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Časopis Gorenjski glas
Gorenjski glas je osrednji gorenjski časopis, ki pokriva širše območje Gorenjske;  
je verodostojen, politično uravnotežen, pozitivno naravnan, napreden časopis z največ 
novicami iz vseh delov Gorenjske ter s pomembnimi novicami iz Slovenije. Izhaja dvakrat  
na teden, vsak torek in petek, v nakladi 19.000 izvodov. Raziskava branosti za leto 2019  
kaže, da vsaka številka Gorenjskega glasa doseže kar 65.600 bralcev (vir: RBB). Poleg tega  
so bralci dlje izpostavljeni oglasnim sporočilom, saj Gorenjski glas ni dnevnik in se zato  
bere več kot en dan.

19.000 
izvodov

A3 
format

2x 
tedensko

72 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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AKTUALNO

Premik pri gradnji  
druge cevi Karavank
Pri izbiri graditelja druge cevi pre-
dora Karavanke je bil narejen pre-
mik naprej. Revizijska komisija je 
zavrnila zahtevka za revizijo Go-
renjske gradbene družbe in Kolek-
torja CPG. Dars tako lahko začne 
pogajanja s tremi ponudniki.

2

GORENJSKA

Naslednji izziv bo  
vrtec v Poljanah
Ob letošnjem občinskem prazniku 
so v občini Gorenja vas - Poljane 
posebno ponosni na novo športno 
dvorano v Gorenji vasi, ob tem pa 
že snujejo nove načrte. Naslednji 
izziv bo vrtec v Poljanah.

8

KRONIKA

Na Triglav  
kar v supergah
V torek so bohinjski gorski reše-
valci v dolini Sedmerih jezer po-
sredovali zaradi mlajšega azijske-
ga planinca, ki se je kljub slabemu 
vremenu v tekaških copatih in tre-
nirki odpravil na Triglav. Na pot se 
je odpravil čez Komarčo.

16

GG+

Raziskovala  
med Indijanci
Prihodnje leto bo minilo sto let od 
rojstva antropologinje dr. Brani-
slave Sušnik. Rodila se je v Med-
vodah, raziskovala pa je starosel-
ske kulture v Paragvaju. Tam je še 
vedno izjemno cenjena, v Medvo-
dah pa je slabo poznana.
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VREME

Danes bo oblačno. Dopol-
dne bo suho, popoldne se 
bodo pojavljale krajevne 
padavine. Jutri bo vreme 
podobno. V nedeljo bo suho. 

6/10 °C
jutri: oblačno s padavinami

Aleš Senožetnik

Suhadole – V Sloveniji še ve-
dno nismo zaprli osmih od 
skupno 21 odlagališč, ki bi si-
cer morala biti zaprta že od 
leta 2009. Zaradi neizpol-
nitve obveznosti je Sodišče 
EU Sloveniji pred skoraj toč-
no enim letom izdalo ugoto-
vitveno sodbo. Država mora 
tako do konca naslednjega 
leta zapreti odlagališča Jel-
šane, Dolga Poljana, Izola, 
Dvori, Stara Gora, Stara vas 
in Dolga vas, odlagališče v 
Suhadolah pa do leta 2022. 

Do težav naj bi prihaja-
lo prav v Suhadolah, kjer 

odlagališče od maja 2018 
upravlja Občina Komen-
da, pred tem pa je bil upra-
vljavec komunalno podjetje 
Publikus. Kot so nam spo-
ročili z ministrstva za oko-
lje in prostor, so Publiku-
su že leta 2005 potrdili na-
črt še neizvedenih del v po-
stopku zapiranja, ki do zdaj 
še vedno ni bil izveden. 
Medtem pa je bila spreme-
njena tudi zakonodaja s po-
dročja odlaganja odpadkov, 
zato upravljavec odlagali-
šča sedaj za obratovanje in 
tudi za obdobje zapiranja 
odlagališča ter po zaprtju 
potrebuje okoljevarstveno 

dovoljenje, za katero uprav-
ni postopek teče.

Do razhajanj med mini-
strstvom in občino pa oči-
tno prihaja glede načina za-
prtja. »Občina Komenda 
kljub pravnomočni odločbi, 
s katero so določeni za upra-
vljavca odlagališča Suhado-
le, v vlogi še ni predložila po-
datkov, potrebnih za izdajo 
odločbe o zapiranju in zapr-
tju odlagališča, niti ne izva-
ja zahtevanih monitoringov 
in nadzora vplivov odlagali-
šča na okolje,« pravijo na mi-
nistrstvu, kjer občini očitajo 
neodzivnost.

