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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. 1. 2016

POPUSTI IN DOPLAČILA

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 Kranjske novice
Kranjske novice so lokalni časopis, ki izhaja mesečno v nakladi 21.500 ali 35.000 izvodov. 
Brezplačno jih prejmejo vsa gospodinjstva in drugi naslovniki v mestni občini Kranj,  
ob povečani nakladi so priložene so tudi vsem izvodom Gorenjskega glasa.

35.000 
izvodov

A3 
format mesečno

Časopis Mestne občine Kranj, oktober 2019, številka 10

Kranjske novice so redna priloga časopisa Gorenjski glas Časopis izhaja mesečno www.kranj.siOdgovorna urednica: Marija Volčjak www.gorenjskiglas.si

PRILOGA OD 9. DO 12. STRANI

Igor Kavčič

Kranj – V okviru Jenkovih 
dni so letos v Kranju pripra
vili več dogodkov in slove
snosti, s katerimi so počasti
li ime in delo Simona Jenka. 
Najprej so se na dan njegove 
smrti, 18. oktobra, v Prešer
novem gaju pesniku Sorške
ga polja poklonili ob njego
vem grobu. V kulturnem 
programu so sodelovali 
učenci OŠ Simona Jenka ter 

dijaki Gimnazije Franceta 
Prešerna in Gimnazije 
Kranj. Ob pesmih mladih so 
se zbranim s poezijo iz svo
jih aktualnih pesniških 
zbirk predstavili tudi trije za 
Jenkovo nagrado nominira
ni pesniki, ki so kasneje v 
Mestni knjižnici Kranj sode
lovali še v pogovoru na temo 
Vpliv okolja na ustvarjanje 
poezije in proze. Kranj so 
tokrat obiskali tudi učenci 
OŠ Belokranjskega odreda 
Semič in predstavili nekaj 
zanimivosti o pesnikovem 
bivanju v njihovih krajih.

Letos so prvič pripravili Po
hod po poti Jeprškega učite
lja, ki se je v nedeljo dopol
dne začel na Drulovki in se 
zaključil nekaj ur kasneje v 
Podreči, kjer je potekala že 
tradicionalna spominska 
slovesnost ob pesnikovem 
spomeniku. Ob kulturnem 
programu z glasbo in recita
cijami Jenkovih pesmi je bil 
osrednji govornik literarni 
zgodovinar in profesor na 
oddelku za slovenistiko Filo

zofske fakultete dr. Miran 
Hladnik.
Vrhunec Jenkovih dni je bil 
včeraj, ko so v Prešernovem 
gledališču podelili letošnjo 
Jenkovo nagrado za najbolj
šo pesniško zbirko. Lavreata 
so izbrali med petimi nomi
niranimi avtorji: Nino Dra
gičević, Sergejem Harlamo
vim, Francijem Novakom, 
Zoranom Pevcem in Kajo 
Teržan. Pred tem so v okvi
ru Zavoda za turizem in kul
turo odprli še Jenkovo sobo 
v hiši v Tomšičevi ulici, kjer 
je pesnik nazadnje živel.

Poklon Simonu Jenku
V petek so v Kranju in v Podreči z več slovesnostmi 
počastili 150. obletnico smrti Simona Jenka. 

V petek so se natanko 150 let po njegovi smrti Simonu 
Jenku poklonili ob njegovem grobu v Prešernovem gaju. 
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Vilma Stanovnik

