbah nastopajo vsi, ki tako ali drugače sooblikujejo naš vsakdanjik 
in so zato v središču naše pozornosti. Poslanstvo revije je biti prvi, ko gre 
za zanimive novice in zgodbe iz sveta znanih, slavnih in uspešnih. Precej 
pozornosti je namenjene družabnim dogodkom v obliki fotoreportaž, 
pozitivnim in motivacijskim zgodbam s področja osebne rasti in ezoterike. 
Revijo sestavljajo tudi lepota, moda, enigmatika in svetovalne rubrike, eno 
najbolj odmevnih ureja Zvezdana Mlakar.

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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SESTRA 
BERNARDA 
GOSTEČNIK
Za praznično 
vzdušje smo 
odgovorni vsi

KARIN SERNEC 
IN GORAZD V. MREVLJE
Privilegij je imeti  
prave prijatelje

DR. ANA 
 KANDARE 

ŠOLJAGA
Najbolj žalostno 

je, če otrok 
prevzame vlogo 

zaščitnika

Mir res ni vse,  
je pa brez 

miru vse nič

dr. aleksandra 
kornhauser 

frazer

11. DECEMBRA 2018 | LETO 20 | ŠT. 48 | NAKLADA: 83.100

MAJA MARTINA 
MERLJAK
Vsak si mora moje 
spoštovanje zaslužiti

ZDRAVA 
ONA

priloga
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POVPREČNA TISKANA NAKLADA

82.933232.000
DOSEG: 14,6 %

• Najbolj brana priloga v Sloveniji. Najbolj brana ženska revija.
• 22 % prebivalk Slovenije z univerzitetno izobrazbo bere revijo Ona, 
• 24 % prebivalk Slovenije z mesečnim dohodkom nad 1200 EUR bere 

revijo Ona, 
• 13 % prebivalk Slovenije, starih med 20 in 35 let, bere revijo Ona, 
• bralke so zdravstveno ozaveščene, nadpovprečno pogosto pazijo na 

svoje zdravje, 
• 37 % bralk v časopisih pogosto opazi oglase, 
• 72 % bralk meni, da se splača plačati več za kakovostne izdelke.

Posebnosti naših bralcev:

Ona
Ona, torkova priloga Dela in Slovenskih novic, letos praznuje 25-letnico 
obstoja in je še vedno najbolj brana ženska revija v Sloveniji. Berejo jo tako 
ženske kot moški, kajti Ona odpira aktualne družbene teme, ki se jih loteva 
analitično in s posluhom za vsakogar. Revija razširja obzorja, posebno skrb 
pa namenja sočloveku in njegovemu dostojanstvu.
Ona je najbolj brana priloga v Sloveniji.
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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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ZDENKO 
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rok terkaj
TO LETO 
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CENE OGLASNEGA PROSTORA

Posebnosti naših bralcev:
• zahtevne bralke, ki so zdravo ambiciozne v zasebnem in poklicnem življenju, 
• življenje si uredijo po svojih merilih, 
• zavedajo se pomembnosti ravnotežja za kakovostno življenje in odnose, 
• branju Oneplus v povprečju namenijo kar 71 minut, 
• 30 % bralk ima vsaj višješolsko izobrazbo, 
• nadpovprečno visok delež jih resnično uživa v nakupovanju,
• 32 % bralk ima mladoletne otroke, 44 % bralk zelo pazi na svoje zdravje, 

s tem da telovadijo in se zdravo prehranjujejo.

Onaplus
Samostojna mesečna revija, sestrska edicija One, je na trgu že deseto leto. 
V tem času je postala najbolj brana ženska revija. Izhaja desetkrat na leto 
skupaj s svojimi prilogami. V vsem tem času se nam prodaja viša in Onaplus 
zavzame največji tržni delež med konkurenco na trgu. Revija je jasno 
profilirana in strukturirana, z izključno avtorskimi članki. V vsaki številki skozi 
oči relevantnih sogovornikov podrobno razdelamo posamezno temo.

Prepletanje akcij med Ono in Onoplus je naravni proces. Z Oninim 
sestrstvom želimo predvsem ustvarjati dogodke, na katerih se neformalno 
družimo z bralkami, kjer izvemo, kakšne vsebine jih zanimajo, kaj od nas 
pričakujejo, kaj jih tare in kaj se jim zdi v življenju pomembno.

Razglasitev Oneplus leta ostaja osrednji dogodek, na katerem predstavimo 
ženske, ki so zaznamovale minulo leto, in tudi okronamo Ono leta. S tem 
dajemo prispevek ženskam, ki so pogosto prezrte, ker se ne izpostavljajo 
javno, a pomembno kreirajo naš vsakdan in skupno prihodnost.

POVPREČNA TISKANA NAKLADA

14.560132.000
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 11 do 20 g - 0,108
od 21 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
n434 + 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.
 s

tr
an

 o
vi

tk
a

4.
 n

ot
ra

nj
a 

st
ra

n

3.
 s
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 o
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a
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CENE OGLASNEGA PROSTORA
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MANSARDA

V dveh  
nadstropjih

Gospodinjski roboti

UPOŠTEVANJE ŽELJA  
UPORABNIKOV

Odprta vrata

STANOVANJE
Z ZNAČAJEM

21. novembra 2018 | št. 27 | leto 25

Sobne rastline

Tri s skromnimi 
svetlobnimi zahtevami
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POVPREČNA TISKANA NAKLADA

76.431230.000 
DOSEG: 14,5 %

• 24 % 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,
• 17 % prebivalcev Slovenije, ki imajo mesečni dohodek več kot 1460 

evrov, bere Deloindom,
• 16.000 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,
• 59.000 bralcev namerava v prihodnjih 12 mesecih temeljito prenoviti 

hišo ali stanovanje.

