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Trženje oglasnega prostora

Tednik Družina je medij z najdaljšo tradicijo – skoraj 70 let 
neprekinjenega izhajanja. Na trgu smo uspešno prisotni že 
od leta 1952.

Vsaka številka tednika ima prilogo Naša družina, v kateri 
pokrivamo teme s področja družine: od mladostnikov do 
starostnikov, predstavljamo znane osebnosti iz sveta glasbe, 
športa, mode ... Enkrat mesečno izide priloga Slovenski čas, 
ki podaja poglobljene prispevke s področja družbenega 
življenja, politike, kulture, ekonomije in aktualnih 
svetovnih vprašanj.

Oglašujete lahko v našem tedniku in njegovih prilogah 
ter v vseh revijah Družine. Naj vaši oglasi dosežejo želene 
ciljne skupine v širokem spektru revij za vse starostne in 
interesne skupine z raznolikimi vsebinami, kot so: prazniki, 
trendi, glasba, razmišljanja, zgodovina, dom, duhovnost, 
razvedrilo, …

Tednik Družina je navzoč na vseh celinah, naročnike ima 
v kar 51 državah sveta in tako zajema celoten slovenski 
kulturni prostor.

S  tednikom Družina, njenimi prilogami ter revijami 
dosegamo več kot 300.000 bralcev.

Družino redno bere 70 % bralcev v starosti od 45. leta 
dalje, ki prebirajo tiskane medije.

Če želite izvedeti več o nas in naših medijih, nas 
kontaktirajte in gotovo bomo našli dobro rešitev za vas.

Na D/družino se vedno lahko zanesete.  
Tudi kot oglaševalci. 

Cenik velja od 01. januarja 2022 do 31.decembra 2022 
oziroma do izdaje novega.





Tednik Družina
FB: druzina.si
IG: druzina.si
52 številk na leto
Naklada: 26.000 izvodov
Doseg: 120.000 bralcev

slovenski katoliški tednik

Družina je osrednji časopis slovenskih katoličanov, ki predstavljajo 60% 
slovenskega prebivalstva, od teh pa vsak četrti pozna Družino oz. je v 
rednem ali občasnem stiku z njo. Redno poroča o življenju Cerkve doma 
in v svetu ter se hkrati ukvarja z vsemi vprašanji, ki zadevajo sodobnega 
človeka. Obravnavamo vsa vprašanja: od kulture in politike do umetnosti, 
prostega časa ter tudi športa in humorja. 
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3 kolone 1/4  
155 x 90 mm

2 koloni 1/4  
102 x 90 mm

Širina stolpca je: 49 mm

1 kolona 
1/4  

49 x 90 mm 1 kolona 
1/8  

49 x 43 mm

1/4 strani ležeče = 262 x 90 mm
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1/2 strani = 262 x 183 mm

2 koloni 1/2  
102 x 183 mm

3 kolone 1/2  
155 x 183 mm
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1/1 strani = 262 x 370 mm



Rok za naročilo: teden dni pred objavo.
Rok za oddajo: neizdelani oglasi tri dni pred objavo, izdelani oglasi do 8. ure zadnji 
delovni dan pred objavo.

Možnost vlaganja letakov in prospektov v tednik, ter PR člankov.

Cena malega oglasa do 25 besed je 16 evrov + DDV.

Cena osmrtnic in zahval je odvisna od velikosti in besedila.

1. majhna zahvala / osmrtnica višine do 5 cm (dvojni stolpec) 130 eur + DDV
2. srednja zahvala / osmrtnica višine do 10 cm (dvojni stolpec) 195 eur + DDV
3. velika zahvala / osmrtnica višine do 15 cm (dvojni stolpec) 260 eur + DDV

Za izračun velikosti in ostale informacije nam pišite na:  
obvestila@druzina.si ali mali.oglasi@druzina.si in z veseljem vam bomo pomagali.  
Za podrobnosti nas lahko tudi pokličete: 01/360-28-00.

