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GORENJSKA 2014

Letopis GORENJSKA izhaja enkrat letno kot priloga časopisa Gorenjski glas, ki v nakladi 19.000 izvodov izhaja ob torkih in petkih. Izdajatelj: Gorenjski glas, d. o. o., Kranj, 
Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj; direktorica/odgovorna urednica: Marija Volčjak; namestnika odgovorne urednice: Cveto Zaplotnik, Danica Zavrl Žlebir; novinarji – 
uredniki: Marjana Ahačič, Maja Bertoncelj, Alenka Brun, Ana Šubic, Igor Kavčič, Suzana P. Kovačič, Jasna Paladin, Urša Peternel, Mateja Rant, Vilma Stanovnik, Simon Šubic, 
Ana Volčjak, Cveto Zaplotnik, Danica Zavrl Žlebir; fotoreporterja: Tina Dokl, Gorazd Kavčič; zunanja sodelavca: Miha Naglič, Marko Jenšterle; tehnični urednik: Grega 
Flajnik; vodja oglasnega trženja: Mateja Žvižaj. Gorenjski glas, d. o. o., Kranj, Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj, tel.: 04/201-42-00, faks: 04/201-42-13, e-pošta: 
info@g-glas.si, http://www.gorenjskiglas.si. Letopis Gorenjska 2014; Tisk: Delo Tiskarsko središče Ljubljana; distribucija: Pošta Slovenije, d. o. o., Maribor. Za naročnike 
Gorenjskega glasa je priloga Letopis Gorenjska sestavni del časopisa, izšel je kot brezplačna priloga. Letopis GORENSKA 2014 je priloga 101. številke Gorenjskega glasa, ki 
je izšla 19. decembra 2014.
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Leto naravnih nesreč
Leto 2014 se izteka in napočil je čas za letopis,  
že enaindvajseti po vrsti.

Leto 2014 bo šlo v zgodovino kot leto naravnih nesreč; najprej žled, 
nato poplave, dežja je bilo toliko, da je bilo mokro in hladno celo pole-
tje. Poplave so pokazale, kako zanemarjeno je pri nas urejanje vodoto-
kov, čeprav bi pričakovali, da je delo s sodobno mehanizacijo precej 
lažje. 
Leto 2014 bo šlo v zgodovino tudi zaradi poplave volitev, saj smo ime-
li evropske, državne, lokalne in krajevne volitve. Spet smo dobili nove 
obraze, vendar je težko verjeti, da se bo kaj spremenilo, saj problem 
slovenske politike tiči drugje – ne znajo sodelovati. Še najboljša je šala, 
naj imajo kar trajni mandat, sicer bo zmanjkalo ljudi. 
Kdaj bo minilo svetopisemskih sedem suhih krav, me je pred kratkim 
vprašala sodelavka, ki dela v oglaševanju in si konca krize najbolj želi. 
Pobrskala sem po starih letopisih in res našla napoved, da bo kriza 
dolgo trajala, česar še sama takrat nisem zares verjela. Z letošnjim 
letom se izteka šesto krizno leto, manjka torej le še leto 2015. Celo 
vlada te dni razlaga, da bomo varčevali samo še prihodnje leto. Verja-
mete?
Še brskam po Glasovi knjigi, kakor pravimo našemu letopisu, in ugo-
tavljam, da so izginila nekdaj ugledna podjetja in banke, nekatera so 
propadla, druga raje molčijo. Prisotna so nova, tudi nove dejavnosti. 
Kriza je res marsikaj spremenila, naš letopis pa je kot staro vino, ki z 
leti pridobi na vrednosti. 
Pri Gorenjskem glasu bomo letošnje poslovno leto zaključili uspešno. 
Posebej velja omeniti, da smo s hvaležnostjo izplačali Domel, ki nam 
je nesebično pomagal in tako pomembno prispeval k ohranitvi in rasti 
časopisa Gorenjski glas. V današnjem krutem prerivanju za denar je to 
redka poteza, s katero je Domel dokazal, da je v resnici družbeno 
odgovorno podjetje. 
V imenu Gorenjskega glasa vam voščim vesele božične praznike in 
srečno novo leto. 

Marija Volčjak

KINEMATOGRAFI CINEPLEXX
KONFERENCE    SEMINARJI    SREČANJA

Udobni ergonomski sedeži, ki se vzpenjajoče razprostirajo po dvorani, 

omogočajo udeležencem neomejen pogled na oder. Klimatizirane dvorane 

nudijo prijetno osvežitev pri daljših predavanjih. 

Dvorane kinematografov Cineplexx so vam na voljo v 6 večjih slovenskih 

mestih: Kopru, Kranju, Novem mestu, Celju, Mariboru in Murski Soboti.  

Dvorane imajo od 124 do 488 sedežev. 

S HD sliko, izjemnim ozvočenjem in velikim platnom bodo vaše predstavitve 

ali novinarske konference zagotovo pustile vtis. Nudimo tudi možnost 

interaktivnih (Skype) konferenc ali predavanja.

Poleg izvrstne tehnologije, udobja in kvalitete so udeležencem prireditve ali 

srečanja na voljo tudi brezplačna parkirna mesta. Vse to po ugodni ceni.

Več informacij na kino@cineplexx.si.

D O V R Š E N A  T E H N O L O G I J A

U G O D N E  C E N E ,  B R E Z P L A Č N A  PA R K I R I Š Č A

V  6 M E S T I H  P O  V S E J  S L O V E N I J I

www.cineplexx.si“Dal mu bom ponudbo, ki je ne bo mogel zavrniti.” Marlon Brando v f lmu Boter, 1972

HFR 3D