Posebnosti naših bralcev:

Deloindom
Deloindom, priloga Dela in Slovenskih novic, je najbolj brana slovenska 
revija s področja urejanja doma, gradnje in obnove stanovanj, energijske 
porabe, urejanja vrta in okolice hiše in druga najbolj brana priloga v 
Sloveniji. Vsebuje kakovostne in neodvisne prispevke z različnih področij: 
pohištvene opreme, gospodinjske tehnike, dodatkov za dom, trendov iz 
oblikovanja in arhitekture, obnovljivih virov energije, do okolja prijaznih 
in energijsko učinkovitih rešitev, okrasnih rastlin ter s področja domače 
oskrbe z vrtninami in sadjem.
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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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Veliki test

Tek

Tekaški copati

Odštevanje do 
tekaške Ljubljane

Fitnes
Odklenimo 

lopatice

Kolesarstvo
Pregled 

makadamkarjev
Tematske strani
Usposabljanje  
strokovnih delavcev
v športu 2018-2022
VEČ ZNANJA, VEČ PRILOŽNOSTI
ZA DELO V ŠPORTU.
Usposabljanje strokovnih
delavcev v športu 2018-2022

usposabljanje.olympic.si
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Polet
Polet je mesečnik Dela in Slovenskih novic in že 18 let osrednja športno-
rekreativna revijalna priloga v državi. Namenjen je vsem, ki so zaljubljeni v 
gibanje in prisegajo na zdrav življenjski slog. Vse, kar je novega na področju 
športne rekreacije in prehrane, najnovejša strokovna dognanja za ohranjanje 
zdravja in predstavitve športne opreme s priporočili, kaj se splača izbrati, 
najdete v Poletu. Prav tako kakovostne, skorajda personalizirane načrte vadbe.

Zakaj oglaševati v Poletu?

S Poletom dosežete izbrano ciljno skupino rekreativnih in športno 
usmerjenih posameznikov, ki cenijo zdravje in zdrav življenjski slog, zato so 
pripravljeni vlagati vase in v svoj razvoj, v nakup izbrane športne opreme 
in najnovejše tehnološke pripomočke. In zato, ker za Polet pišejo le 
strokovnjaki.

• bralci v življenju iščejo doživetja, 
• so športno aktivni, saj se jih tri petine nekajkrat tedensko ukvarja s 

športom; v povprečju ukvarjanju s športom ali rekreacijo namenijo osem 
ur 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 hribolazništvom, 

• 43 % je starih od 30 do 50 let,
• zanimajo jih športne in avtomobilistične vsebine, 
• bralci so trendsetterji, saj jih 26 % drugi ljudje pogosto sprašujejo za 

nakupne nasvete, 
• 71 % bralcev meni, da se splača plačati več za kakovostne izdelke.

Posebnosti naših bralcev:

POVPREČNA TISKANA NAKLADA

72.267107.000
DOSEG: 6,8 %



56

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

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

1/4

1/3

2/1 1/1

n203 + 5 o80 + 5
1370,00

1/16

n57 o40  
260,00

A

Izračun oglasnih formatov v milimetrih. Cene so v EUR brez DDV.
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V vlogi 
lovke

1355 / tv programi od 17. do 23. novembra 2018
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POVPREČNA TISKANA NAKLADA

109.959206.000
DOSEG: 13 %

• 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 90 % jih internet obišče vsak dan, 

• 23.000 bralcev redno hodi v kino, 
• 29 % bralcev je trendsetterjev, saj jih drugi ljudje pogosto sprašujejo za 

nasvete.

Posebnosti naših bralcev:

Vikend
Vikend je priloga časopisov Delo in Slovenske novice, ki na vseh platformah 
(v tisku, na spletu, v podcastih in družbenih medijih) pomaga svojim bralcem 
pri kakovostnem preživljanju prostega časa. Ostaja tiskani medij z najvišjo 
distribuirano naklado v Sloveniji, bralci v njem že več kot dvajset let najdejo 
ažurne TV-programe, ki jih bogatijo avtorska priporočila in ocene. Hkrati je 
Vikend popkulturni vodnik, ki postreže z recenzijami aktualnih kinofilmov, 
glasbenih albumov in knjig, poleg tega pa tudi z ekskluzivnimi filmskimi, 
glasbenimi in televizijskimi intervjuji. Vikend, ki je na domači mizi najdlje 
od vseh prilog, ohranja tudi trdne stike z bralci, saj posebej zanje poišče 
odgovore v rubriki Draga televizija, jih povabi na skupne filmske premiere, 
jim da glas, ko se delijo Vikendovi gongi popularnosti, in je v vsakdanjem 
stiku z njimi prek Twitterja in Facebooka. Edicija za ljubitelje analognih in 
digitalnih medijev.
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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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Vika  
Potočnik
Vedno sem 
nekako hlastala 
po življenju in 
novih izzivih.

INTERVJU {STR. 4}

Šport z 
bremenom 
druge vojne
Iz zveze lovske in vojaške 
zgodovine se je rodil 
biatlon.

{str. 18}

Milijon korakov, 
milijon doživetij
O Mirku Vovku, ki ga je  
v nebo poneslo dvigalo.

{str. 22}

Dišeča 
ambasadorka

Potica je slovenska 
posebnost, znamenitost, 
skorajda nacionalni 
simbol. Znanilka, sinonim  
praznikov.

{str. 26}

Obljube
Razvada je 
železna srajca 
{str. 12}

Utrip
Kisik – prijatelj in 

sovražnik v isti sapi?
{str. 6}

št. 12,  leto VI, 3. December 2018
Življenje se je pravkar začelo.

Fo
to

 Jo
že

 S
uh

ad
ol

ni
k

SUPER 50 je priložen Delu in Slovenskim 
novicam brezplačno vsak prvi ponedeljek 
v mesecu. Kot samostojno edicijo (brez 
dnevnega časopisa) ga je mogoče naročiti 
samo ob plačilu 12 številk v vrednosti  
6 evrov. Posamezni izvod edicije v prosti 
prodaji ni na voljo.