Odlagališča zapiramo prepočasi
Med osmimi odlagališči, ki jih moramo zaradi sodbe evropskega sodišča 
zapreti, je tudi odlagališče v Suhadolah, a občina in ministrstvo za okolje in 
prostor za zdaj še nista našla skupnega jezika.

Večji del zemljišč, na katerih je v Suhadolah odlagališče, ki ga je treba zapreti, je v zasebni 
lasti treh podjetij, del pa v lasti Občine Komenda.49. stran

Priloge:   Karavanke
jeseniške novice 
deželne novice

Aleš Senožetnik

Ljubljana – V sredo je pod 
geslom Slovenija gre naprej 
v Ljubljani potekal 14. Vrh 
slovenskega gospodarstva, 
na katerem se je zbralo oko-
li 450 predstavnikov vodil-
nih slovenskih podjetij ter 
tudi politike in drugih jav-
nosti. Na Vrhu, ki ga je orga-
nizirala Gospodarska zbor-
nica Slovenije, so gospodar-
stveniki z vlado in znanostjo 
podpisali tudi Izjavo za Slo-
venijo 5.0. Z izjavo so se za-
vezali, da bodo v gospodar-
stvu povečali vlaganja v ra-
zvoj in inovativnost, v poso-
dobitve procesov ter skrb za 
okolje. 

Ponosni na rezultate gospodarstva
Slovensko gospodarstvo dosega izjemne rasti, a izzivov je tudi v prihodnje še dovolj, je bilo glavno 
sporočilo štirinajstega Vrha slovenskega gospodarstva. 

Na Vrhu so udeleženci sprejeli več ukrepov za nadaljnji razvoj slovenskega gospodarstva, 
ki dosega rekordne številke.43. stran

cetrtek 21. 11. 
14.00 -20.00

petek 22. 11. 
09.00 -20.00

sobota 23. 11. 
09.00 -20.00

nedelja 24. 11. 
09.00 -13.00

v kletni etaži
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45.

Gorenjci med 
najbogatejšimi
Z lestvice stotih najbogatejših Slovencev smo 
izluščili 29 gorenjskih in drugih poslovnežev, ki 
imajo v (so)lasti gorenjska podjetja. 415. stran

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

Cenik oglaševanja za Gorenjski glas

Velikost oglasa 1/1 1/2 1/2 1/2 1/4 1/4 1/4 1/4 1/8 1/8 1/8 1/16 1/16

Dimenzija 259x363

259x391

259x191 127x391

127x363

171x296 127x191 259x95 83x286 171x143 127x95 83x143 171x72 83x76 127x52,5

Barvni oglas/EUR 4.457 2.177 2.177 2.177 1.089 1.089 1.089 1.089 542 542 542 289 289

Popusti: 
Na objavljene cene priznavamo ponudbene 
popuste. Za različne oblike paketnega 
ali letnega sodelovanja vam ponujamo 
spodbudne količinske popuste. Popusti veljajo 
tudi za vlaganje tiskovin in reklamnih letakov. 

Doplačila:
• prva stran spodaj +100 %
• zadnja stran + 50 %
• malooglasna stran in izbrana stran +20 %
•  edini oglas na strani +50 % (najmanjša 

dimezija je 1/8 strani)

Tehnična navodila za oddajo gradiva:
Oglase in PR-članke v digitalni obliki lahko 
dostavite na USB-ključku ali jih pošljete preko 

elektronske pošte. Slike morajo biti shranjene 
v formatu TIF, JPG ali EPS, z ločljivostjo 
najmanj 250 dpi (v velikosti  100 %). Oglasi 
morajo biti shranjeni v CMYK barvnem 
prostoru, v EPS ali PDF formatu. Oglasi, 
izdelani v formatu PDF, morajo biti shranjeni s 
stopnjo kompresije,  ki je sprejemljiva za tisk 
(Press Optimized).  Pri celostranskih oglasih, 
oblikovanih v živ rob, je treba dodati še 5 mm 
za porezavo.

Roki za oddajo gradiva:
Časopis Gorenjski glas – za petkovo objavo v 
sredo do 8. ure in za torkovo objavo v petek 
do 8. ure. Priloge Gorenjskega glasa: sedem 
delovnih dni pred izidom posamezne edicije

Oglas 1 col./cm

Dimenzija 39x10

Barvni oglas/EUR 19

Križanka 1/1

Dimenzija 259x363

Barvni oglas/EUR 420

Uradni vestnik 1col. / cm

Dimenzija 39x10

Črnobeli oglas/EUR 3,00

Razpis 1col. / cm

Dimenzija 39x10

Črnobeli oglas/EUR 19

Oglas v rubriki Halo Halo 1col. / cm

Dimenzija 83x10

Črnobeli oglas/EUR 30

V cenah ni upoštevan 22 % DDV. Cenik velja od 1. 1. 2020


