
Zahvale v časopisu Dolenjski list
(Cenik velja z 1. januarjem 2014. Vse cene so z DDV. )

(Za pravne osebe so vse cene podvojene.) 



Pri oddaji zahval ali osmrtnic potrebujemo:

• TEKST

• FOTOGRAFIJO (če želite objavo fotografije)

• NASLOV NAROČNIKA OBJAVE

• DAVČNO ŠTEVILKO ALI EMŠO PLAČNIKA

• KONTAKTNI TELEFON

V kolikor ste naročniki Dolenjskega lista, obvezno napišite naročniško številko.

Reklamacij v zvezi s popustom po izdaji računa NE UPOŠTEVAMO.



2/7+slika (8.9 x 7 cm)
polna cena: 156,00 €

cena s popustom: 124,80 €

Vsem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani in ga  
pospremili na njegovi zadnji poti, se iskreno zahvaljujemo.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

V ___. letu nas je zapustil

IME IN  
PRIIMEK

iz ___________ ulice v  
Novem mestu

2/8+slika (8.9 x 8 cm)
polna cena: 179,00 €

cena s popustom: 143,20 €

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom in prijateljem 
za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje in sveče. Posebna zahvala 
SB Novo mesto, govorniku za tople besede slovesa, pevcem ter g. 
župniku za lepo opravljen obred. Še enkrat hvala vsem, ki ste jo 
imeli radi in jo pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

V ___. letu starosti nas je zapustila  
naša draga mama, babica in prababica

IME IN  
PRIIMEK

iz ___________ ulice v  
Novem mestu



2/9+slika (8.9 x 9 cm)
polna cena: 201,00 €
cena s popustom: 160,80 €

Iskrena hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti, 
darovali sveče in za sv. maše in nam izrekli sožalje. Posebna hvala  
duhovnikom za opravljen obred, pevcem, gasilcem, govorniku in 
pogrebni službi. Vsem še enkrat iskrena hvala!

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

V ___. letu starosti  
se je poslovil od nas

IME IN  
PRIIMEK

iz ___________ ulice v  
Novem mestu

2/10+slika (8.9 x 10 cm)
polna cena: 224,00 €

cena s popustom: 179,20 €

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
stanovalcem ______ ulice za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje in 
sveče. Posebna zahvala govornikoma  za tople besede in pesem ob 
slovesu ter izvajalcu Tišine. Hvala Domu starejših občanov Novo 
mesto za skrbno nego in prijaznost v času njegove bolezni. Vsem in 
vsakemu še enkrat hvala!

Žalujoči:, žena________ v imenu vsega sorodstva

ZAHVALA

Po dolgi bolezni je za vedno zaspal  
in nas zapustil naš dragi

IME IN  
PRIIMEK

iz Novega mesta

Če žalost in solze
bi mrtve obudile,
ne bi tebe, mama,
črna zemlja krila.

Pojdem, ko pride moj maj,
pojdem na rožne poljane,
kjer najdem vse svoje                 
zbrane od včeraj
in kdo ve od kdaj.
(T. Kuntner)



2/11+slika (8.9 x 11 cm)
polna cena: 264,00 €
cena s popustom: 196,80 €

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste bili z nami v dneh žalosti. Hva-
la vsem sorodnikom, vaščanom in prijateljem za darovano cvetje in 
sveče ter vsem, ki ste pokojnika pospremili na njegovi zadnji poti. 
Najlepše pa se zahvaljujemo intenzivnemu oddelku SB NM za vso 
skrb in nego, ki ste jo dajali pokojnemu v času njegove bolezni. 
Hvala tudi pevcem in g. župniku ________za lepo opravljen obred.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

V___. letu starosti nas je zapustil naš dragi sin, brat in stric

IME IN PRIIMEK
iz ___________ ulice v Novem mestu,  

nazadnje oskrbovanec DSO

Prazen dom je in dvorišče,
naše oko zaman te išče,
ni več tvojega smehljaja,
utihnil je tvoj glas,
bolečina in samota sta pri nas.
Zato pot nas vodi tja,
kjer sredi tišine spiš,
a v naših srcih ti živiš.



3/7+slika (13.6 x 7 cm)
polna cena: 235,00
cena s popustom: 188,00 €

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste se poslovili od nje in jo pospremili na njeni zadnji poti. Hvala za 
darovano cvetje, sveče in sv. maše. Hvala osebju DSO Novo mesto, g. župniku in Urški Hrovatič za ganljive 
besede slovesa. Zahvala velja tudi sodelavkam iz Splošne bolnišnice Novo mesto in sodelavcem Revoza.                 

Vsi njeni

ZAHVALA

Sporočamo žalostno vest, da nas je v ___. letu  
zapustila naša draga

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,
a nate spomin
bo večno ostal.