Naročite SUPER 50:  
1 leto, 12 številk, 
za samo 6 evrov.
Dostavimo ga povsod po Sloveniji,  
vsak prvi ponedeljek v mesecu.

Delo d.o.o., Dunajska 5, SI 1509 Ljubljana, 1008802

Informacije in naročila:

080 11 99 | 01 47 37 600
narocnine@delo.si | www.delo.si
Delo d.o.o., Naročnine, Dunajska 5, 1509 Ljubljana

SUPER 50
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SUPER 50

• več kot 820.000 ljudi v Sloveniji je starejših od 50 let, torej gre za 
izjemno široko, najširšo ciljno publiko pri nas. 

• 53 % žensk, 47 % moških, 
• 76 % je starih 50 let ali več, 
• 21 % bralcev ima visokošolsko izobrazbo, 
• 21 % ima dohodek nad 1000 evrov (indeks 109), 
• tretjina bralcev pogosto opazi oglase v tiskanih edicijah (indeks 119), 
• nadpovprečno pogosto obiščejo zdravnika, čeprav se počutijo dobro 

(indeks 141), 
• naši bralci in bralke potujejo, se izobražujejo, so zvedavi, se gibljejo, 

raziskujejo, trošijo, skrbijo zase.

Posebnosti naših bralcev:

Super 50
Težko je reči, kdaj bomo godni za reklo: Samo oziroma kar milijon nas 
je!, a že danes velja, da je skoraj tretjina prebivalstva v Sloveniji že srečala 
abrahama. Če smo nekoč najstniki jadikovali, da pri tridesetih življenje ni 
več vredno poštenega človeka, so danes časovnice razrahljane, odpravljene. 
Kot pravimo v prilogi Super 50, se pri petdesetih življenje šele začenja. In se, 
boleznim in tegobam navkljub, z bolj ozaveščenim načinom žitja podaljšuje. 
Lahko rečemo, da se življenje v drugi polovici ne razlikuje več bistveno od 
onega v prvi. Nemalokrat je bistveno kakovostnejše.

Z mesečnikom 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 sredstev, živijo zdravo, vpijajo najrazličnejša znanja, tudi tista, 
ki jih zamlada sploh še ni bilo.

V prvi vrste zdravje pa gibanje, rekreacija, narava, konjički, prehrana, 
premoženje, ustvarjalnost, varnost v zrelih letih, sledenje napredku, 
tehnološkemu, to in še sto in en interes se izrisuje v generaciji, ki ji je – pa 
nikakor le njej – priloga namenjena. Vsak prvi ponedeljek v mesecu je Super 
50 priložen časopisoma Delo in Slovenske novice. 

POVPREČNA TISKANA NAKLADA

77.53383.000
DOSEG: 5,2 %
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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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SUPER 50

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

n257 o173
2800,00

n257 o110
2200,00

n126,5 o336
2800,00

n84 o336
2200,00

n545 o352
4990,00

2/1

1/2 1/3

n126,5 o40
680,00

n257 o84
1680,00

n126,5 o173
1680,00

1/4

1/16

n126,5 o84
1050,00

n257 o40
1050,00

1/8

n257 o352
3600,00

n257 o352
3800,00

1/1
ZA

D
N

JA
 S

TR
AN

n257 o84
2100,00

N
AS

LO
VN

IC
A

PA
SI

CA

n61 o40
310,00

VI
ZI

TK
A

CENE OGLASNEGA PROSTORA
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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. 

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
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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 snopiče 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 strani 
ter 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 oglasnih prilogah, promo in tematskih straneh ter promo snopičih 
našli pravo rešitev 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. V današnji poplavi informacij so drugačni 
in inovativni načini komunikacije prava izbira. 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.

Maja Vidmar,

vodja projektne prodaje, oglasnih prilog 
in oglasnega uredništva
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OGLASNE PRILOGE

Pokličite nas in radi vam bomo svetovali in pomagali pri ustvarjanju oglasov in promocijskih člankov po vaših željah in 
navodilih ter s svojim znanjem in poznavanjem bralcev svetovali, kako še učinkoviteje komunicirati z njimi.

Dovolite, da skupaj ustvarimo dobre zgodbe, zgodbe o uspehu.

Vabljeni v našo družbo.
Telefon: 01/47 37 501, e-pošta: oglasi@delo.si

Oglasne priloge v 2019
Slovenske 

novice
Delo Nedelo

Nedeljske 
novice

Prvomajske počitnice priloženo - - 23. 3. 23. 3. 

Kmetijske novice  - Komenda (april) integrirano 11. 4. - - -

Aktivni & zdravi priloženo 13. 4. 13. 4. - -

Počitniška malha priloženo - - 25. 5. 25. 5. 

Slog & zdravje integrirano 14. 6. - 15. 6. -

Kmetijske novice AGRA integrirano 24. 8. - - -

Jesenske - krompirjeve počitnice priloženo 1. 10. 1. 10. - -

Kmetijske novice  - Komenda (oktober) integrirano 10. 10. - - -

Aktivni & Zdravi priloženo 11. 10. 11. 10. - -

Praznično priloženo - - 16. 11. 16. 11. 

Pokličite nas in radi vam bomo svetovali in pomagali pri ustvarjanju oglasov in promocijskih člankov po vaših željah in 
navodilih ter s svojim znanjem in poznavanjem bralcev svetovali, kako še učinkoviteje komunicirati z njimi.

Dovolite, da skupaj ustvarimo dobre zgodbe, zgodbe o uspehu.

Vabljeni v našo družbo.
Telefon: 01/47 37 501, e-pošta: oglasi@delo.si

Oglasne priloge v 2019
Slovenske 

novice
Delo Nedelo

Nedeljske 
novice

Prvomajske počitnice priloženo - - 23. 3. 23. 3. 