Družina -mere oglasov Cena brez DDV Cena z DDV

1 / 1,   Š 262mm x V 370mm 3.500 4.270

1 / 2,   Š 262 x V 183 2.000 2.440

1 / 4 ležeče,   Š 262 x V 90 1.250 1.525

3 kolone 1/2, Š 155 x V 183 1.400 1.708

2 koloni 1/2, Š 102 x V 183 1.050 1.281

3 kolone 1/4,   Š 155 x V 90 900 1.098

2 koloni 1/4,   Š 102 x V 90 650 793

1 kolona 1/4,   Š 49 x V 90 300 366

Osnovna enota,   Š 49 x V 43 160 195,2



naša_Družina Cena brez 
DDV Cena z DDV

ND 1 / 1 OV ZAD, Š 200 x V 265 2400 2928
ND 1 / 1 OVITEK II. in III.,  

Š 175 x V 240 2300 2806

ND 1 / 1 OVITEK II. in III. živ rob,  
Š 200 x V 265 2300 2806

ND 1 / 1, Š 175 x V 240 2000 2440
ND 1 / 2, Š 175 x V 118 1200 1464
ND 1 / 3, Š 175 x V 72 315 384,3

Naša Družina
FB: Naša Družina
Priloga tednika Družina
Doseg: 120.000 bralcev

Naša družina je tedenska priloga katoliškega tednika Družina za sodobne 
slovenske družine. 
· Prinaša pogovore in predstavitve družin, 
· spodbuja kakovostno starševstvo,  
· utrjuje zakon in partnerstvo, 
· poskrbi za razvedrilo, 
· spodbuja zdrav življenjski slog, 
· razvija etično občutljivost družin, 
· krepi medgeneracijske odnose. 
Prispeva k ustvarjanju družini prijaznega okolja!



Rok za naročilo: teden dni pred objavo.
Rok za oddajo: neizdelani oglasi tri dni pred objavo,  
izdelani oglasi do 8. ure zadnji delovni dan pred objavo.
Možnost objave PR člankov.
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ND 1/1, 175 x 240 mm
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ND 1/2, 175 x 118 mm

ND 1/3, 175 x 77 mm

Slovenski čas
Priloga tednika Družina
Doseg: 120.000 bralcev
Velikost: 290 x 420 mm

Slovenski čas izhaja prvo 
nedeljo v mesecu in je priloga 
tednika Družina.
Možnost oglaševanja, za 
ponudbo nas kontaktirajte 
in z veseljem vam jo bomo 
pripravili.



Slovenska katoliška revija za otroke, starše, katehete in vzgojitelje:
- otrokom na zanimiv način odgovarja na vprašanja o Bogu in večnosti,
- predšolskim otrokom ponuja obilo branja skupaj s starši,
- šolarjem širi obzorja, budi radovednost,
- prava revija za vse navihane, radovedne, vedoželjne otroke!

Mavrica
FB: Mavrica
10 številk na leto
Naklada: 6.000 izvodov
Doseg: 12.000 bralcev

Mavrica - mere oglasov Cena brez DDV Cena z DDV

MV 1 / 1 OV ZAD, 210 x 277 mm 1200 1464

MV 1 / 2 OV ZAD, 180 x 122 mm 660 805

MV 1 / 3, 180 x 80 mm 383 468

MV 1 / 4, 180 x 58 mm 300 366

50 let



Revija Radovednež obsega 60 strani, v njej pa je veliko križank, 
sudokujev, kvizov, šal, anekdot in kratkih zanimivosti z različnih 
področij. V Radovednežu se lahko predstavite z nagradno križanko  
ali reportažo.

Radovednež
6 številk na leto
Naklada: 4.000 izvodov
Doseg: 10.000 bralcev

Velikost revije: 210 x 297 mm 

50 let



Revija za praznični navdih 
Iz zakladnice naših prednikov prinašamo izročilo, ki se ohranja v našem prostoru, 
pozdravljamo pa tudi novosti, ki nam pomagajo obarvati naše praznične dni - čar 
praznikov je v tem, da se ustavi čas in mi z njim.  
 
