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Cenik oglasnega prostora

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

Tematska časopisna 
priloga Na smučišča in v terme
Priloga je namenjena ljubiteljem belih strmin. V njej so predstavljena smučišča in terme  
doma in v tujini. Izhaja glede na aktualne zimske razmere, v njej pa najdete tudi nasvete  
o nakupu opreme, ponudbi smučišč in nastanitev.

19.000 
izvodov

A3 
format

večkrat 
letno RTC Žičnice Kranjska Gora, d.d.

Borovška 103a, 4280 Kranjska Gora
T: 04 5809 400, E: info@kr-gora.si
www.kr-gora.si
RTC Žičnice Kranjska Gora
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FREE

BOOM POČITNICE 
V KRANJSKI GORI

NA SMUČIŠČA IN V TERME
www.gorenjskiglas.si

Marjana Ahačič

Letos je zima na gorenj-
skih smučiščih spet bela. 
Predvsem med prazniki, po-
čitnicami in ob koncih te-
dna, so zato zlasti, ko je lepo 
vreme, kljub relativno viso-
kim temperaturam polna 
smučarskih navdušencev.

Zasnežena pobočja, 
živahno dogajanje

V Kranjski Gori so se na le-
tošnjo zimo dobro pripravi-
li, posebno veseli so bili obil-
nih snežnih padavin v za-
četku decembra, ko je bilo 
vzdušje tako na smučiščih 
kot v vasi, ki jo je pobelil 
sneg, prav pravljično, obisk 
smučarjev in ostalih turistov 
pa temu primeren. V Zgor-
njesavsko dolino seveda obi-
skovalce vlečejo tudi številne 

športne in družabne priredi-
tve, ki jih vso zimo priprav-
ljajo tamkajšnji turistični 
delavci. Pester je tako pro-
gram, ki je smučarjem na 
voljo čez dan, kot tudi bo-
gato večerno dogajanje. Ni 
čudnega, da so tako 29. de-
cembra kranjskogorski žič-
ničarji v enem dnevu naš-
teli rekordnih 4700 smu-
čarjev; povprečno jih je na 
smučišču sicer okoli dva ti-
soč dnevno.

Vse naprave obratujejo

Letošnja smučarska sezo-
na se je sicer v Kranjski Gori 
začela konec novembra in 
brez prekinitve traja že več 
kot šestdeset dni; v lanski, ki 
velja za dobro, so našteli 108 
obratovalnih dni. Na kranjs-
kogorskih smučiščih so raz-
mere trenutno zelo dobre, je 

povedala Klavdija Gomboc 
iz podjetja Žičnice Kranjska 
Gora. Imajo petdeset centi-
metrov odličnega tehnične-
ga snega, vse naprave delu-
jejo, tudi smučišči v Podko-
renu in Planici, vsak dan je 
mogoča tudi nočna smuka.

Za dodatno ponudbo so 
turistični delavci poskrbe-
li še z urejenimi tekaškimi 
progami. Dnevno jih ure-
jajo s snežnimi sanmi, po-
leg dosedanjih pa so jih to 
zimo uredili tudi v Radovni 
in Martuljku ter tiste v Rate-
čah povezali z italijanskimi.

Odlične razmere na 
Voglu

Odlične razmere so tudi 
na Voglu, kjer je ne trenutno 
na smučišču 175 centime-
trov debela snežna odeja, ki 
ob sončnem in nevetrovnem 

vremenu zagotavlja odlično 
smuko na naravnem snegu, 
je povedala Sandra Fiorelli.

»Letos nas je prvi sneg, ki 
je zapadel v zadostni koli-
čini za začetek obratovanja 
naprav, res prav presenetil, 
saj smo šele s 1. novembrom 
zaključili po številu obisko-
valcev do sedaj rekordno po-
letno sezono, z 11. novem-
brom pa že zagnali smučar-
ske naprave. Do sedaj smo 
tako našteli 75 obratovalnih 
dni, kar je približno mesec 
več (28 dni) kot v lanski se-
zoni, v tem času pa beleži-
mo trikrat večji obisk kot v 
lanskem istem obdobju. Po-
sebej zadovoljni smo z obi-
skom v decembru, ki je naj-
večji v zadnjih sedmih letih. 
V januarju nam vreme do se-
daj ni bilo preveč naklonje-
no, precej je bilo neugodnih 
dni, vendar pričakujemo, 

da bo pa v naslednjih dveh 
mesecih več sonca, posebej 
v času zimskih šolskih po-
čitnic, ko pričakujemo tudi 
največjo obiskanost smu-
čišča,« je povedala.

Na Voglu ob koncih tedna 
popestrijo dogajanje z raz-
ličnimi dogodki, kot so Sve-
tovni dan na snegu, ki je bil 
preteklo nedeljo, Popolni 
zimski dan, ki ga pripravlja-
jo to soboto, Družinski dnevi 
v februarju, Vrhunec zime, 
Pokal Vogla, Kulinarski dan 
v marcu … 

Številni v Avstrijo  
in Italijo

Številni gorenjski ljubite-
lji smučanja se radi odpravi-
jo tudi na smučišča v sose-
dnji Avstriji in Italiji; če si za 
vožnjo vzamejo uro ali dve, 
jim je na voljo dokaj pester 
nabor smučišč, ki zagota-
vljajo odlično smuko in pe-
stro dodatno ponudbo. Prav 
zato se mnoge gorenjske 
družine odločijo za ugodne 
sezonske vozovnice za koro-
ška smučišča, spet drugi so 
navdušeni nad možnostjo 
nakupa smučarskih kart za 

nekaj ur, ki jo omogočajo na 
primer na smučišču na Trbi-
žu oziroma Višarjah, kjer si 
lahko privoščijo kratek, in-
tenziven športni odmor. Vo-
zovnice in uporabne infor-
macije o razmerah na smu-
čiščih lahko dobijo že pri 
nas, med posebej kvalitetni-
mi na tem področju je na pri-
mer hotel Skipass v Kranjski 
Gori, kjer imajo poleg mož-
nosti nakupa vozovnic ved-
no na voljo tudi aktualne in 
zanesljive informacije o raz-
merah na smučiščih.

Po smuki – na toplo

Z roko v roki s smučanjem 
gre seveda tudi velneška po-
nudba; številni smučarski 
oddih najraje kombinirajo 
prav s sproščanjem v zdravi-
liščih, kjer si po napornem 
smučanju naberejo novih 
moči in ogrejejo premraže-
na telesa. Tudi v zdraviliščih 
za čas počitnic in ob koncih 
tedna za svoje goste priprav-
ljajo pestre programe aktiv-
nosti, s katerimi na sprošča-
nje in zabavo privabijo šte-
vilne goste različnih staro-
stnih skupin.

Bele strmine privabljajo 
Na višje ležečih gorenjskih smučiščih je zima letos dovolj bogata s snegom, da lahko ljubitelji belih 
strmin uživajo ne le v vijuganju po zasneženih pobočjih, temveč tudi v pravem zimskem vzdušju. 
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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 1.700 850 850 850 425 425 425 425 215 215 215 105 105

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