Kmetijske novice  - Komenda (april) integrirano 11. 4. - - -

Aktivni & zdravi priloženo 13. 4. 13. 4. - -

Počitniška malha priloženo - - 25. 5. 25. 5. 

Slog & zdravje integrirano 14. 6. - 15. 6. -

Kmetijske novice AGRA integrirano 24. 8. - - -

Jesenske - krompirjeve počitnice priloženo 1. 10. 1. 10. - -

Kmetijske novice  - Komenda (oktober) integrirano 10. 10. - - -

Aktivni & Zdravi priloženo 11. 10. 11. 10. - -

Praznično priloženo - - 16. 11. 16. 11. 
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TEMATSKE STRANI IN SNOPIČI

Poleg oglasnih prilog oglasno uredništvo Dela pripravlja tudi tematske strani in 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.

Še posebej zanimiva oblika tematskih strani so 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.

PRIMER 
TEMATSKE 
STRANI
V DELU

PRIMER
TEMATSKE 
STRANI V 
PRILOGAH

PRIMER 
TEMATSKE 
STRANI
V SLOVENSKIH 
NOVICAH

OGLASNE PRILOGE
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CENIK TEMATSKIH STRANI IN SNOPIČEV
  4 strani 2 strani 1 stran
Delo (pon.–pet.) 9000 5900 3850
Delo (sob.) 11.500 7490 4870
Svet kapitala  6300  4290 2700
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
Polet (dvosmerni) 9040 6570 5170
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 (dvosmerni) 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.
•  Promo in tematske strani ter promo snopiči 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, promo in tematskih straneh ali promo 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 
promo ali tematsko stran ali promo snopič v celoti pripravi oglaševalec sam.

OGLASNE PRILOGE
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DIGITALNI
OGLASNI 
PROSTOR

CENIK
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Ime oglasa Dimenzija

Desktop/mobilni 

dostop/tablice  Cena 

Cenovni 

model/

trajanje

ekskluziva na naslovnici ozadje desktop  3000 EUR 1 dan

ekskluziva na naslovnici 970 x 250 desktop  3000 EUR 1 dan

ekskluziva na celotnem portalu 

– 3 ure
ozadje desktop  3000 EUR 3 ure

ekskluziva na celotnem portalu –  

3 ure
970 x 250 desktop  3000 EUR 3 ure

ekskluziva na celotnem portalu –  

3 ure
300 x 250  

pod menijem

mobilni dostop  1500 EUR 3 ure

ekskluziva na naslovnici ozadje desktop  5000 EUR 1 dan

ekskluziva na naslovnici 970 x 250 desktop  5000 EUR 1 dan

ekskluziva na celotnem portalu –  

3 ure
ozadje desktop  5000 EUR 3 ure

ekskluziva na celotnem portalu –  

3 ure
970 x 250 desktop  5000 EUR 3 ure

ekskluziva na celotnem portalu –  

3 ure
300 x 250 pod menijem mobilni dostop  5000 EUR 3 ure

pasica v glavi portala 220 x 80 + 118 x 45 desktop/mobilni  1000 EUR 1 dan

pasica ob podnaslovu članka 920 x 60 + 320 x 50 desktop/mobilni  1000 EUR 1 dan

klasične pasice 300 x 250 desktop  12 EUR CNT*

klasične pasice 160 x 600 desktop  12 EUR CNT*

klasične pasice 728 x 90 desktop  12 EUR CNT*

nebotičnik, veliki 300 x 600 desktop  20 EUR CNT*

billboard 970 x 250 desktop  30 EUR CNT*

CENIK DIGITALNEGA OGLASNEGA PROSTORA
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billboard 970 x 500 – dvojni desktop  50 EUR CNT*

billboard 970 x 500 – dvojni z 

videom

desktop  50 EUR CNT*

ozadje – brandirano ozadje desktop  30 EUR CNT*

banderola 1080 x 150 desktop  35 EUR CNT*

banderola na vrhu in na dnu 

(izmenično prikazovanje)
1080 x 75 + 1080 x 75 desktop  40 EUR CNT*

banderola na vrhu in na dnu 

(izmenično prikazovanje)
1080 x 300 – veliki desktop  50 EUR CNT*

lebdeči oglasi 500 x 500 – veliki desktop  60 EUR CNT*

lebdeči oglasi 250 x 250 – mali desktop  50 EUR CNT*

celostranski oglasni premor 1000 x 500 desktop  70 EUR CNT*

oglasni prevzem z ozadjem zamik strani v levo, 970 x 

250 + ozadje

desktop  80 EUR CNT*

raztegljivi oglasi 728 x 90 -> 728 x 315 desktop  25 EUR CNT*

raztegljivi oglasi 160 x 600 -> 600 x 600 desktop  28 EUR CNT*

raztegljivi oglasi 300 x 250 -> 600 x 250 desktop  25 EUR CNT*

raztegljivi oglasi 300 x 600 -> 600 x 600 desktop  30 EUR CNT*

videooglas do 30 s video – med 

članki

desktop  30 EUR CNT*

videooglas pre-roll desktop  60 EUR CNT*

videooglas mid-roll desktop  50 EUR CNT*

videooglas post-roll desktop  40 EUR CNT*

videooglas 1000 x 500 – celostranski 

oglasni premor

desktop  70 EUR CNT*

zavihek – page peel 120 x 120 desktop  12 EUR CNT*

SEO-članek brez izpostavitev SEO-članek (objava 

vsebine)

desktop  400 EUR 1 objava

PR-članek z izpostavitvijo PR-članek (objava 

vsebine)

desktop  800 EUR 7 dni

advertorial z izpostavitvijo advertorial (prilagoditev 

vsebine)

desktop  1000 EUR 7 dni

advertorial z izpostavitvijo advertorial (s pripravo 

vsebine)

