
www.gorenjskiglas.si

Cenik oglasnega prostora

Oglas 1 col./cm

Dimenzija 39x10

Barvni oglas/EUR 13

Križanka 1/1

Dimenzija 259x363

Cena/EUR 420

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

POPUSTI IN DOPLAČILA

1. 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.

2. Doplačila
• prva stran spodaj + 100 %
• zadnja stran + 50 %
• izbrana bralna stran + 20 %
•  edini oglas na strani + 50 % (najmanjša 

dimenzija 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).

ROKI ZA ODDAJO GRADIVA

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

Časopis Jeseniške novice
Jeseniške novice so lokalni časopis Občine Jesenice, ki izhajajo večkrat letno v nakladi 
25.970 izvodov. Brezplačno so razposlane v vsa gospodinjstva v občini Jesenice, poleg 
tega jih dobijo naročniki Gorenjskega glasa po vsej Gorenjski. Po raziskavi branosti 
dosežejo 35.100 bralcev (vir: RBB).
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je se ni ške no vi ce
Ča so pis ob či ne Je se ni ce, 8. novembra 2019, šte vil ka 16

Letno izide dvaindvajset številk www.go renj ski glas.siJe se ni ške no vi ce so red na pri lo ga ča so pi sa Go renj ski glas Od go vor na ured ni ca: Ma ri ja Volč jak

Luka je evropski 
mladinski prvak
Jeseničan Luka Potočar je na 
evropskem mladinskem 
prvenstvu v Rusiji osvojil naziv 
evropskega mladinskega prvaka 
v težavnostnem plezanju.
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Nova 
pohodniška 
pot
Zaživela je nova 
pohodniška pot v Julijskih 
Alpah Juliana Trail. V 
drugi etapi poteka tudi 
skozi jeseniško občino.
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OBČINSKE NOVICE

Na seji o proračunu
Na sedmi redni seji občin-
skega sveta so se občinski 
svetniki seznanili s proraču-
nom za leto 2020.
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OBČINSKE NOVICE

Desetletnica 
uspešnega podjetja
Jeseniško podjetje Dama-
tech je praznovalo desetle-
tnico, ob tem so predstavili 
dve investiciji: novo halo za 
CNC-obdelavo in najmoder-
nejšo CNC-stružnico.
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ZANIMIVOSTI

Tofova knjiga o Francu 
Koširju
Jaz sem pa en Franc Košir je 
naslov knjige, s katero se je 
Tone Fornezzi Tof poklonil 
spominu na dolgoletnega 
prijatelja Franca Koširja, za 
katerega je napisal več bese-
dil pesmi.
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MLADI

Čarobni svet lutk 
Po več letih je na jeseniškem 
odru znova zaživela lutkov-
na dejavnost. Vsako sredo 
se v jeseniškem gledališču 
srečujejo mladi lutkarji igral-
ci, ki jih vodi Elizabeta Žni-
daršič S. - Erži.
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Janko Rabič

Pozornost ljubiteljev gledali-
ške umetnosti je spet 
usmerjena na oder Gledali-
šča Toneta Čufarja na Jese-
nicah. Organizacijski odbor 
pod vodstvom Borisa Bre-
ganta je sredi vnetih priprav 
s kopico nalog, a z jasnim 
ciljem – 32. Čufarjevi dnevi, 
festival slovenskih in zamej-
skih ljubiteljskih gledališč, 
morajo uspeti tako kot vsi 
dosedanji. Odziv na razpis 
je bil spet dober, saj je selek-
tor Igor Valič moral izbirati 
med 27 predstavami za od-
rasle in petimi mladinskimi 
predstavami ljubiteljskih 
gledališč in igralskih sku-
pin. Po ogledu je ocenil, da 
vse izpolnjujejo kriterije, ki 
jih kvalitetno ljubiteljsko 
gledališče zahteva. 
V tekmovalni program od 
14. do 19. novembra je uvr-
stil šest predstav za odrasle 
in štiri mladinske predstave 
različnih žanrov, zagotovo 
bo vsak gledalec nekaj našel 
zase. Kot vedno bo tudi le-
tos posebno vidna vloga do-
mače igralske skupine Gle-
dališča Toneta Čufarja, ki je 
doslej zagotovo med naju-