Kranj – Pred kratkim sta v 
prostorih Gasilsko reševalne 
službe Kranj prokuristka 
podjetja Rosenbauer Slove
nija Brigita Velše in župan 
Mestne občine Kranj Matjaž 
Rakovec podpisala pogodbo 
za nakup nove avtolestve, ki 
bo gasilcem služila v prime
ru požarov na objektih, ki 
merijo v višino več kot tride
set metrov.
»Zelo sem vesel, da bomo še 
bolj poskrbeli za varnost živ
ljenj in premoženja tako ob
čank in občanov kranjske 
kot sosednjih občin. Prav 
tako sem vesel, da smo se 
občine poenotile pri naku
pu, ne smemo pa pozabiti 
tudi uprave za zaščito in re
ševanje v okviru ministrstva 
za obrambo, saj je bil tudi 
njihov delež kar precejšen. 
Tako se nam obeta res veli
ka pridobitev, čeprav upam, 
da bo čim manj v uporabi,« 
je poudaril kranjski župan 
Matjaž Rakovec in povedal, 
da je vrednost nove avtoles
tve blizu devetsto tisoč 
evrov. 
Uprava za zaščito in reševa
nje bo iz sredstev požarnega 
sklada nakup sofinancirala s 
350 tisoč evri, ostalo bodo 
prispevale občine, ki so se 
odločile, da se pridružijo 
skupnemu projektu. Poleg 
Mestne občine Kranj so to 

še občine Škofja Loka, Tržič, 
Naklo, Jezersko, Preddvor 
in Šenčur. 
»Vemo, da takšno opremo 
potrebujejo naši prebivalci, 
gasilci pa jim z njo lahko še 
bolj pomagamo. Zahvalju
jem se županom občin 
Kranj, Jezersko, Naklo, 
Preddvor, Šenčur, Škofja 
Loka in Tržič, da so prisluh
nili predlogu in v začetku 
februarja podpisali spora
zum o sodelovanju pri na
kupu. Seveda ne smemo 

pozabiti še vseh tistih, ki so 
se trudili, da je podpis te po
godbe ugledal luč sveta sko
zi javni razpis. Pri tem mi
slim zlasti na Saša Govekar
ja, Vida Krčmarja, Dejana 
Dragaša, Andraža Šifrerja, 
Nejca Štremflja in Tomaža 
Ažbeta, ki so nosili breme 
priprave dokumentacije in 
postopka. Hvala tudi ponu
dniku, ki je pripravil korek
tno ponudbo,« je poudaril v. 
d. direktorja Gasilsko reše
valne službe Kranj Tomaž 

Vilfan in dodal, da prevzem 
novega vozila z 42metrsko 
lestvijo za reševanje priča
kujejo oktobra drugo leto.
»Naše podjetje bo naredilo 
vse, da bo zaupanje upravi
čeno in da bo nova pridobi
tev delala varno in zaneslji
vo,« je povedala Brigita Vel
še, tudi drugi prisotni pred
stavniki sodelujočih občin 
pa so izrazili navdušenje 
nad sodelovanjem, ki bo ob
čanom omogočilo varnejše 
bivanje.

Združeni za varnost
Prokuristka podjetja Rosenbauer Slovenija Brigita Velše in kranjski župan Matjaž Rakovec sta 
podpisala pogodbo o nakupu vozila za gašenje požarov in reševanje z višin, pri čemer so moči 
združile občine in gasilci.

Župani vseh sodelujočih občin so za podpis pooblastili kranjskega župana Matjaža 
Rakovca, ki je pogodbo podpisal skupaj s prokuristko podjetja Rosenbauer Slovenija 
Brigito Velše. / Foto: Tina Dokl

Odlična 
mlada 
šahistka

To je Zala Urh, ki se je 
na svetovnem 
mladinskem prvenstvu 
uvrstila med šest 
najboljših.

stran 16

Kranjčan,  
ki se trmasto 
spopada  
z izzivi
Andraž Logar, ustanovitelj 
in solastnik podjetja 3fs, 
ne pristaja na kalupe.

stran 2

OBČINSKE NOVICE

Pokopališča so dobro 
urejena
Osrednji pokopališči v kranj-
ski občini imata več kot šest 
tisoč grobov, imamo še 
enajst manjših pokopališč.

stran 5

AKTUALNO

Tri tisoč petsto 
pacientov na dan
Zdravstveni dom Kranj je na 
sedanji lokaciji in v taki orga-
nizacijski obliki že šestdeset 
let, od prvega septembra 
leta 1959.

stran 7

KRAJEVNE SKUPNOSTI

Veseli so novih klopi
V Stražišču so se pred krat-
kim razveselili dveh novih 
klopi, še bolj veseli pa so so-
delovanja, ki pomeni tudi 
lepšo urejenost kraja.