desktop  1200 EUR 7 dni

priprava reportaže in objava 

članka
reportaža in članek desktop  1500 EUR 7 dni

navzkrižna promocija (za PR in 

advertorial)
nativni oglas desktop  5 EUR CNT*

oglasni prevzem PR/advertoriala vsi oglasni formati desktop  200 EUR 7 dni

obrazec za pridobivanje 

kontaktov
embed ali pojavno okno desktop  200 EUR 7 dni

obrazec za pridobivanje 

kontaktov
embed ali pojavno okno 

– izdelava po meri

desktop  pokličite za 

ceno 

 pokličite za 

ceno 

objava na Facebook strani objava na Facebook 

strani

desktop  200 EUR 1 objava

kviz/nagradna igra izvedba in izpostavitev desktop  5.000 EUR 14 dni

mobilna pasica 320 x 50 mobilni dostop  12 EUR CNT*

CENIK DIGITALNEGA OGLASNEGA PROSTORA

Ime oglasa Dimenzija

Desktop/mobilni 

dostop/tablice  Cena 

Cenovni 

model/

trajanje
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mobilna pasica 300 x 50 mobilni dostop  12 EUR CNT*

mobilna pasica 300 x 250 mobilni dostop  20 EUR CNT*

mobilna pasica 320 x 480 mobilni dostop  30 EUR CNT*

paralax mobilna pasica 320 x 480 mobilni dostop  30 EUR CNT*

mobilna pasica, lebdeča na dnu 320 x 50 mobilni dostop  20 EUR CNT*

mobilna pasica, lebdeča na dnu 300 x 50 mobilni dostop  20 EUR CNT*

mobilna pasica na vrhu in na 

dnu (izmenično prikazovanje)
300 x 50 + 300 x 50 mobilni dostop  30 EUR CNT*

mobilna pasica na vrhu in na 

dnu (izmenično prikazovanje)
300 x 100 + 300 x 100 mobilni dostop  40 EUR CNT*

celostranski oglasni premor 640 x 960 + 960 x 640 mobilni dostop  40 EUR CNT*

celostranski oglas – tablice 768 x 1024 tablice  40 EUR CNT*

newsletter 600 x 200 desktop/mobilni  600 EUR 1 x pošiljanje

nativni oglas s sliko nativni oglas desktop/mobilni  5 EUR CNT*

izvedba retargetinga 

(prikazovanje oglasov ni 

vključeno)

retargeting desktop/mobilni  3 EUR CNT*

izdelava enostavnih kreativ (JPG) produkcija desktop/mobilni pokličite za 

ceno 

pokličite za 

ceno 

vtičnik za predstavitev izdelkov vtičnik v PR ali advertorial desktop/mobilni  100 EUR 1 objava

vtičnik za predstavitev podjetja vtičnik v PR ali advertorial desktop/mobilni  100 EUR 1 objava

Opombe in splošni pogoji: 

* Cena velja za 1000 prikazov. 
** Vključeni portali: Delo.si, Slovenskenovice.si, Onaplus.si, Micna.si, Svetkapitala.si,  
Deloindom.si, Polet.si, 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. 12. 2018. 

CENIK DIGITALNEGA OGLASNEGA PROSTORA

Ime oglasa Dimenzija

Desktop/mobilni 

dostop/tablice  Cena 

Cenovni 

model/

trajanje



76

344.835 65.695 
POVPREČNI MESEČNI DOSEG V LETU 2018

DELO.SI

Ključni oglasni formati

Ozadje

Video med vsebino

Billboard

Mobilna pasica

PR-članek/advertorial

Klasične pasice

Oglasni prevzem

Posebni projekti na ključ

POVPREČNI DNEVNI DOSEG V LETU 2018
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Posebnosti naših uporabnikov:

• polovico prikazov ustvarijo obiskovalci z višješolsko ali višjo izobrazbo, 
• 53 % je mlajših od 45 let, kar je za oglaševalce velik potencial, 
• povprečen čas obiska uporabnikov z visokošolsko izobrazbo je 50 minut 

mesečno, 
• med uporabniki je 47 % moških, ki na portalu povprečno preživijo več  

časa kot ženske, 
• 36 % prikazov ustvarijo obiskovalci z mesečnimi prihodki nad 1200 evrov.

Delo.si 

Delo.si je eden vodilnih slovenskih informativnih spletnih portalov, ki poleg 
ažurnih novic ponuja verodostojne zgodbe in poglobljene analize. Delo.si je 
prilagojen tudi za mobilne naprave ter ponuja sodoben način informiranja 
uporabnikov in dostopanja do zadnjih novic, številnih Delovih rubrik in do novic 
dneva – kjer koli in kadar koli. Delo.si obiskovalcem poleg interaktivnih grafik in 
videovsebin ponuja tudi dostop do arhiva preteklih izdaj časopisa Delo. Bogastvo 
portala pa so poleg kakovostnih vsebin tudi tesne vezi z bralci na različnih 
družbenih omrežjih.

DELO.SI

Oglasni prevzem

Posebni projekti na ključ

POVPREČNI DNEVNI DOSEG V LETU 2018
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473.292 
POVPREČNI MESEČNI DOSEG V LETU 2018

SLOVENSKENOVICE.SI

Ključni oglasni formati

Ozadje

Video med vsebino

Billboard

Mobilna pasica

PR-članek/advertorial

Klasične pasice

Oglasni prevzem

Posebni projekti na ključ

164.717
POVPREČNI DNEVNI DOSEG V LETU 2018



79

6

12

18

22

26

30

34

38

42

46

50

54

60

62

66

68

76

78

80

82

84

86

88

90

92

96

98

Posebnosti naših uporabnikov:

• skoraj 500.000 uporabnikov mesečno ustvarja skoraj 26 milijonov ogledov, 
• povprečen čas, ki ga obiskovalec prebije na portalu, je 48 minut mesečno,
• dve tretjini bralcev (66 %) je mlajših od 50 let, 
• slovenskenovice.si dosežejo 14 % osnovnošolcev, dijakov oz. študentov, 
• bralci so na portalu aktivni in odzivni – vsebine pogosto delijo s prijatelji na 

družbenih omrežjih; Novice imajo na facebooku več kot 221.000 sledilcev.