Vsebino Praznične narekujejo letni časi in z njimi povezani prazniki. Vsaka številka 
prinaša zanimive intervjuje, kulinariko, reportaže in predloge za potepanja, duhovno 
spodbudo, ideje za dekoracijo doma, ročno ustvarjanje in vrtnarjenje, potrošniške in 
modne nasvete ter praznična povabila.  
 

Praznična
FB: Revija Praznična
IG: revijapraznicna
4 številke na leto

Praznična Cena brez DDV Cena z DDV
PR 1 / 1 OV ZAD, 210 x 285 mm 1200 1464
PR 1 / 1, 210 x 285 mm 900 1098
PR 1 / 2 OV ZAD, 210 x 140 mm 660 805
PR 1 / 2 OV II., 210 x 140 mm 550 671
PR 1 / 2, 210 x 140 mm 495 604
PR 1 / 3, 210 x 92 mm 375 458



Najst
FB: najst
IG: revija_najst
6 številk na leto
Velikost: 195 x 290 mm

SLO,časi, kraji, ljudje
4 številke na leto
Velikost: 210 x 297 mm

K ATO L I Š K A  R E V I J A  Z A  M L A D E

Revija za najstnike, ki so 
prerasli Mavrico in stopajo 
v svet odraščanja. Pokriva 
življenjski slog, od glasbe, 
mode, do »naredi si sam« in 
odnosov.
Možnost oglaševanja, za 
ponudbo nas kontaktirajte 
in z veseljem vam jo bomo 
pripravili.

Slovenski zgodovinski magazin 
nudi odkrivanje resničnih 
zgodb slovenske zgodovine. 
Strokovni članki in prispevki 
priznanih raziskovalcev so 
se izkazali tudi kot zaupanja 
vreden priročnik učiteljev in 
profesorjev zgodovine.
Možnost oglaševanja, za 
ponudbo nas kontaktirajte 
in z veseljem vam jo bomo 
pripravili.



www.druzina.si
Tradicija, ki traja že skoraj 70 let in v slovenske domove  

nosi dobre zgodbe in resnične novice.  
Postanite del največje Družine. 

Digitalno oglaševanje
Z zvesto bazo in kar 60% vrnjenih uporabnikov na naši spletni strani gradimo 

spletno okolje,  
ki temelji na dobrih zgodbah in resničnih novicah iz Slovenije, sveta in cerkve. 

Orodje e-bralec, ki članke bere, pa našo digitalno skupnost še dodatno krepi in širi.

Naša Facebook in Instagram račun sta še mlada, a beležita vsakomesečno rast  
in pozitivno vračanje na strani.

160.000
povprečno mesečno število 

ogledov strani

80.000
povprečno mesečno število 

unikatnih bralcev

30 ̶ 65 let
povprečna starost bralcev

21.000 25.5005000

Družina v številkah

SleDilci



Družina v številkah

Cenik na spletu:
Cena na 1000 prikazov:
KOCKa 1 – desno zgoraj 
300x250 – 15 eur
ŠIROKI BaNNeR 1 –  
970 x 250 – 15 eur
OzKI BaNNeR 2 –  
728x90  – 10 eur

Cenik terminskega  
oglaševanja:

KOCKa 1
Paket 4 tedne – 390 + DDV  
(2 tedna 200 + DDV)
Paket 8 tednov – 590 + DDV 
ŠIROKI BaNNeR 1
Paket 4 tedne – 390 + DDV 
(2 tedna 200 + DDV)
Paket 8 tednov – 590 + DDV
OzKI BaNNeR 2
Paket 4 tedne – 360 + DDV 
(2 tedna 190 + DDV)
Paket 8 tednov – 560 + DDV

PR ČLaNeK
Zakup PR članka – 400 + DDV

Po vaših željah pa 
vam izdelamo tudi 
prilagojeno ponudbo.