stran 8

DRUŠTVA IN KLUBI

Štirideset let s srcem
Društvo paraplegikov Go-
renjske letos praznuje štiri-
deset let delovanja. Jubilej 
so obeležili s prireditvijo S 
srcem že 40 let, ki je pote-
kala v Kulturnem domu 
Primskovo.

stran 19

Za svoje člane organiziramo vsakole-
tna kvalitetna izobraževanja. PD Kranj 
tesno sodeluje tudi z Društvom gorske 
reševalne službe Kranj, ter s sosednjimi 
planinskimi društvi in ostalimi sorodni-
mi organizacijami. Poleg sedeža društva, 
Bežkove vile v Kranju, društvo skrbi za 
tri planinske postojanke: Planinski dom 
na Kališču, Kranjsko kočo na Ledinah in 
Planinski dom na Gospincu – Rozko. Za-
četki segajo v leto 1899, ko je bila ustano-
vljena Kranjska podružnica Slovenskega 
planinskega društva. Leta 1946 se je po-
družnica preoblikovala v PD Kranj in se 
včlanila v Planinsko zvezo Slovenije. 

Ob letošnji 120-letnici društva smo 12. 
julija, ki je uradni datum ustanovitve, 
pred Bežkovo vilo izobesili zastave in 
dva panoja, ter v Mestni knjižnici Kranj 
postavili razstavo z naslovom Od Pre-
šernove koče do Everesta za prihodnost 
kranjskega planinstva. Sledil je nočni po-
hod na Jamnik ob polni luni, ki smo ga 
organizirali v sodelovanju z Zavodom za 
turizem in kulturo Kranj, ter organizirali 
pohod na Kališče, ker planinska koča na 
Kališču letos praznuje svojo 60. obletni-
co. Konec avgusta je na Ledinah potekal 
7. alpinistični tabor Nejca Zaplotnika. 
Sredi septembra smo organizirali pohod 
s slepimi na Triglav. Tovrstna izkušnja 
je res enkratna v življenju. Ni besed, ki 
bi jo opisale in težko se predstavi hva-

UTRIP KRANJA
jesenski

ležnost, ki jo še danes izkazujejo slepi, 
ker smo jim ta pohod omogočili. 27. no-
vembra bo v Stolpu Škrlovec pogovor z 
udeleženci pohoda, ki bodo z nami delili 
to svojo izkušnjo.

22. novembra v Prešernovem gledališču 
Kranj pripravljamo osrednjo kulturno 
prireditev ob obletnici društva, na ka-
tero ste lepo vabljeni. Za tem se pričnejo 
že tradicionalni Plezalni dnevi Kranja, 
ter okrogla miza o prihodnosti kranj-
skega planinstva, ki bo 12. decembra v 
Mestni knjižnici Kranj.
Sicer pa planinstvo postaja zelo prilju-
bljena oblika športa za vse starostne sku-
pine, s katero pravzaprav lahko ohranja-
mo tudi našo kulturo, prostovoljstvo in 
narodno zavest. Zato je največja želja PD 
Kranj zagotovo obnova dotrajane Bežko-
ve vile in spodbuda čim večjega števila 
ljudi k ohranjanju narave. Za konec vse 
ljubitelje gora vabimo, da na sedežu dru-
štva ali v TIC-u Kranj prevzamejo kar-
tonček, na njem do konca koledarskega 
leta zberejo odtise žigov, ki se nahajajo v 
treh naših postojankah in na sedežu dru-
štva, ter tam tudi prevzamejo praktično 
nagrado. Vsem planincem želim varen 
korak v gorah ob premišljeni izbiri pla-
ninskih poti.
Primož Černilec, načelnik Mladinskega odseka 

PD Kranj in glavni organizator dogodkov v 
luči praznovanja 120-letnice društva

120 LET PLANINSKEGA 
DRUŠTVA KRANJ

Sledite nam na 
@visitkranj

in ne pozabite svojih 
fotografij, ki ste jih 
posneli v Kranju in 

njegovi okolici označiti z 
značko #visitkranj! 
www.visitkranj.si

instagram
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Planinsko društvo Kranj je s preko tisoč dvesto člani eno največjih planin-
skih društev v Sloveniji. Povezuje velik del ljubiteljev gora na območju Kra-
nja in okolice ter ima častitljivo, 120-letno tradicijo. Dejavnosti društva 
so dobro organizirane v okviru različnih odsekov: Alpinističnega odseka, 
Mladinskega odseka, Odseka markacistov, Turno-kolesarskega odseka in 
Vodniškega odseka.

