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Acta Triglavensia / [pripravlja] Triglavski narodni park
Ambient : revija za kulturo bivanja
Andragoška spoznanja : prva slovenska revija za izobraževanje odraslih
Anna : Spass mit handarbeiten.
Anthropos : časopis za psihologijo in filozofijo ter za sodelovanje humanističnih ved
Art Attack
Aura : revija za duhovni razvoj in mejna področja znanega
Avto fokus : revija za avtomobilizem, motociklizem, avto tehniko, šport in formulo 1
Avto magazin : revija za avtomobilizem, motociklizem in šport
Avto-dom : revija za kamping, karavaning in prosti čas
Bicikel.com
Blejske novice : glasilo občine Bled
Bohinjske novice : glasilo občine Bohinj in priloga Gorenjskega glasa
Bonjour
Bukla : brezplačna revija o dobrih knjigah in multimediji
Bunte
Burda Modemagazin
Časopis za kritiko znanosti
Časopis za zgodovino in narodopisje
Ciciban : revija za najmlajše
Cicido : revija za predšolske otroke
CIPRA info
Click
Club
Crown
Current
Delo : samostojen časnik za samostojno Slovenijo
Delo in dom +

Demokracija : slovenski politični tednik
Der Spiegel : das deutsche Nachrichten-Magazin
Deželne novice : glasilo občine Radovljica
Dialogi : Revija za kulturo in družbo
Didakta
Digitalna kamera : revija za digitalno fotografijo
Dignitas : revija za človekove pravice
Dita : revija za življenje z diabetesom
Dnevnik : neodvisni časopis

Dnevnik

Dober tek : recepti
Dom : kulturno verski list
Drevesa : Bilten slovenskih rodoslovcev
Družina : slovenski katoliški tednik

Slovenske rimskokatoliške škofije

Educa : strokovna revija za področje varstva, vzgoje in izobraževanja predšolskih
otrok in otrok na razredni stopnji osnovne šole
Ekran : revija za film in televizijo
Elle
Elle dekor
Embalaža, okolje, logistika : strokovna specializirana revija za embalažo, okolje in
logistiko
Emzin : revija za kulturo
Finance : prvi slovenski poslovni dnevnik
Fotomagazin
Gea : Življenje sveta
Glasna : revija Zveze Glasbene mladine Slovenije
Global : izbor najboljših člankov iz svetovnega tiska
Gorenjski glas
Gorjanc : glasilo Krajevne skupnosti Gorje
Häuser = Houses = Maisons = Casas = Case = Huizen
Hiše : revija za nove razsežnosti bivanja
Horizont : revija za turizem
HRM : strokovna revija za ravnanje z ljudmi pri delu

IKS : revija za računovodstvo in finance
Jana
Joker : revija za sončno stran računalništva
Joker [Računalniška datoteka]
Kapital : revija za naložbo denarja
Kekec : literarna revija za učence osnovnih šol
Kinolog : glasilo Kinološke zveze
Knjižnica : Revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti.
Kronika : časopis za slovensko krajevno zgodovino
Kužek
Lady : prvi slovenski ženski tabloid
Linhartov kulturno turistični občasnik
Linhartovi listi : občasnik za domoznanstvo in novice Knjižnice A. T. Linharta
Lipov list : slovenska strokovna turistična revija
Literatura : mesečnik za književnost
Logika & razvedrilna matematika
Mama : revija za nosečnice in starše
Manager : revija za podjetne
Manager +
Maska : časopis za scenske umetnosti
Mentor : mesečnik za vprašanja literature in mentorstva
Misteriji : ilustrirana mesečna revija
Mladina
MM : marketing magazin : časopis za tržno uspešnost
Modna Jana
Moj lepi vrt
Moj mali svet : revija za ljubitelje urejenih domov in vrtov, narave, cvetja in malih
živali
Moj mikro
Moj vrt
Moje finance : vodnik za upravljanje osebnega premoženja