Slovenskenovice.si
Spletno stran najbolj priljubljenega časnika odlikujeta hipno obveščanje o 
aktualnih dogodkih in poudarek na zgodbah, ki jih slehernikom piše življenje. 
Ekipa preiskovalnih novinarjev vsak dan poskrbi za verodostojno in vsebinsko 
bogato obveščanje uporabnikov. Portal odlikujejo svetovalne vsebine ter 
ekskluzivne zgodbe in sodelovanje z bralci, atraktivna ponudba vsebin s 
poudarkom na fotografijah in videoposnetkih, interaktivne storitve in izjemno 
močna skupnost na družbenih omrežjih.

SLOVENSKENOVICE.SI

POVPREČNI DNEVNI DOSEG V LETU 2018



80 MIČNA

91.804 
POVPREČNI MESEČNI DOSEG V LETU 2018

Ključni oglasni formati

Ozadje

Video med vsebino

Billboard PR-članek/advertorial

Klasične pasice

Oglasni prevzem

Posebni projekti na ključMobilna pasica

11.603 
POVPREČNI DNEVNI DOSEG V LETU 2018
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Mična.si
Micna.si je spletni portal o življenjskem slogu, dopolnjuje pa jo še brezplačna 
aplikacija. Ponuja vsebine s področja mode, lepote, rekreacije, nasvete za 
zdrav življenjski slog in ljubezensko življenje pa tudi ideje za dom in uživanje 
v življenju. Mična je aktivna na družbenih omrežjih, in sicer na Facebooku in 
Instagramu.

 

MIČNA

Posebnosti naših uporabnikov:

• 62 % žensk, 38 % moških, 
• 34 % obiskovalk je starih od 25 do 40 let, 
• 30 % obiskovalk micna.si se zelo zanima za modo in kozmetiko, 
• 49 % obiskovalk se zelo zanima za potovanja, 
• 56 % obiskovalk se zelo zanima za zdravje.

POVPREČNI DNEVNI DOSEG V LETU 2018
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82 ODPRTAKUHINJA.SI

61.072  
ŠTEVILO MESEČNIH OBISKOVALCEV:

Ključni oglasni formati

Ozadje

Video med vsebino

Billboard PR-članek/advertorial

Klasične pasice

Oglasni prevzem

Posebni projekti na ključMobilna pasica

7090 
POVPREČNI DNEVNI DOSEG V LETU 2018
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ODPRTAKUHINJA.SI

Odprtakuhinja.si 
Najhitreje rastoči portal v Sloveniji v obdobju avg. 17 – dec. 18

Odprtakuhinja.si je prvi in edini lifestyle kulinarični portal v Sloveniji.

 

Posebnosti naših uporabnikov:

• 62 % žensk, 38 % moških, 
• 30 % jih ima višjo ali visoko izobrazbo, 
• med uporabniki portala je 18 % takih, ki imajo dohodke nad 1200 evri, 
•  71 % jih zanima kulinarika (indeks 131),
•  72 % jih zanima zdravje (indeks 119).

POVPREČNI DNEVNI DOSEG V LETU 2018
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64.225 
POVPREČNI MESEČNI DOSEG V LETU 2018

DELOINDOM.SI

Ključni oglasni formati

Ozadje

Video med vsebino

Billboard

Mobilna pasica

PR-članek/advertorial

Klasične pasice

Oglasni prevzem

Posebni projekti na ključ

6421 
POVPREČNI DNEVNI DOSEG V LETU 2018
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Posebnosti naših uporabnikov:
• ciljna skupina so mlajši uporabniki, ki so medijsko aktivni in primarno dosegljivi 

zunaj dometa tiskanega medija, 
• 58 % jih je mlajših od 50 let, kar je aktivni del prebivalstva, 
• 42 % jih ima višjo ali visoko izobrazbo oz. se še šolajo, 
• 45 % moških, 55 % žensk,
• so aktivni in se zelo odzivajo na nagradne igre, 
• v primerjavi s konkurenco so višje izobraženi in imajo višje dohodke, 19 %  

jih ima dohodke višje kot 1200 evrov.

Deloindom.si
Deloindom.si je spletni portal, ki raziskuje globino bivanja, arhitekture in 
gradnje ter odkriva skrivnosti hortikulture in prostega časa v domačem okolju 
slovenskega prostora. Portal združuje močno blagovno znamko tiskane priloge 
Deloindom in ji z osveženim uredniškim konceptom ter multimedijskimi 
vsebinami dodaja neskončne možnosti spleta.

DELOINDOM.SI

POVPREČNI DNEVNI DOSEG V LETU 2018
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25.132 
POVPREČNI MESEČNI DOSEG V LETU 2018

POLET.SI

Ključni oglasni formati

Ozadje

Video med vsebino

Billboard

Mobilna pasica

PR-članek/advertorial

Klasične pasice

Oglasni prevzem

Posebni projekti na ključ

2740 
POVPREČNI DNEVNI DOSEG V LETU 2018
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Posebnosti naših uporabnikov:
• 40 % jih ima višjo ali visoko izobrazbo, 
• med uporabniki portala jih ima 23 % dohodke nad 1200 evri, 
• med uporabniki portala je 57 % žensk, 
• 55 % jih zanima športna vsebina, 
• 62 % 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

POVPREČNI DNEVNI DOSEG V LETU 2018
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69.632 
POVPREČNI MESEČNI DOSEG V LETU 2018

ONAPLUS.SI

Ključni oglasni formati

Ozadje

Video med vsebino

Billboard

Mobilna pasica

PR-članek/advertorial

Klasične pasice

Oglasni prevzem

Posebni projekti na ključ

8647 
POVPREČNI DNEVNI DOSEG V LETU 2018
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Posebnosti naših uporabnikov:
• 64 % je žensk, 36 % je moških,
• 38 % jih ima višjo ali visoko izobrazbo, 
• med uporabniki portala je 21 % takih, ki imajo dohodke nad 1200 evri, 
• 59 % jih zanima zdravstvena vsebina,
• 30 % jih zanimata moda in kozmetika (indeks 123).