spešnejšimi po številu osvo-
jenih nagrad. Za uvod se bo 
predstavila z lanskoletno 
novostjo – romantično ko-
medijo Za zmeraj. Pravo 
poslastico pa pripravlja za 
zaključek 20. novembra, ko 
bo izven tekmovalnega pro-
grama premierno izvedla 
smrtno resno komedijo av-
torja Dušana Kovačevića 
Vozi, Miško. Gre za prired-
bo filmskega scenarija kul-
tnega filma Kdo neki tam 
poje? (Ko to tamo peva?). 
Pod priredbo in režijo se 
podpisuje Gregor Čušin. 
Celotno izvedbo Čufarjevih 
dnevov bo spet popestril 
spremljevalni program. Naj-
prej bodo na dan odprtja, 14. 
novembra, ob 19. uri položi-
li cvetje k spomeniku Tone-
ta Čufarja ob spremljavi Pi-
halnega orkestra Jesenice - 
Kranjska Gora. Prav tako ob 
19. uri bo Iztok Valič vodil 
okroglo mizo na temo Kam 
gre današnje gledališče?, 
20. novembra, na dan za-
ključka Čufarjevih dnevov, 
pa bo ob 18. uri v Občinski 
knjižnici Jesenice predstavi-
tev knjige o ljudski pripove-
di Miklova Zala izpod pere-
sa Jureta Sinobada.

Bliža se jeseniški 
gledališki praznik
Med 14. in 20. novembrom bodo na Jesenicah 
znova potekali Čufarjevi dnevi. V tekmovalnem 
programu bo na ogled šest predstav za odrasle in 
štiri mladinske predstave raznolikih žanrov.

Marjana Ahačič

V začetku oktobra je začel 
delovati baterijski hranilnik 
električne energije, ki ga je 
podjetje NGEN postavilo na 
robu zemljišča družbe SIJ 
Acroni na Jesenicah. Pet-
najstmilijonski projekt je 
investicija podjetja s sede-
žem v Mostah pri Žirovnici, 
ki sta ga ustanovila eden 
najbogatejših Slovencev 
Damian Merlak in uspešen 
gorenjski podjetnik Roman 
Bernard. Inovativni sistem, 
ki je eden največjih tovr-
stnih v Evropi, temelji na 
bateriji ameriškega proizva-
jalca, žirovniško podjetje pa 
je razvilo programsko reši-
tev za samostojno upravlja-
nje naprave, vključene v 
virtualno elektrarno.
"Že od izuma elektrike ob-
staja problem, kako jo shra-
niti za kasnejšo uporabo. 
Brez shranjevalnih kapacitet 
morata biti proizvodnja in 
uporaba v vsakem trenutku 
izravnani. Težave se pojavi-
jo, ko proizvodnja električne 
energije postane odvisna od 
zunanjih dejavnikov," so 
glavni razlog za začetek ure-
sničevanja ideje o hranilni-

ku električne energije poja-
snili v družbi NGEN.
»Gre za neko novo vrsto pri-
stopa k izravnavi električne 
energije na slovenskem 
trgu,« je na slovesnosti ob 
uradnem začetku delovanja 
sistema pojasnil direktor 
podjetja NGEN Roman Ber-
nard in povedal, da so prve 

tovrstne hranilnike v ZDA 
začeli postavljati že pred ne-
kaj leti, trenutno največji pa 
je v Avstraliji.
Kot je opisal Bernard, gre pri 
hranilnikih električne energi-
je za velike baterije, v katerih 
se električna energija iz 
omrežja shrani; ko so potrebe 
po njej večje, pa jo oddajo na-

zaj v omrežje. To je pomemb-
no zlasti zato, ker proizvodnja 
in poraba električne energije 
nista nikoli usklajeni. Z veča-
njem proizvodnje energije iz 
obnovljivih virov (sonca, ve-
tra, vode) je ta neusklajenost 
še večja, saj je proizvodnja 
odvisna od vremena. 