Monitor
Monitor [Elektronski vir] : DVD
Monitorpro
Naš dom
Naš zbornik : glasilo Zveze društev za pomoč duševno prizadetim Slovenije
Naša žena : prva slovenska ženska in družinska revija
Naše nebo : astronomske efemeride ...
Naše novice : regionalni informativni časopis : Bled, Bohinj, Gorje, Jesenice,
Kranjska Gora, Radovljica, Žirovnica
Naše okolje : bilten Agencije RS za okolje
National geographic
National geographic junior : revija za mlade raziskovalce in pustolovce
National geographic traveler
National geographic. Slovenija
Nika : Dnevnikova priloga
Novi glas
Novi Matajur : tednik Slovencev videmske pokrajine
Obrtnik
Ona : ženski magazin Dela in Slovenskih novic
Organizacija znanja
Otrok in knjiga : revija za vprašanja mladinske književnosti, književne vzgoje in s
knjigo povezanih medijev
Pet zvezdic : revija za umetnost kuhanja in uživanja ob hrani in pijači
PIL : Pisani list
PIL PLUS : revija za najstnike
Piranesi : 1. srednjeevropska arhitekturna revija za kulturo prostora
Planinski vestnik : Revija za ljubitelje gora;
Playboy
Podjetje in delo : revija za gospodarsko, delovno in socialno pravo
Podjetnik
Pogledi : umetnost, kultura, družba
Polet : magazin Dela in Slovenskih novic

Polet fit

0

Potepanja
PP. Pravna praksa : časopis za pravna vprašanja
Presek : list za mlade matematike, fizike, astronome in računalnikarje
Pri nas doma : super ideje za vaš dom
Primerjalna književnost
Primorski dnevnik
Prostočasnik : revija za ustvarjalno preživetje prostega časa
Proteus : Mesečnik za poljudno naravoslovje
Psihološka obzorja
Qué tal?
Radar : revija za ljubitelje dobrega branja
Reporter
Revija o konjih : reja, šport, veterina, rekreacija
Revija obramba
Runner's world
Šahovska misel : strokovna, izobraževalna in razvedrilna revija
Salomonov oglasnik
Scenario
Scholastic art
Schöner wohnen
Schuss
Science world
Scientific American
Share international
Simpsons comics
Slavistična revija : časopis za jezikoslovje in literarne vede
Slovenska vojska : informativno vojaškostrokovno glasilo Ministrstva za obrambo
RS
Slovenske novice : 24 ur na preži
Slovenski čebelar : glasilo čebelarskih organizacij Slovenije

Smrklja : mega revija za punce in fante
Smučina : časopis delniške družbe Elan
Sodobna pedagogika
Sodobnost : revija za književnost in kulturo
Soutripanje : Revija časa, ki prihaja
Spika
Šport mladih : [revija za šport otrok in mladine]
Strip bumerang : revija svetovnih vrhuncev stripa
Svet & ljudje : turistično popotniški mesečnik
Svet

elektronike : revija
telekomunikacije

za

elektroniko,

avtomatiko,

računalništvo

in

Svobodna misel : TV-15 : [nestrankarska revija za socialna, politična, zgodovinska
in kulturna vprašanja doma in po svetu
Tabor : taborniška revija
Tekac.si
Teorija in praksa : družboslovna revija
Tim : revija za tehniško ustvarjalnost mladih
Time
Trendi
Tretji dan : krščanska revija za duhovnost in kulturo
Turizem : časopis za menedžment in trženje v turizmu
Unikat : ideje za ustvarjalne
Uradni list Republike Slovenije
Večer
VIP : revija Zveze potrošnikov Slovenije
Viva : mesečna revija za zdravo življenje
Vzgoja in izobraževanje
Wohnidee : Wohnen + Leben
Zdravje : družinska revija za zdravo življenje
Zgodovinski časopis = Historical review
Življenje in tehnika

