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Časopis Loški glas

Loški glas je priloga časopisa Gorenjski glas

Odgovorna urednica: Marija Volčjak

Časopis izhaja mesečno

V ponos kraju
in regiji

Gasilci Prostovoljnega
gasilskega društva Škofja
Loka so tretjo soboto v
oktobru, mesecu požarne
varnosti, tradicionalno odprli
vrata vsem obiskovalcem.

To je nov Nordijski center
Poclain, ki je od začetka tega
meseca tudi uradno odprt, v
njem pa vadijo in tekmujejo tako
domače smučarske skakalke in
skakalci kot tudi športniki iz
drugih klubov.
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Loški glas je lokalni časopis, ki izhaja mesečno v nakladi 30.000 izvodov. Brezplačno ga
prejmejo vsa gospodinjstva in drugi naslovniki v občinah Škofja Loka, Železniki, Žiri in
Gorenja vas – Poljane, priložen je tudi vsem izvodom Gorenjskega glasa. Po raziskavi
branosti doseže 35.800 bralcev (vir RBB).

30.000
izvodov

A3
format
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Časopis za škofjeloško območje		

Št. 10, Oktober 2019

Na srečanju izmenjali
dobre prakse

Varovali bodo
pred poplavami

V Škofji Loki je potekalo mednarodno srečanje županov na temo razvoja in izmenjave participatornih
praks, ki je uvodni dogodek v mednarodnem projektu Evropa za državljane: Mladi in starejši –
aktivno staranje, v katerem je Škofja Loka vodilni partner.

Danica Zavrl Žlebir

Danica Zavrl Žlebir
Škofja Loka – Ob koncu sep
tembra je v Škofji Loki pote
kala mednarodna konferen
ca v okviru projekta Evropa
za državljane: Mladi in sta
rejši – aktivno staranje. Prvi
dogodek v projektu je vklju
čeval župane, podžupane in
občinske uradnike iz pobra
tenih in partnerskih mest,
ki so se pogovarjali o sodelo
vanju občank in občanov pri
upravljanju občine. Sreča
nja na temo razvoja in izme
njave participatornih praks
so se udeležile delegacije iz
nemškega Bad Kötztinga,
avstrijskega Judenburga,
madžarskega Köszega, hrva
škega Rovinja, Chojne na
Poljskem, Rokiškisa iz Li
tve, čeških Sušic, Sireta v
Romuniji, Meerssena na Ni
zozemskem, pobratenega
belgijskega Maasmechelna,
britanskega Sherborna in
portugalske Sesimbre. Zara
di težav z letalskim prevo
znikom so udeležbo odpove
dale delegacije iz Danske,
Švedske in Albanije. Albani
jo je tako zastopal kar vele
poslanik Pellumb Qazimi.
Srečanja so se udeležili tudi

mesečno
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Gasilci se
predstavijo

Na delavnici ob mednarodnem srečanju županov iz partnerskih mest / Foto: Peter Pokorn ml.
nekateri župani in predstav
niki iz partnerskih sloven
skih občin, in sicer iz Cer
kna, Preddvora, Kranja in
Medvod. Navzoče so v uvo
du pozdravili župan Tine
Radinja, koordinator za
mednarodno sodelovanje
Miha Ješe in Annigje Kruyt
bosch, predsednica medna

rodnega združenja Douzela
ge. Iz tega združenja je bilo
tudi največ mest, udeleženih
na srečanju. Poleg tega je v
času mednarodne konferen
ce potekalo tudi zasedanje
predsedstva Douzelage.
Na konferenci so prestavili
različne oblike javne parti
cipacije. Skupna rdeča nit

različnih uspešnih partici
patornih praks je v ustvarja
nju in krepitvi zaupanja, ki
gradi skupnost in (so)delo
vanje, v uvedbi praks, ki so
izrazito vključevalne, ki jih
lahko uporabljajo prav vsi
občani in ki so trajnostno
naravnane.
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ŠKOFJA LOKA

GORENJA VAS - POLJANE

ŽELEZNIKI

ŽIRI

Partnerska mesta
o staranju

Šola je praznovala

Gasilci bolje
opremljeni

Svetlo sporočilo upora

Po prvem srečanju v medna
rodnem projektu Mladi in
starejši – aktivno staranje v
Škofji Loki sledi še pet sre
čanj v partnerskih mestih,
eno znova v Škofji Loki.