VINSKA POT V ROVIH POD 
STARIM KRANJEM

Ena najbolj prepoznavnih vinskih prireditev v labirintu kranjskih rovov že 
dvanajsto leto zapored vabi obiskovalce od blizu in daleč. Prireditev vsako 
leto nadgrajujemo, tako bo letošnja ponudila večje število razstavljavcev, 
tematske dneve ter druge novosti.

Obiskovalci bodo lahko degustirali žlahtno 
kapljico vseh vinorodnih območij Sloveni-
je ter okušali kulinarične izdelke v dveh 
koncih tedna klasične Vinske poti – 15. in 
16. ter 22. in 23. novembra.
Vinska pot se bo zaključila sladko, saj bo 
v nedeljo, 24. novembra, v rovih prvič 
potekal tudi Sladki dan, na katerem bodo 
obiskovalci degustirali tradicionalne ter 
sodobnejše sladice in izbrana sladka vina. 
Sladka vina so po večini zelo kvalitetna 
in zelo cenjena. Poseben način obiranja 
grozdja in obdobje trgatve je tisto, kar daje 
tem vinom velikokrat posebno kakovost. 
Na voljo bo tako izbor vin pozne trgatve, 
jagodni izbor, ledeno vino in suhi jagodni 
izbor. Nedeljska degustacija bo mogoča s 
kuponi, ki jih bodo obiskovalci prejeli ob 
vstopu, na vmesnih lokacijah pa jih bo mo-
goče tudi še dokupiti. Mlajši od 18 let bodo 
vstopnice in kupone lahko kupili ob vhodu 
v rove, vendar le za degustacijo sladic.
Bogato ponudbo in utrip Vinske poti 
bomo letos razširili tudi v mestno jedro, 
kjer vas obe soboti, 16. in 23. novembra, 
vabimo na kosilo na Kransko kuhno, ki jo 
bodo tokrat v Martinovem vzdušju dopol-
nili vinarji.
V sodelovanju z MOK letos prvič organizi-
ramo tudi Dobrodelni večer vrhunskih vin 
v Avli Mestne občine Kranj v četrtek, 21. 

novembra. Na dogodku bomo izbrali tudi 
županovo vino. Prireditev bo imela tudi 
dobrodelno noto, zato vas vabimo v čim 
večjem številu.  
Ob obisku Kranja in dogodka Vinska pot 
obiskovalce lepo vabimo tudi v kavarne in 
lokale mestnega jedra Kranja, kjer lahko 
nadaljujete prijetno druženje.
Več o poteku Vinske poti, parkirnih me-
stih za obiskovalce, prevozih taksi službe 
in nakupu vstopnic najdete na spletni stra-
ni www.visitkranj.si ter FB@VisitKranj.

Srečko Štagar, vodja prireditve

Martinova varuška
Če potrebujete varstvo za svoje otroke, ko 
se boste sprehajali na 12. Vinski poti, jih 
lahko pustite v čudovitem okolju srednje-
veškega stolpa in v objemu najboljših va-
rušk – Motovilčic, ki bodo poskrbele, da 
se boste z veseljem še kdaj vrnili. Otroci 
bodo ustvarjali na delavnicah, se igrali na 
svežem zraku in si pripravili kaj dobrega za 
pod zob. Varstvo je treba naročiti vnaprej. 
Prijave na: info@pungert.si, 040 591 214 
ali ZS @PungertStolp. 
Petek, 15. 11. 2019, od 14.00 do 18.00 
Sobota, 16. 11. 2019, od 13. 00 do 20.00 
Petek, 22. 11. 2019, od 14.00 do 18.00 
Sobota, 23. 11. 2019, od 13.00 do 20.00

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

127x363

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


