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Cenik oglasnega prostora

Oglas 1 col./cm

Dimenzija 39x10

Barvni oglas/EUR 7

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 formatu 
EPS ali PDF. Oglasi, izdelani v formatu PDF, 
morajo biti shranjeni s stopnjo kompresije, ki 
je sprejemljiva za tisk (Press Optimized). Pri 
celostranskih oglasih, oblikovanih v živ rob, je 
potrebno dodati še 5 mm za porezavo.

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 Tržiški glas
Tržiški glas je lokalni časopis, ki izhaja enkrat letno v nakladi 25.000 izvodov. 
Brezplačno ga prejmejo vsa gospodinjstva in drugi naslovniki v občini Tržič, priložen  
je tudi vsem izvodom Gorenjskega glasa.

25.000 
izvodov

A3 
format

1x
letno

tržiški glas
Časopis občine Tržič, December 2018

Tržiški glas je priloga časopisa Gorenjski glas Časopis izhaja občasno www.gorenjskiglas.siOdgovorna urednica: Marija Volčjak

Poplava v Jelendolu in Dolini
»Ko smo krajani zvečer ostali najprej brez elektrike, potem 
pa še brez signala za mobilni telefon, si niti v sanjah nismo 
predstavljali, da je vse to šele začetek katastrofe in da po 
noči, ki bo sledila, nič več ne bo tako, kot je bilo.«
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Križaj vsa odličja 
podaril muzeju
V Tržiškem muzeju je na ogled spominska 
stena: Bojan Križaj, naš junak in zmagovalec.
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AKTUALNO

Ustanovna seja 
občinskega sveta
V torek, 11. decembra, je bila 
ustanovna seja Občinskega 
sveta Občine Tržič, na kateri 
je slovesno zaprisegel župan 
Borut Sajovic.
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LJUDJE IN DOGODKI

Kdo je zagrešil zločin
Dramska skupina Avantura, 
ki deluje v okviru KD sv. 
Janeza Krstnika Kovor, je 
premierno uprizorila krimi-
nalko Bodalo z rožnim roča-
jem. 
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ZANIMIVOSTI

Tržičanka je mis športa 
Slovenije
Dvajsetletna Tržičanka Dora 
Markun je na prireditvi Miss 
športa Slovenije 2018 prejela 
naziv najlepše športnice.
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Suzana P. Kovačič

Tržič – Občina Tržič ima 
svoj praznik 12. decembra, v 
spomin na leto 1492, ko je 
Tržič dobil posebne trške 
pravice in svoboščine ter bil 
iz vasi povzdignjen v mesto. 
Letošnja slavnostna akade-
mija ob občinskem prazni-
ku je bila nekaj dni prej, v 
soboto, 8. decembra, v Kul-
turnem centru Tržič. Praz-
nik je bil najlepša priložnost 
za podelitev priznanj letoš-
njim občinskim nagrajen-
cem za njihove izjemne 
dosežke in uspehe. Naziv 
častnega občana so podelili 
Vinku Hlebšu za dolgoletno 
delo na področju likovnega 
ustvarjanja. Plaketo Občine 
Tržič sta prejela Lado Sreč-
nik za več kot šestdesetletno 
aktivno prostovoljno delo v 
društvih in drugih organiza-
cijah in Tržiški muzej za 
prispevek h kulturno-turisti-
čni prepoznavnosti Tržiča v 
širšem slovenskem okolju 

ter popularizacijo kulturne 
dediščine. Diplomo Občine 
Tržič pa so prejeli: Francka 
Globočnik za večletno uspe-
šno vodenje Kulturnega 
društva tržiških likovnikov, 
Jože Steiner za dolgoletno 
prostovoljno delo in izje-
men prispevek na področju 
razvoja gasilstva v občini 
Tržič in gasilke Prostovolj-
nega gasilskega društva 
Leše za dolgoletno predano 
in požrtvovalno delo v gasil-
ski organizaciji.
Občanom, organizacijam, 
skupnostim in društvom s 
sedežem v občini Tržič je 
župan Borut Sajovic za nji-
hove izjemne uspehe in 
dosežke že med letom 
podelil županova priznanja, 
na slavnostni akademiji sta 
ju prejela tudi Metka Kolev-
ski za uspešno vodenje Kra-
jevne skupnosti Brezje in 
Janez Meglič za dolgoletno 
delo v občinskem svetu. Za 
vse nagrajence pa velja, kot 
je poudaril župan, da so 

tisti, ki kažejo pot; so sol, 
duša in srce občine. Župan 
je povzel nekaj projektov, 
izvedenih letos, tudi takšne, 
ki so od daleč videti majhni, 
a so za ljudi, ki tam živijo, 
velikega pomena, kot sta 
pridobitev urejene cestne 
povezave na relaciji Leše–
Peračica, pločnik v Zvirčah 
... Leto si bomo zapomnili 
tudi po novih krožiščih, 
obnovi ceste na Begunjski, 
novem nogometnem igriš-
ču v Križah ..., je nadaljeval 
župan in dodal: »Naš cilj je, 
da postanemo razvita, sodo-
bna občina, v kateri se do-
bro živi in ki se razvojno 
dotika vseh trinajstih 
krajev nih skupnosti .« 
Zahvalil se je volivcem za 
visoko udeležbo na nedav-
nih lokalnih volitvah, za nji-
hovo zaupanje vanj in izvo-
ljene občinske svetnike in 
člane svetov krajevnih sku-
pnosti – z željo, da bi dobro 
sodelovali. V naslednjem 
letu bo, kot je še poudaril 

Borut Sajovic, prednost 
imela sanacija po ujmi, ki 
je oktobra prizadela števil-
ne kraje v občini. 
Slavnostna akademija je bila 
tisti trenutek v letu, ko se še 
posebno tkejo topli medse-
bojni odnosi, ko se širi pozi-
tivno sporočilo Tržiča – 
mesta dobrih misli in želja. 
In kot je dejala voditeljica 
prireditve Mojca Krajnc, le 
ujemite kakšno od tradicio-
nalnih prireditev v razkošju 
decembrskih dogodkov ...

Praznik občine in vseh občanov
Ob nedavnem občinskem prazniku so podelili občinska in županova priznanja. Vinku Hlebšu so za dolgoletno delo na področju likovnega ustvarjanja 
podelili naziv častnega občana. Župan Borut Sajovic je povzel nekaj projektov, izvedenih letos, tudi takšne, ki so od daleč videti majhni, a so za ljudi, ki 
tam živijo, velikega pomena, za prihodnje leto pa je kot prednostno nalogo poudaril sanacijo po ujmi.

Letošnji občinski nagrajenci in nekateri prejemniki županovih priznanj z županom Tržiča 
Borutom Sajovicem / Foto: Tina Dokl

Program na akademiji je popestril Pihalni orkester Tržič. 
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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 1.640 802 802 802 401 401 401 401 199 199 199 106 106

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