Onaplus.si
Onaplus.si je spletna nadgradnja uveljavljenih revijalnih edicij Ona in Onaplus 
in prinaša aktualne tematike, ki se dotikajo življenja vseh nas. Podaja mnenja 
družbeno relevantnih posameznikov o trenutni pereči družbeni problematiki. 
Ponuja zdravstvene, partnerske in lepotne vsebine ter zagotavlja nasvete za 
različne življenjske stile in užitke.

ONAPLUS.SI

POVPREČNI DNEVNI DOSEG V LETU 2018
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49.530 
POVPREČNI MESEČNI DOSEG V LETU 2018

SVETKAPITALA.SI

Ključni oglasni formati

Ozadje

Video med vsebino

Billboard

Mobilna pasica

PR-članek/advertorial

Klasične pasice

Oglasni prevzem

Posebni projekti na ključ

5086 
POVPREČNI DNEVNI DOSEG V LETU 2018
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Posebnosti naših uporabnikov:

• prevladujeta skupini obiskovalcev v starostnih skupinah: 35–44 let (29 %) in 
25–34 let (22 %),

• 54 % uporabnikov portala je moških, 46 % je žensk,
• 60 % obiskovalcev dostopa z mobilnih telefonov ali tablic, 40 % z namiznih 

računalnikov,
• petina (19 %) prikazov je bilo opravljenih s telefoni Iphone ali prek naprav 

Apple Ipad.

Svetkapitala.si
Poslovni portal o poslu, financah, gospodarstvu, trendih in prebojnih 
inovacijah. Ponuja vsebine o tem, kako se pravilno odločati, kako slediti 
sodobnim smernicam in kako postati še bolj uspešen. 

SVETKAPITALA.SI

POVPREČNI DNEVNI DOSEG V LETU 2018
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714 9047 
17.329

ŠTEVILO OBISKOVALCEV  
APLIKACIJE

ŠTEVILO NALOŽENIH APLIKACIJ 
DO 21. FEBRUARJA 2017

ŠTEVILO PRIKAZOV

Google Analytics, nov. 18 Itunes, do konca novembra 2018



93

6

12

18

22

26

30

34

38

42

46

50

54

60

62

66

68

76

78

80

82

84

86

88

90

92

96

98

Delo Ekspres

Delo Ekspres je novičarska aplikacija za pametne telefone. Njena prednost je, 
da vam v nasprotju s splošnoinformativnimi spletnimi in mobilnimi stranmi 
z nepregledno količino informacij ponuja uredniški izbor najpomembnejših 
novic dneva – samo za vas. S tem vam v jutranji naglici ali med popoldanskimi 
opravki omogoča, da ste ves čas na tekočem z aktualnim dogajanjem doma in 
po svetu ter vam tako prihrani dragoceni čas. 

Delo Ekspres izhaja dvakrat na dan. Vsako jutro (6.00) od ponedeljka do 
sobote vas v aplikaciji pričakajo najpomembnejše novice prihajajočega dne, 
skupaj s kulturno in vremensko napovedjo. V popoldanski izdaji (18.00) 
prejmete strnjen pregled najpomembnejših dogodkov dneva in namig za 
ogled večernih televizijskih vsebin. 

Aplikacijo namestite na mobilne naprave z operacijskima sistemoma iOS 
(iTunes) in Android (Google Play); naložite jo lahko v iTunesu in Google Playu.

Delo Ekspres lahko prebirate za 1,99 evra na mesec. Bralci Dela Ekspres pa 
lahko vsak dan brezplačno dostopajo tudi do več sicer plačljivih člankov na 
spletnem portalu Delo.si s povezav v Delu Ekspres.



DOGODKI
Medijska družba Delo je znana po že tradicionalno uveljavljenih dogodkih pa tudi po novejših, 
ki napovedujejo različne trende in sledijo duhu časa. 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, Izbor naj pirhov, 

Onina zgodba, Delovo poslovno središče, Delove podjetniške zvezde, Tveganja in priložnosti, 
Suzy, usmerjeni dogodki z izbrano tematiko (posebni dogovori, možno tudi skupno 
oblikovanje zasnove dogodka)

DELOVO POSLOVNO SREDIŠČE
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 2019 izpeljala pet tematskih poslovnih kampanj, ki jih 
bomo sklenili z dogodki oz. konferencami:

DELOVE PODJETNIŠKE ZVEZDE 2019  
(trajanje kampanje maj–november)
Projekt poteka od leta 2017, in sicer pod uredniškim okriljem časnika Delo in 
poslovnega tednika Svet kapitala ter njunih dveh digitalnih platform. Vsako leto 
predstavimo izbrana mala in srednje velika uspešna podjetja, med katerimi 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 takšna lahko 
prinesejo spremembe v našo družbo.

IZVOZNIKI 2019 (trajanje kampanje junij–september)
V letu 2018 je Delo širši javnosti prvič predstavilo projekt oziroma kampanjo, 
namenjeno izvoznikom, z naslovom Tveganja in priložnosti za slovensko 
zunanje gospodarstvo. Projekt poteka pod okriljem časnika Delo, poslovnega 
tednika Svet kapitala in na digitalnih platformah. Rdeča nit kampanje bo tudi 
leta 2019 ostala zasidrana v dnevnih poslovnih izzivih slovenskih podjetij 
s ciljem predstaviti ključne informacije in s tem zagotoviti podporo pri 
izvajanju izvoznih in drugih mednarodnih gospodarskih dejavnosti. Kampanja 
se bo končala s konferenco v septembru.