Hranilnik električne 
energije že deluje
Baterijski hranilnik električne energije, ki ga je NGEN, podjetje s sedežem v Žirovnici, postavilo na 
Jesenicah, so oktobra tudi uradno predali v uporabo. Investitorji poudarjajo, da gre za okolju povsem 
neškodljivo dejavnost.

Soinvestitorja in solastnika NGEN-a Damian Merlak in Roman Bernard, ki je tudi direktor 
podjetja, ter državni sekretar za energetiko Bojan Kumar ob uradnem odprtju baterijskega 
hranilnika električne energije na Jesenicah / Foto: Gorazd Kavčič
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32. DNEVI

od 14. do 20. novembra 2019

www.gledalisce-tc.si

ČUFARJEVI 

Vstopnice na voljo v paketih ali posamično. Info: 04/ 583 31 00, pon. - pet., od 8. do 13. ure.

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

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

Barvni oglas/EUR 3.097 1.513 1.513 1.513 752 752 752 752 376 376 376 200 200

www.gorenjskiglas.si

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

Barvni oglas/EUR 1.700 850 850 850 425 425 425 425 215 215 215 105 105

Križanka 1/1

Dimenzija 259x363

Barvni oglas/EUR 420

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

POPUSTI IN DOPLAČILA

1. Popusti
• popusti na število objav:  
    5 objav – 20 %, 8 objav – 25 %  

in 11 objav – 27 %
•  pogodbenim poslovnim partnerjem glede 

na dogovorjeni letni obseg poslovanja 
odobrimo pri vsaki objavi dogovorjen 
popust, kar velja tudi za vlaganje tiskovin 
oz. reklamnih letakov

2. Doplačila
Tematske časopisne priloge
• prva stran spodaj + 100 %
• zadnja stran + 80 %
• izbrana bralna stran + 20 %
•  edini oglas na strani + 50 % (najmanjša 

dimenzija je 1/8 strani)

TEHNIČNA NAVODILA ZA  
ODDAJO GRADIVA

Oglase in PR članke v digitalni obliki 
lahko dostavite na USB ključku ali CD-ju 
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. Če pošiljate oglase 
v odprti datoteki (CDR ali AI), morajo biti 
fonti obvezno v krivuljah. Oglasi, izdelani 
v formatu PDF, morajo biti shranjeni s 
stopnjo kompresije, ki je sprejemljiva za 
tisk (Press Optimized).

ROKI ZA ODDAJO GRADIVA

Časopis Gorenjski glas – za petkovo izdajo 
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 47, e: malioglasi@g-glas.si

www.gorenjskiglas.si

www.gorenjskiglas.si

Cenik zahval v časopisu Jeseniške novice

Gorenjski glas, d. o. o., Kranj, Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj, t: 04/201 42 47, e: malioglasi@g-glas.si

Velikost zahvale / osmrtnice 8,3x8 cm 8,3x9 cm 8,3x10 cm

Cena brez popusta 128 EUR 144 EUR 160 EUR

Dimenzija 3,9x1 cm

Cena 1 col./cm brez popusta

Naročnikom Gorenjskega glasa priznamo 20-odstotni popust.

8 EUR

V cenah je upoštevan 22% DDV. Vse cene so v EUR. Cenik velja od 1. 6. 2016. Zahvale drugih velikosti se zaračunajo po col./cm.

8/II 9/II 10/II

Cenik zahval in osmrtnic za časopis Jeseniške novice


