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Deželne novice so časopis Občine Radovljica

Odgovorna urednica: Marjana Ahačič

Časopis izhaja enkrat mesečno

www.radovljica.si

Alpski dan
kruha

Dr. Zmago
Šmitek

Zadišalo je po
slastnem domačem
črnem kruhu.

V Kropi so na hiši, v
kateri je živel, temu
priznanemu etnologu,
antropologu in
humanistu odkrili
spominsko ploščo.
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Deželne novice so lokalni časopis, izhaja večkrat letno v nakladi 23.400 izvodov.
Brezplačno jih prejmejo vsa gospodinjstva v občini Radovljica, priložene so tudi
Gorenjskemu glasu. Po raziskavi branosti dosežejo 29.100 bralcev (vir: RBB)

Časopis občine Radovljica, letnik 23, 18. oktobra 2019, številka 13

Obnavljajo vodovod,
cesto in oporni zid

Rožnati oktober

Na Gubčevi ulici v Radovljici je izbrani izvajalec že začel gradbena dela za obnovo ceste, opornega
zidu in komunalne infrastrukture. Začenja se tudi zahtevna obnova odsekov vodovoda in preplastitev
ceste na Ovsišah.
Marjana Ahačič
Dela obsegajo rušenje pov
sem dotrajanega in zato
nevarnega obstoječega opor
nega zidu in izgradnjo
nadomestnega, pred tem pa
bo treba odstraniti drevesa
in porušiti del obstoječega
objekta nad zidom.
Sledila bo celovita obnova
ceste z ureditvijo odvodnjava
nja in razsvetljave ter sočasna

obnova in ureditev vse komu
nalne infrastrukture v cesti,
to je vodovoda, kanalizacije,
električne instalacije in tele
komunikacijskih vodov. Pli
novod je bil na tem odseku
urejen pred nekaj leti.
Če bo vreme dopuščalo,
bodo dela v pogodbeni vred
nosti nekaj več kot 150 tisoč
evrov zaključena še letos,
napovedujejo na občinski
upravi.

Začenja se tudi zahtevna
obnova odsekov vodovoda v
naseljih Ovsiše, Dobravica in
Poljšica pri Podnartu v skup
ni dolžini 1800 metrov. Sku
pna vrednost del znaša pribli
žno 473 tisoč evrov, izbrani
izvajalec je Gorenjska grad
bena družba. Začetek grad
nje je predviden konec okto
bra, zaključek pa prihodnje
leto v mesecu maju. Po obno
vi vodovoda bo cesta vzpostav

V vseh zgornjegorenjskih občinah tudi letos
oktobra rožnate pletenine in pentlje, ponekod
tudi rožnati cvetovi, opozarjajo na ozaveščanje o
raku dojk. V tople rožnate pletenine, ki
predstavljajo ranljivost, so drevesa, ki dajejo moč
za boj z boleznijo, v organizaciji Ljudske univerze
Radovljica oblekli tudi v Radovljici in v Lescah.

ljena v prvotno stanje – na
novo preplaščena z ureditvijo
odvodnjavanja na kritičnih
mestih. Na novo bo zgrajena
tudi javna razsvetljava. Soča
sno z obnovo vodovoda bo
Elektro Gorenjske obnovil
svoje omrežje na tem obmo
čju; ker bo del njihovih vodov
vgrajen v ceste, bodo njihovo
vzpostavitev v prvotno stanje
sofinancirali v višini približ
no 90 tisoč evrov.

V rožnate pletenine ovita drevesa opozarjajo na ranljivost,
pa tudi na moč. / Foto: Gorazd Kavčič

Marjana Ahačič
Letos je v ospredju rožnatega
oktobra skrb za zdravje. Z
zdravim življenjskim slo
gom danes prispevamo k
svojemu zdravju v prihodno
sti. "Številne raziskave kaže
jo povezavo med zdravim

23.400
izvodov

A3
format

večkrat
letno

načinom življenja in manj
šim tveganjem za razvoj raka
dojk. V skladu s temi razis
kavami lahko prekomerni
telesni teži in pomanjkanju
telesne aktivnosti pripišemo
od 25 do 33 odstotkov vseh
primerov raka dojk."
44. stran

Okusite vinorodno in kulinarično Slovenijo

Na Gubčevi ulici so že začeli rušiti stari oporni zid, ki ga bodo predvidoma še do konca leta nadomestili z novim.

Več kot 40 degustacijskih točk

15. - 16.11. 21. - 23.11.

OBČINSKE NOVICE

OBČINSKE NOVICE

ZDRAVJE

ŠPORT

Ni denarja za obnovo
železnice

Prihajajo Okusi
Radol'ce

Svetovni dan
možganske kapi

Prvi na svetu

Župani si prizadevajo, da bi
vlada vendarle zagotovila
sredstva za projekt.

Letos lokalni meniji v znamenju jedi s sestavinami iz
gozda

S hitrim prepoznavanjem ter
sodobnimi načini zdravljenja lahko omilimo posledice.
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Igor Dornik je eden od začetnikov organiziranega igranja
prstometa.