Družina d. o. o.
Krekov trg 1, Ljubljana
www.druzina.si  
e-pošta:  
patricia.prendl@druzina.si

Ozki banner 2 – 728 x 90 – 10 eur

ŠirOki banner 1 – 970 x 250 – 15 eur

kOcka 1 – 
desno zgoraj 

300x250 
15 eur



si.aleteia.org

Aleteia (aleteia.org) je spletni medij, ki objavlja v sedmih jezikih 
(angleščini, francoščini, portugalščini, španščini, italijanščini, 
arabščini in poljščini), tej veliki skupnosti pa se pridružuje še 

Slovenija na naslovu aleteia.si.

Aleteia prinaša navdih za polno življenje. Ponuja zgodbe s 
področja družinskega življenja, odnosov, zdravega načina 

življenja, trendov, športa, duhovnosti, kulture, potovanj. Aleteia 
je med ljudmi in z ljudmi – na vsakodnevna vprašanja in težave 
ponuja odgovore na temelju krščanskih vrednot ter spodbuja s 

pozitivnimi zgledi.

826.000
povprečno mesečno število 

ogledov strani

200.000
povprečno mesečno število 

unikatnih bralcev

25 ̶ 55 let
povprečna starost bralcev

22.000 23.5002.700

aleteia v številkah

SleDilci



Cenik terminskega 
oglaševanja:

Kocka 300 x 250
Paket 4 tedne - 600 + ddv 
(2 tedna 320 + DDV)

Veliki banner zgoraj 970 x 90 
Paket 4 tedne - 750 + ddv 
(2 tedna 400 + DDV)

Banner zgoraj 728 x 90
Paket 4 tedne - 680 + ddv 
(2 tedna 350 + DDV)

Nebotičnik 160x600
Paket 4 tedne - 550 + ddv 
(2 tedna 300 + DDV)

Banner zgoraj 728 x 90
Paket terminski 4 tedne - 

680 + ddv

e-pošta:  
patricia.prendl@druzina.si

aleteia v številkah

Cenik na spletu:
Cena na 1000 prikazov:

Kocka 1 – 300x250 – 15 eur

Veliki banner – 970 x 90 – 15 eur

Banner zgoraj – 728 x 90 – 15 eur

Nebotičnik – 160 x 600 – 10 eur



TRUD Katalog Cena brez DDV Cena z DDV

TR 1 / 1 OV ZAD, 180 x 250 mm 1800 2196

TR 1 / 1 , 180 x 250 mm 1600 1952

TR 1 / 2 OV ZAD, 180 x 122 mm 990 1208

TR 1 / 2, 180 x 122 mm 880 1074

TR 1 / 3, 180 x 80 mm 613 748

TRuD katalog
FB: agencija TRuD
IG: tromostovje_apartments
www.trud.si
4 številke na leto
Naklada: 7.000 izvodov

Turistična agencija TRuD je moderna turistična agencija, ki svojim gostom ponuja 
celotno paleto turističnih storitev: potovanja in romanja tako za skupine kot 
posameznike po vsem svetu, obisk poslovnih sejmov in jezikovnih tečajev, rezervacijo 
letalskih kart, hotelov, počitnic, najem avtomobilov, avtobusov, ureditev zdravstvenega 
zavarovanja.
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MeDnarODna katOliška reviJa



Sprejem oglasov na e-pošti:  

oglasi@druzina.si

Vodja marketinga:

Manica Ferenc

telefon: 01/360-28-12

e-pošta: manica.ferenc@druzina.si

Oglasno trženje:

Marjan Udovč

telefon: 01/360-28-34

e-pošta: oglasi@druzina.si

Primož Milavec

telefon: 069/769-849

e-pošta: primoz.milavec@druzina.si

Trženje spletnih oglasov

Patricia Prendl

telefon: 01/360-28-35

e-pošta: patricia.prendl@druzina.si

Mali oglasi, zahvale, obvestila

Tina Denk

telefon: 01/360-28-00

e-pošta: tina.denk@druzina.si


