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Cenik oglasnega prostora

Oglas 1 col./cm

Dimenzija 39x10

Barvni oglas/EUR 5,50

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 Jurij
je lokalni časopis Občine Šenčur, izhaja občasno v nakladi 20.000 izvodov.  
Brezplačno ga prejmejo vsa gospodinjstva v občini Šenčur, priložen je tudi  
vsem izvodom Gorenjskega glasa.

20.000 
izvodov

A3 
format

2x 
letno

jurij Ča so pis ob či ne Šenčur 
9. aprila 2019 

šte vil ka 1

Časopis izhaja občasno www.go renj ski glas.siJurij je pri lo ga ča so pi sa Go renj ski glas Od go vor na ured ni ca: Ma ri ja Volč jak

Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – V jutranjo oddajo 
na RTV Slovenija Dobro ju-
tro je ta petek, 12. aprila, po-
vabljena občina Šenčur. V 
njej bomo spoznali značilno 
šenčursko kulinariko, poleg 
godle tudi budelj, ki ga šen-
čurske gospodinje pripravlja-
jo za veliko noč. Kuhala bo 
dobra poznavalka šenčurskih 
jedi Zalka Jovanović. Že na 
začetku oddaje bodo prikaza-
li petinpolminutni film o 
Šenčurju, ki ga je posnel sne-
malec Klemen Golob, v kate-
rem o Šenčurju govori Slavi-
ca Bučan. Pred začetkom fil-
ma bo akademski slikar Cve-
to Zlate iz Vogelj začel s sli-

kanjem motiva iz središča 
Šenčurja, ob koncu oddaje 
pa bodo pokazali njegovo iz-
gotovljeno sliko.
Med zanimivostmi, ki jih 
lahko pričakujemo v oddaji, 
bo tudi prikaz izdelovanja 
copat iz cunj, ki so jih v 
Sred nji vasi ročno izdelovali 
skoraj v vsaki hiši. Prodajali 
so jih predvsem na Štajer-
sko in Hrvaško ter si tako 
nekoliko izboljšali življenje. 
Janez Krišelj bo pletel cajno. 
Prepevali bodo ljudski pevci 
Hiše čez Cesto, Eva Markun 
pa bo igrala na oprekelj. S 
filmom se bo predstavil tudi 
Zavod V-oglje, ki je zaslovel 
v mednarodnem prostoru. 

Dobro jutro, Šenčur
V televizijski oddaji Dobro jutro v petek, 12. 
aprila, "nastopi" Šenčur. Občina s tem 
dogodkom začenja prireditve ob letošnjem 
občinskem prazniku.

V oddaji Dobro jutro bo Šenčur predstavljalo tudi 
tamkajšnje folklorno društvo. /Foto: Tina Dokl

Vsem občankam in občanom  
voščimo ob 23. aprilu,  
prazniku občine Šenčur.

Župan Ciril Kozjek,
občinski svet in občinska uprava
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Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – Občina Šenčur 
praznuje 23. aprila, na dan, 
ko goduje sv. Jurij, šenčur-
ski farni zavetnik. Tudi letos 
se bodo od 12. aprila, ko 
bodo v občini Šenčur posne-
li televizijsko oddajo (po sce-
nariju Marije Merljak), vrsti-
li številni praznični dogodki, 
ki jih občina pripravlja v so-
delovanju z  društvi. Na 
osrednji prireditvi, slavnos-
tni akademiji, ki bo 23. apri-
la, bodo podelili občinska 
priznanja, letos samo pet: 
zlato plaketo občine Staši 
Pavlič, srebrno Jožefu Re-
karju, bronasti Darji Knific 
in Slavki Weisseisen, spo-
minsko priznanje pa Mitji 
Rakarju. 
Na seznamu prireditev ob 
letošnjem občinskem pra-
zniku je sicer kar osemnajst 
različnih dogodkov, ki jih 
pripravljajo domači klubi in 
društva – športna, kulturna, 
upokojensko, čebelarsko, tu-
ristično, konjeniki –, pa tudi 
otroci iz podružničnih šol. 
Praznični mesec se začenja 
12. aprila z oddajo RTV Slo-
venija Dobro jutro v Šenčur-
ju, ki jo bodo predvajali to 
dopoldne, zvečer pa organi-
zatorji vabijo na šenčurska 
glasbena srečanja. Dogaja-
nje pa bodo v nedeljo, 28. 
aprila, sklenili konjeniki s 