S prireditvijo v Lučinah so
sredi oktobra zaznamovali
osemdesetletnico tamkaj
šnje šolske stavbe, izšla je
tudi knjiga 80 let v lučin
skem hramu učenosti.

stran 3

stran 6

Prostovoljno gasilsko druš
tvo Železniki je pripravilo
predstavitev dela gasilcev in
prvih posredovalcev pod na
slovom Železnkarsk gasilc
se na ogled postavi.

V kozolcu pri Šemoncovi do
mačiji, kjer so marca 1928
brezniški fantje pretepli in
razorožili tri italijanske oro
žnike, so upor domačinov
obudili z uprizoritvijo Bre
zniške barufe.
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Občina je pripravila javno predstavitev projekta
protipoplavne ureditve območja Poljanske Sore
od Puštala do sotočja obeh Sor in Sore do Suhe.

Škofja Loka – Gre za skupen
projekt občine in države, saj
ima občina z ministrstvom
za okolje podpisano pogod
bo o sofinanciranju. Pripra
va dokumentacije je v celoti
strošek občine, odkup zem
ljišč bo financirala država,
gradnjo in nadzor pa enako
vredno oba investitorja. Kot
je po javni predstavitvi pove
dala Tatjana Bernik, vodja
oddelka za okolje, prostor in
občinsko redarstvo, je bil na
men predstavitve dvojen: da
predstavijo projekt, kjer je
zdaj dokumentacija izdela
na do te mere, da lahko pri
dobijo gradbeno dovoljenje;
lastnikom zemljišč pa so
predstavili postopek odkupa
zemljišč. Na vsej trasi pro
jekta je 75 lastnikov, od njih
je v največji meri odvisno
tudi, kako hitro bodo izpe
ljani odkupi. Postopek od
kupov po pooblastilu direk
cije za vode vodi občina, ki
ljudem tudi zagotavlja, da
ljudem ne bo treba hoditi od
vrat do vrat in da v zvezi s
tem tudi ne bodo imeli no
benih stroškov. Pričakujejo,
da bo to opravljeno v letu
dni, da potem lahko vložijo
vlogo za gradbeno dovolje
nje, leta 2021 pa bi lahko že
začeli graditi. Bernikova še
doda, da je bil projekt tudi
recenziran na državni direk
ciji za vode.

Protipoplavna ureditev ob
močja Poljanske Sore od
Puštala do sotočja Selške in
Poljanske Sore ter Sore do
Suhe bi lahko potekala v šti
rih fazah. Prvi del bi zajel
območje kopališča v Pušta
lu, kjer bi poleg varovalnih
ukrepov poskrbeli tudi za
ureditev brežin v obliki te
ras, da bi te površine izkori
stili za rekreativne namene.
Drugo je območje od Hudi
čeve brvi do puštalskega
mostu, tretje od Puštala do
sotočja (tudi tu bi prostor iz
koristili za kopalce) in četrto
skupna Sora proti Suhi. Cilj
ureditve je zaščita pred po
plavami, ki jih želijo naredi
ti tudi čim bolj sonaravne in
trajnostne. Slednjič posega
jo tudi na območje Nature
2000 in območje zaščitene
ga kulturnega spomenika,
kar je terjalo tudi veliko
kompromisov, dodaja Ber
nikova. Skupaj s projektanti
(projektanta sta Arhitektur
ni biro Ravnikar  Potokar in
podjetje IZVOR), Civilno
zaščito in drugimi so si
ogledali tudi nekaj primerov
ureditve pri nas in v Avstriji.
Gradnja se lahko izvede po
fazah (po vodotoku navzdol,
začenši v Puštalu), lahko pa
tudi v enem zamahu, kar je
bila na dobro obiskani javni
predstavitvi tudi pobuda jav
nosti. Izvedba je odvisna od
zmožnosti občinskega pro
računa.

Slovesnost v spomin padlim borcem
Škofja Loka – Bližata se državna praznika, dan reformacije
in dan spomina na mrtve. Združenje borcev za vrednote
NOB Škofja Loka ob dnevu spomina na mrtve vabi na slo
vesnost v spomin na padle borce in žrtve fašističnega na
silja, ki se jim bodo poklonili v sredo, 30. oktobra 2019, ob
16. uri pred Domom ZB NOB Škofja Loka. V kulturnem
programu bodo sodelovali: Mestni pihalni orkester Škofja
Loka in Sorške kresnice, program bo oblikovala in vodila
Monika Tavčar.
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Cenikoglasnega
Šolski glasprostora
Cenik

Velikost oglasa
Dimenzija

Barvni oglas/EUR

Križanka
Oglas
Dimenzija
Dimenzija

Barvni
oglas/EUR
Barvni
oglas/EUR

1/1

1/2

1/2

Dimenzija

Cena/EUR

1/4

1/4

259x363,
259x363 259x191 127x391 171x296 127x191 259x95
259x391
127x363

1.700
1.640

850
802

850
802

1/1
1 col./cm
259x363
39x10

7 420

V ceni ni upoštevan 22% DDV. Cenik velja od 1. 7. 2013.

