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Občina Ško� a Loka

Na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št.22/98) in Meril za izbor in vrednotenje programov športa,
ki jih je sprejel občinski svet dne 30. 9. 1999 (s popravki septembra 2001), Občina Ško� a Loka objavlja

JAVNI RAZPIS

ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA, 
KI JIH BO V LETU 2009 OBČINA ŠKOFJA LOKA SOFINANCIRALA IZ OBČINSKEGA PRORAČUNA

1.    Predmet javnega razpisa iz sredstev proračuna Občine Ško� a Loka je so� nanciranje naslednjih programov: športna vzgoja otrok, 
mladine in študentov; kakovostni šport; vrhunski šport; športna rekreacija; šport invalidov; izobraževanje, usposabljanje in izpopolnje-
vanje strokovnih kadrov v športu; organizacija športnih prireditev in priznanja športnikom in športnim delavcem na področju občine; 
investicijsko vzdrževanje športnih objektov.
2.   Na razpisu lahko sodelujejo športna društva, Športna zveza Ško� a Loka, Zavod za šport Ško� a Loka in drugi izvajalci programa špor-
ta v skladu z 8. členom Zakona o športu (zasebniki in nepro� tne ustanove, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu, vrtci in šole). 
Športna društva in njihovo združenje imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju programov športa v Občini Ško� a Loka. 
Predložiti morajo:
-    dokazilo o plačani članarini svojih članov za tekoče leto – velja za športna društva in klube;
-    izpolnjen vprašalnik, ki ga od 3. novembra 2008 dobijo na sedežu Zavoda za šport, Podlubnik 1/c, Ško� a Loka ali na spletnih
straneh :www.zsport-skloka.si (pot: Zavod in Športna zveza: Dokumenti zavoda / obrazci /).

3.    Rok za prijavo je 1. december 2008 na naslov: Zavod za šport, Podlubnik 1/c, 4220 Ško� a Loka s pripisom »Razpis 2009«.
4.    Prispele programe na razpis bo na podlagi meril Občine Ško� a Loka ovrednotil Zavod za šport.
5.    Z izbranimi izvajalci bo Zavod za šport podpisal pogodbe v tridesetih dneh po prejemu sklepa o sprejetju občinskega proračuna 
oz. po sprejetem sklepu sveta Zavoda za šport Ško� a Loka.

                                                                                                                                                                                                                             Igor Draksler, župan

Prenovljena KŠŠ in MMC
Končno se je zgodilo. Dolgo pričakovani konec prenove prostorov Kluba ško� eloških študentov in Multimedijskega 

centra Pulsar na Mestnem trgu 20 se je 2. oktobra zaključil s slovesno otvoritvijo.

Janez Bernik, predsednik KŠŠ, je 
v govoru na dan odprtja začetek 
prenove opisal takole: ‘’Projekt, 
ki ga danes zaključujemo, se je 
pričel, tako kot večina študent-
skih akcij v Loki, za Ostriginim 
šankom ...’’ Vendar pa k sreči ni 
ostal tam in zadeva je zahvalju-
joč se navdušenju prostovoljcev 
stekla. Najbolj očitna pridobitev 

je poleg sveže podobe predelna 
stena v MMC, ki doda prosto-
ru povsem novo funkcionalnost. 
Prenovljene so vse vgrajene in-
štalacije, ki omogočajo učinko-
vito delovanje tako kluba kakor 
računalnice. Povsem nova je ga-
lerija Lambda, ki bo z avdio-vi-
deo podporo zaživela naslednje 
leto, namenjena pa je mladim 

neuveljavljenim fotografom.

Prost dostop do interneta
‘’Pulsar je sicer ustanovljen s 
strani Zavoda O, zavoda ško� e-

loške mladine,’’ pravi Žan Kalan, 
koordinator in ‘’vlečni konj’’ pre-
nove, ‘’vendar moramo poudariti, 
da ustvarjamo program in nudi-
mo podporo vsem občanom!’’ Na 
voljo je osem računalnikov, med 
njimi sta dva namenjena zahtev-
nejšim uporabnikom na področju 
avdia, videa in grafi ke, na vseh pa 
je mogoče vseskozi brezplačno 
dostopati na internet. Skozi vse 
leto potekajo izobraževalne de-
lavnice v različnih programskih 
orodjih, za vsakdanjo in specia-
lizirano rabo. Od 11.00 do 21.00 
so prisotni tudi operaterji za vsa-
kovrstno pomoč uporabnikom. 
V skladu s svojim poslanstvom 
ekipa MMC Pulsar vabi vse, ki bi 
se želeli udejstvovati na področju 
multimedije in ostalih intermedij-
skih vsebin, da se jim pridružijo.

M. K.                                      Prost dostop do interneta Žan Kalan

Pogovor z evropsko prvakinjo
v športnem plezanju

Ško� eločanka Natalija Gros je na evropskem prvenstvu v športnem plezanju v Parizu osvojila prvo mesto v balvan-
skem plezanju in kombinaciji ter tako postala najuspešnejša tekmovalka prvenstva.