21. 11. DOBRODELNI VEČER

VRHUNSKIH VIN (Avla Mestne občine Kranj)

24. 11. SLADKI DAN

DEGUSTACIJA SLADKIH VIN IN SLADIC

www.visitkranj.com

Vstopnice so na voljo na vseh Petrol servisih in prodajnih mestih Eventim.
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Cenikoglasnega
Šolski glasprostora
Cenik

Velikost oglasa
Dimenzija

Barvni oglas/EUR

Križanka
Oglas
Dimenzija
Dimenzija

Barvni
oglas/EUR
Barvni
oglas/EUR

1/1

1/2

1/2

Dimenzija

Cena/EUR

1/4

1/4

259x363,
259x363 259x191 127x391 171x296 127x191 259x95
259x391
127x363

1.700
3.097

850
1.513

850
1.513

1/1
1 col./cm
259x363
39x10

13 420

V ceni ni upoštevan 22% DDV. Cenik velja od 1. 7. 2013.

Križanka

1/2

1/1
259x363

420

V ceni ni upoštevan 22% DDV. Cenik velja od 1. 7. 2013

850
1.513

425
752

425
752

1/4

1/4

1/8

83x286 171x143 127x95

425
752

425
752

POPUSTI
IN DOPLAČILA
POPUSTI
IN DOPLAČILA
1. Popusti:
1. Popusti
Na objavljene
priznavamo
• popusticene
na število
objav: ponudbene
popuste.
Za različne
paketnega
5 objav
– 20 %,oblike
8 objav
– 25 % ali
letnegainsodelovanja
vam
11 objav – 27
% ponujamo spodbudne
količinske
popuste. Popusti
veljajo
tudi za glede
• pogodbenim
poslovnim
partnerjem
vlaganje
in reklamnih
letakov.
natiskovin
dogovorjeni
letni obseg
poslovanja
odobrimo pri vsaki objavi dogovorjen
2. Doplačila
popust, kar velja tudi za vlaganje tiskovin
• prva stran
spodaj +letakov
100 %
oz. reklamnih
• zadnja stran + 50 %
2. Doplačila
• izbrana
bralna stran + 20 %
• edini
oglas načasopisne
strani + 50priloge
% (najmanjša
Tematske
dimenzija
je 1/8spodaj
strani) + 100 %
• prva stran
• zadnja stran + 80 %
• izbrana bralna stran + 20 %
• edini oglas na strani + 50 % (najmanjša
dimenzija je 1/8 strani)

215
376

1/8

1/8

83x143 171x72
171x72

215
376

215
376

1/16

1/16

83x76

127x52,5

105
200

105
200

TEHNIČNA NAVODILA
NAVODILA ZA
ZA
TEHNIČNA
ODDAJO GRADIVA
GRADIVA
ODDAJO
Oglase in
in PR
PR članke
članke vv digitalni
digitalni obliki
obliki lahko
Oglase
lahko dostavite
USB ključku
ali CD-jupreko
dostavite
na USBnaključku
ali jih pošljete
ali jih pošljete
preko
elektronske
pošte.
elektronske
pošte.
Slike
morajo biti
shranjene v
Slike morajo
biti ali
shranjene
v formatu TIF,
formatu
TIF, JPG
EPS, z ločljivostjo
najmanj
JPGdpi
ali EPS,
z ločljivostjo
250 biti
250
(v velikosti
100 %).najmanj
Oglasi morajo
dpi (v velikosti
100barvnem
%). Oglasi
morajo vbiti
shranjeni
v CMYK
prostoru,
EPS ali
shranjeni
v CMYK
barvnem
v PDF,
PDF
formatu.
Oglasi,
izdelaniprostoru,
v formatu
EPS ali biti
PDFshranjeni
formatu.sČe
pošiljate
oglase ki je
morajo
stopnjo
kompresije,
v odprti datoteki
(CDR
ali AI),
morajo biti
sprejemljiva
za tisk
(Press
Optimized).
fonti obvezno v krivuljah. Oglasi, izdelani
v formatu PDF, morajo biti shranjeni s
ROKI ZA ODDAJO GRADIVA
stopnjo kompresije, ki je sprejemljiva za
Časopis
Gorenjski
glas – za petkovo izdajo v
tisk (Press
Optimized).
sredo do 8. ure in za torkovo objavo v petek
ROKI
ZA ODDAJO
GRADIVA
do
8. ure.
Priloge Gorenjskega
glasa: sedem
Časopis Gorenjski
glas – posamezne
za petkovo izdajo
delovnih
dni pred izidom
edicije
v sredo do 8. ure in za torkovo objavo
v petek do 8. ure. Priloge Gorenjskega
glasa: sedem delovnih dni pred izidom
posamezne edicije

Gorenjski glas, d. o. o., Kranj, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj, t: 04/201 42 00, e: info@g-glas.si