tradicionalno Jurjevo para-
do. S konji bodo krenili po 
ulicah Šenčurja, na priredi-
tvenem prostoru na parkiri-
šču ob pokopališču pa bo 
tudi blagoslov konj in dru-
žabno srečanje. Dogodek že 
tradicionalno spremljajo 
šenčurski godbeniki.   
Letos za praznik ne predvi-
devajo odprtja kake posebne 
pridobitve, kot je bilo lani 
denimo spektakularno odpr-
tje kolesarske povezave Šen-
čur–Voklo z nadvozom nad 
avtocesto. Ta je zdaj že dol-
go v uporabi, v prihod nje pa 
računajo, da bi pri nadvozu 

uredili še kolesarsko počiva-
lišče. Letos so bolj delavni, 
saj se nadaljuje največja in-
vesticija v občini, urejanje 
komunalne infrastrukture 
na območju Trboj in Žerjav-
ke. Lani so v Trbojah odprli 
čistilno napravo, zdaj pa po 
južnem delu občine gradijo 
kanalizacijsko omrežje. Z 
deli hitro napredujejo, kar 
jim je omogočila gradnji na-
klonjena mila zima. Če se 
bodo ugodne vremenske 
razmere nadaljevale, bodo 
nemara lahko končali celo 
pred rokom, ki je po pogod-
bi predviden 30. junija, je v 

današnjem pogovoru pove-
dal župan Ciril Kozjek. Ob-
čani, ki so se že naveličali 
dolgotrajnih cestnih zapor, 
bodo tega vsekakor veseli. 
Zapor s tem še ne bo konec, 
saj bodo v naslednjih letih 
gradnjo nadaljevali tudi v 
ostalih vaseh na južnem 
delu občine, ki v nasprotju s 
preostalimi naselji še ni ko-
munalno opremljen. V pre-
teklosti so komunalno infra-
strukturo gradili tudi po za-
slugi evropskih sredstev iz 
programa Gorki, tokrat je 
investicija na ramenih ob-
činskega proračuna. 

Občina Šenčur praznuje
Ob prazniku občine Šenčur se bodo od 12. do 28. aprila vrstili številni kulturni, športni, rekreativni in 
drugi dogodki, ki naj bi povezali občanke in občane. Na slavnostni akademiji bodo podelili pet 
občinskih priznanj.  

V Trbojah poteka osrednja občinska naložba, gradnja komunalne infrastrukture. 
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Prireditev ob 
materinskem 
dnevu 
V več krajih občine Šenčur 
so počastili materinski dan, 
v soboto, 23. marca, tudi v 
Domu krajanov v Šenčurju 
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Uspešni  
v mlajših 
selekcijah
Na domačem parketu bo še 
ena košarkarska tekma. V 
košarkarskem klubu 
zadovoljni zlasti z ekipami 
mlajših selekcij.
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OBČINSKE NOVICE

Glavna naložba na jugu
Letošnja zima je bila gradbe-
nikom naklonjena, zato žu-
pan občine Šenčur Ciril Koz-
jek pričakuje, da bo glavna 
naložba, ki poteka v Trbojah 
na jugu občine, morda celo 
prehitela terminski plan.
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OBČINSKI PRAZNIK

Podelili bodo pet 
občinskih priznanj
Ob letošnjem prazniku obči-
ne Šenčur bodo z občinski-
mi priznanji nagradili pet 
posameznikov, ki so se v 
preteklem letu najbolj izka-
zali na različnih področjih.

stran 5

ŠPORT

Odličen nogometni 
turnir
Nogometni klub Šenčur je 
pripravil šesti Janov memori-
alni turnir za mlajše selekcije. 
Sodelovalo je več kot devet-
deset ekip iz Slovenije in tuji-
ne, skupaj več kot 1200 otrok.
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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 1.200 600 600 600 310 310 310 310 150 150 150 70 70

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