D E L O V O
P O S L O V N O 
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Z D R A V J E 
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POGLED 2020 (trajanje kampanje april–december)
Medijska hiša Delo in Združenje Manager sta leta 2018 vstopila v skupno 
partnerstvo pri projektu Pogled, k soustvarjanju katerega vabimo tudi 
poslovne partnerje. Zasnova in izvedba vsebine bosta vsako leto potekali 
pod uredniško taktirko časnika Delo in se končali z osrednjim dogodkom. 
Temeljni namen projekta je izobraževanje menedžerjev in odločevalcev 
ter ozaveščanje o izzivih ekonomske politike in razvojnih izzivih Slovenije 
v kontekstu EU. Osnova projekta je oblikovanje strokovno natančnih in na 
dejstvih utemeljenih avtonomnih stališč ter pogledov na gospodarska in 
družbena vprašanja v ožji in širši javnosti. 

MOBILNOST (trajanje kampanje februar–junij)
Kampanja na temo mobilnosti bo prvič predstavljena konec februarja 
2019, končala pa se bo s celodnevnim poslovnim dogodkom v juniju. 
Osnovna nosilca kampanje bosta časnik Delo in poslovni tednik Svet 
kapitala s spremljajočima digitalnima platformama. Ob diskusiji o 
pomenu trajne mobilnosti bodo v kampanji ključni poudarki na naslednjih 
temah:
• pogonski viri prihodnosti; njihov pomen in realnost zagotavljanja
• četrta industrijska revolucija
• infrastruktura e-mobilnosti
• slovenski tranzitni promet; izzivi in scenariji rešitev 
• javni in zasebni promet
• napovedi EU-spodbud in spremembe na področju regulatornih 

organov
• financiranje infrastrukture, vzdrževanje in zavarovanja

ZDRAVJE (trajanje kampanje maj–oktober)
Maja 2019 bo medijska hiša Delo širši javnosti prvič predstavila kampanjo, 
ki bo v središče diskusije postavila ključna vprašanja in rešitve, povezane 
z izzivi spreminjajoče se demografske slike prebivalstva Slovenije. 
Poudarili bomo izzive, ki čakajo pravne subjekte v obravnavanju aktivnega 
starajočega se prebivalstva. Zanimale nas bodo razvojne rešitve in 
nastajajoče reforme, ki bodo vključevale medgeneracijsko sodelovanje 
ter pojasnjevale vlogo javnih, zasebnih in javno-zasebnih partnerstev. 
Prav tako bomo predstavili novosti na področju zdravja, varnosti, nege 
in oskrbe, ki bodo med drugim odigrale ključno vlogo v času pred nami. 
Kampanja bo v največjem obsegu vsebinsko podprta v časniku Delo, ediciji 
Super 50, prilogi Ona in na spremljajočih digitalnih platformah. Končala se 
bo oktobra z osrednjim dogodkom/konferenco.
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Vedeti več pomeni imeti moč.

Živimo v času, ki nas tlači v predale. Naš, njihov. Lev, 

desen. Rdeč, črn. Domoljub, svetovljan. Napreden, 

konservativen, ekolog, onesnaževalec, dober, slab. A 

sveta ne sestavljajo nasprotja, temveč neskončni od-

tenki raznolikosti. Kakovosten časopis vam jih poma-

ga spoznati in razumeti bolj kot katerikoli drug medij.  

Ne boste se vedno strinjali z vsem, kar napišemo. In prav 

je tako. Smisel soočanja mnenj ni apriorno zavračanje 

stališč drugih in trmasto vztrajanje pri svojem, temveč 

dialog. In pogovor je možen le, kadar poznamo in ra-

zumemo mnenja drugih. Poslanstvo Dela je preprosto: 

prepričani smo, da sta vedenje o svetu, v katerem živi-

mo, ter razumevanje dogodkov in okolja nujni za aktivno 

vlogo posameznika v družbi. Prepričani smo, da lahko 

samo aktivni državljani pomagajo spreminjati skupnost 

in državo na bolje. Ni nam vseeno, v kakšni družbi živi-

mo. Naši novinarji in uredniki zato vsak dan pripravljajo 

pomembne novice, informacije, komentarje in analize, s 

katerimi si laže ustvarite sliko sveta in dogajanja v njem.

Naše delo je, da vi veste več.

Č R N  A L I  B E L

S V E T  N I  S A M O
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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.

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
• doseganje velike stopnje interaktivnosti
• zelo dobra odzivnost bralcev
• možnost skupne baze sodelujočih za neposredno oglaševanje
• primer dobre prakse: velika nagradna igra Slovenskih novic Terna, tematske nagradne 

križanke, glasovanja, spletne nagradne igre …
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EKSLUZIVNI ZAKUP OGLASNE NASLOVNICE ALI 
ZADNJE STRANI: DELO, NEDELO, SLOVENSKE 
NOVICE, SOBOTNA PRILOGA, SVET KAPITALA IN 
SUPER 50:

• 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 SUPER 50:

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 
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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 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 dni pred predvideno objavo,
•  za priloge Ona, Deloindom, Polet, Vikend, Svet kapitala, Odprta kuhinja in revijo Suzy ter 
vse nestandardne  oglasne formate in posebne projekte najmanj teden 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. Popust ob predplačilu (plačilo oglasa najpozneje dan pred 
objavo) je 1 %. 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: RAZISKAVA BRANOSTI IN BRALCEV (RBB), VALICON 2019, TGI MEDIANA 2019/I,  
MOSS 2018, GOOGLE ANALYTICS 2018,  

DELOVE INTERNE RAZISKAVE





Časopisna hiša Delo d.o.o.