Križanka

1/2

1/1
259x363

420

V ceni ni upoštevan 22% DDV. Cenik velja od 1. 7. 2013

850
802

425
401

425
401

1/4

1/4

1/8

83x286 171x143 127x95

425
401

425
401

POPUSTI
IN DOPLAČILA
POPUSTI
IN DOPLAČILA
1. Popusti:
1. Popusti
Na objavljene
priznavamo
• popusticene
na število
objav: ponudbene
popuste.
Za različne
paketnega
5 objav
– 20 %,oblike
8 objav
– 25 % ali
letnegainsodelovanja
vam
11 objav – 27
% ponujamo spodbudne
količinske
popuste. Popusti
veljajo
tudi za glede
• pogodbenim
poslovnim
partnerjem
vlaganje
in reklamnih
letakov.
natiskovin
dogovorjeni
letni obseg
poslovanja
odobrimo pri vsaki objavi dogovorjen
2. Doplačila
popust, kar velja tudi za vlaganje tiskovin
• prva stran
spodaj +letakov
100 %
oz. reklamnih
• zadnja stran + 50 %
2. Doplačila
• izbrana
bralna stran + 20 %
• edini
oglas načasopisne
strani + 50priloge
% (najmanjša
Tematske
dimenzija
je 1/8spodaj
strani) + 100 %
• prva stran
• zadnja stran + 80 %
• izbrana bralna stran + 20 %
• edini oglas na strani + 50 % (najmanjša
dimenzija je 1/8 strani)

215
199

1/8

1/8

83x143 171x72
171x72

215
199

215
199

1/16

1/16

83x76

127x52,5

105
106

105
106

TEHNIČNA NAVODILA
NAVODILA ZA
ZA
TEHNIČNA
ODDAJO GRADIVA
GRADIVA
ODDAJO
Oglase in
in PR
PR članke
članke vv digitalni
digitalni obliki
obliki lahko
Oglase
lahko dostavite
USB ključku
ali CD-jupreko
dostavite
na USBnaključku
ali jih pošljete
ali jih pošljete
preko
elektronske
pošte.
elektronske
pošte.
Slike
morajo biti
shranjene v
Slike morajo
biti ali
shranjene
v formatu TIF,
formatu
TIF, JPG
EPS, z ločljivostjo
najmanj
JPGdpi
ali EPS,
z ločljivostjo
250 biti
250
(v velikosti
100 %).najmanj
Oglasi morajo
dpi (v velikosti
100barvnem
%). Oglasi
morajo vbiti
shranjeni
v CMYK
prostoru,
EPS ali
shranjeni
v CMYK
barvnem
v PDF,
PDF
formatu.
Oglasi,
izdelaniprostoru,
v formatu
EPS ali biti
PDFshranjeni
formatu.sČe
pošiljate
oglase ki je
morajo
stopnjo
kompresije,
v odprti datoteki
(CDR
ali AI),
morajo biti
sprejemljiva
za tisk
(Press
Optimized).
fonti obvezno v krivuljah. Oglasi, izdelani
v formatu PDF, morajo biti shranjeni s
ROKI ZA ODDAJO GRADIVA
stopnjo kompresije, ki je sprejemljiva za
Časopis
Gorenjski
glas – za petkovo izdajo v
tisk (Press
Optimized).
sredo do 8. ure in za torkovo objavo v petek
ROKI
ZA ODDAJO
GRADIVA
do
8. ure.
Priloge Gorenjskega
glasa: sedem
Časopis Gorenjski
glas – posamezne
za petkovo izdajo
delovnih
dni pred izidom
edicije
v sredo do 8. ure in za torkovo objavo
v petek do 8. ure. Priloge Gorenjskega
glasa: sedem delovnih dni pred izidom
posamezne edicije

Gorenjski glas, d. o. o., Kranj, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj, t: 04/201 42 00, e: info@g-glas.si