Športno igrišče na Bukovici
(pojasnilo k članku iz prejšnje številke Loškega utripa)

Občina Ško� a Loka je za razširitev igrišča odkupila zemljišča od 
Antona Bernika, Bukovica 22, v skupni površini 2.273 kvadratnih 
metrov. Zazidljivo zemljišče je bilo odkupljeno po ugodni ceni 7 
evrov na kvadratni meter, skupna vrednost je bila 15.911 evrov. 
Strošek odkupa je tako sorazmerno majhen v primerjavi s celotno 
investicijo.                                        Alojz Bogataj, Občina Ško� a Loka

Kako je bilo v Franciji? Ste ime-
li kaj prostega časa, ste si ogledali 
Pariz?
V Parizu je bilo sanjsko! Mislim, 
da o tem sanja vsak športnik, zelo 
sem vesela. Prostega časa zame 
skoraj ni bilo, saj sem tekmovala v 
dveh disciplinah, in sicer v težav-
nostnem in  balvanskem pleza-
nju. Kadar nisem tekmovala, sem 
počivala in navijala za našo ekipo. 

Kolikšno je zanimanje za špor-
tno plezanje v Parizu? Kakšno 
je bilo vzdušje? 
Francija ima zelo veliko naravnih 
sten in zaradi tega naravnega po-
tenciala uvršča športno plezanje 
med zelo priljubljene in razvite 
športe v državi. Dvorana Bercy v 
Parizu je bila povsem napolnje-

na, bilo je približno 3000 ljudi 
in vzdušje je bilo fenomenalno. 
Še posebej ko je potekalo fi na-
le v balvanih za dekleta, je bilo 
navijanje  res močno in glasno. 

Si ti dve zmagi šteješ za največji 
uspeh kariere?
Ja, biti evropska prvakinja v 
balvanskem plezanju in kom-
binaciji je trenutno zame naj-
večji uspeh v karieri po mladin-
skem obdobju. Sploh, ker sta 
se zmagi zgodili na isti dan in 
na istem tekmovanju. Še vedno 
pa sem ponosna na tri naslove 
mladinske svetovne prvakinje.  

Kakšna je razlika med balvan-
skim in težavnostnim pleza-
njem?
Balvansko plezanje je plezanje na 
kratke in jedrnate smeri, po ume-
tnih stenah, tako imenovanih 
balvanih, ki so visoki približno 
štiri metre. Na voljo imaš več po-
skusov in omejen čas. Pri težav-
nostnem plezanju pa imaš samo 
eno možnost in ko padeš, padeš. 

Zasledili smo, da si zmagi po-
svetila na žalost preminulemu  
vrhunskemu alpinistu Mihu 
Valiču. Bi ob tem dodala še kaj o 
njem? 
V ozadju, ko sem čakala na nov 
nastop, sem postajala vedno bolj 
živčna. V svojih mislih sem iskala 
oporo, ki bi mi pomagala ostati 

mirna in osredotočena na pleza-
nje. Takrat sem se spomnila na 
Miha. Bil je moj plezalni kolega, 
res super fant, vedno pozitiven. 
Žal mi je bilo namreč, ker mi ni 
uspelo iti na njegov pogreb, saj 
sem bila že v Parizu. S tem, ko 
sem mu posvetila to zmago, sem 
se nekako lažje poslovila od njega. 

Opazila sem, da si preplezala ne-
kaj zahtevnih smeri tudi v skali. 
Kaj smer z oceno 8c+ pomeni v 
svetovnem ženskem merilu in 
kje meniš, da so tvoje meje?
V začetku leta sem prepleza-
la smer (z imenom Histerija) 
z oceno 8c+ na Primorskem, v 
Ospu. Do takrat sem bila četrta 
ženska na svetu, ki ji je uspelo 
preplezati takšno smer, tako da 
je bil to zame velik dosežek. V 
prihodnosti si želim preplezati 
smer 9a, kar pa je že zelo tež-
ko. Smer ima lahko kak gib, ki 
ti ne ustreza, in je zato še tež-
ja od smeri z višjo oceno. Tako 
da kljub vsemu ni vse v oceni!

Koliko posluha imajo sponzorji 

za športno plezanje?
Že od leta 2004 me sponzori-
ra Red Bull in moram reči, da 
brez njih ne bi uspela. Kar se 
tiče ekstremnih športov, so re-
snično oni tisti, ki znajo najbolj 
prisluhniti športniku. Zahvalju-
jem se tudi mojima dolgoletnima 
sponzorjema, in sicer Volksban-
ki in avtohiši Sawal iz Postojne. 
Najbolj od vseh pa se moram 
zahvaliti trenerju Alešu Jenster-
lu, ki od prvega trenutka verja-
me vame in ki resnično vztraja 
in nikoli ne podvomi v svoj prav! 

Kakšni so načrti v bližnji in 
malo daljši prihodnosti?
Zdaj me čaka naslednja tekma 
za svetovni pokal v Moskvi. Za-
dnja tekma za svetovni pokal pa 
se bo 15. in 16. novembra odvi-
jala v Kranju, kamor vabim vse 
bralce Loškega utripa, da si jo 
pridejo ogledat in navijat za vse 
nas. Potem pa spet nova sezona, 
obe disciplini na polno, napad 
do konca! Pravijo da je najboljša 
obramba napad! To bo vseka-
kor zdaj moj prvi moto! M. S.

Natalija s svojima medaljama

Natalija na balvanu