IME IN PRIIMEK

3/8+slika (13.6 x 8 cm)
polna cena: 268,00 €
cena s popustom: 214,40 €

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, vaščanom, in vsem ostalim, za izrečeno sožalje, podar-
jeno cvetje, sveče in za sv. maše. Posebno zahvalo smo dolžni g. župniku za obiske na domu in patronažni 
sestri ____________ za nesebično pomoč. Hvala pogrebni službi, pevcem , govornikom, praporščakom in 
izvajalcu Tišine. Hvala vsem, ki ste jo imeli radi in ste jo pospremili na njeni zadnji poti.             

Žalujoči: mož, hči z družino, sin, mama in ostalo sorodstvo

ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše drage mame

Vsi, ki radi jih imamo,
nikdar ne umro,
le v nas se preselijo,
in naprej, naprej živijo

IME IN PRIIMEK

iz Trebnjega

iz ___________ ulice v Črnomlju,  
nazadnje oskrbovanke DSO



3/9+slika (13.6 x 9 cm)
polna cena: 302,00 €
cena s popustom: 241,60 €

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za vso pomoč. Hvala vsem za darovano 
cvetje, sveče, iskren stisk roke in tolažilne besede. Posebna zahvala Zdravstvenemu domu, internemu 
oddelku SB Novo mesto, pogrebni službi, g. župniku za lepo opravljen obred ter pevcem za zapete žalostinke, 
izvajalcu Tišine ter Rdečemu križu. Zahvaljujemo se tudi družini …….. za čustveno podporo. Hvala vsem, ki 
ste jo imeli radi in jo boste ohranili v lepem spominu.              

Vsi njeni

ZAHVALA

V ___. letu starosti se je od nas poslovila 
 draga mama, babica, prababica, tašča, sestra,  

sestrična, teta in botra

Sklenjen je krog...
Ne prošnja, ne jok
te več ne predrami...
V mislih, spominih
z nami ostajaš,
ljubljena mami...

IME IN PRIIMEK

3/10+slika (13.6 x 10 cm)
polna cena: 335,00 €
cena s popustom: 268,00

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za vso pomoč 
in podporo v težkih trenutkih bolezni in slovesa. Posebna zahvala osebju ZD _____, patronažni sestri 
ga _________in sodelavcem DSO za strokovno delo in pomoč pri oskrbi na domu. Najlepše pa se 
zahvaljujemo intenzivnemu oddelku SB NM za vso skrb in nego, ki ste jo dajali pokojnemu v času njegove 
bolezni. Hvala tudi pevcem  za odpete pesmi, podjetju ……………………..Ljubljana d.d. in g. …………………. za 
prebrane poslovilne besede, ravnateljici OŠ …………………. za lepe besede slovesa in nečaku za prebrane 
spomine na skupne lepe trenutke. Hvala vsem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji 
poti in ga boste ohranili v lepem spominu.            

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

V ___. letu starosti nas je po težki bolezni zapustil  
naš dragi mož, oče, dedek in pradedek

Ni besed več tvojih,
ni več stiska tvojih rok,
ostal le nate nam spomin je,
ki kaže nam življenja pot.

IME IN PRIIMEK

iz Metlike

iz Mirne Peči



3/11+slika (13.6 x 11 cm)
polna cena: 369,00 €
cena s popustom: 295,20 €

Ob boleči izgubi izrekamo iskreno zahvalo vsem sorodnikom, sosedom, sodelavcem, prijateljem in 
znancem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje, sveče, darovane svete maše in darove za cerkev. Iskreno 
se zahvaljujemo tudi osebni zdravnici, dr.med. ter internemu oddelku SB NM. Zahvaljujemo se tudi: 
sodelavcem OŠ _______ in podružnic, sodelavcem Visoke šole ____________, sodelavcem __________, 
vaščanom, še posebej družini ___________, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani. Govornici ga. 
__________ hvala za tople besede slovesa, hvala tudi gasilcem PGD _______, DU ________, pevcem, 
župniku g. ________za lepo opravljen obred, pogrebni službi in vsem, ki ste našega dragega pospremili 
na zadnji poti. Hvaležni smo tudi vsem, ki ste našega dragega očeta spoštovali, imeli radi in ga bodrili ter 
obiskovali v času njegove težke in neozdravljive bolezni. Spominjali se ga bomo kot plemenitega človeka, 
upamo, da se v večnosti zopet snidemo in objamemo.            

Žalujoči: žena, hči z družino, sin, brat in ostalo sorodstvo

ZAHVALA

V ___. letu starosti nas je po težki bolezni zapustil  
naš dragi mož, oče, dedek, tast in brat

Vsi bomo enkrat zaspali,
v miru počivali vsi,
delo za vselej končali,
v hišo očetovo šli.
(A. M. Slomšek)

IME IN PRIIMEK
iz Mirne Peči


