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Poročilo o delu uredniškega odbora Podblegaških novic za leto 2014  

 

 

V skladu z odlokom o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila občine Gorenja 

vas - Poljane podajamo letno poročilo o delu uredniškega odbora in glasilu 

Podblegaške novice za leto 2014. 

 

Snovalci Podblegaških novic  

Uredniški odbor v sestavi: odgovorna urednica Damjana Peternelj, namestnica 

urednice Tina Dolenc ter članice Milka Bizovičar, Kristina Zajc Božič in Lidija 

Razložnik se je v letu 2014 sestal 10-krat, to je pred vsakim izidom glasila. 

Sestava uredniškega odbora se je po sklepu Občinskega sveta marca lani 

menjala: urednica Damjana Peternelj (namesto Milke Bizovičar, ki ostane 

članica Uredniškega odbora), v uredniškem odboru pa je poleg namestnice Tine 

Dolenc in Lidije Razložnik še nova članica Kristina Zajc Božič. S članki se 

občasno še pridružita prejšnji članici uredniškega odbora Milka Burnik in 

Tadeja Šubic. Več člankov predvsem na temo kulturno-zgodovinske dediščine, 

turizma napiše v zadnjem času tudi Jure Ferlan, ostali dopisniki so le občasni. 

Lektorici sta Anka Tušek in Polona Peternelj, za oglaševanje skrbi Karla Šturm, 

računalniški prelom in oblikovanje: 2Rdesign, Robert Resman, s. p., tisk: 

Tiskarna Artelj.  

 

Objave  

Večinoma objavimo vse, kar pride na naslov uredništva, včasih z zamikom – 

odvisno od tematike in dolžine naročenih člankov. Honorirani so samo naročeni 

članki. Redno rubrike vsak mesec prispevajo Jana Rojc in Bernarda Pintar z 

obeh osnovnih šol. Jana Rojc pripravlja tudi rubriko o zeliščih in uporabnih 

oziroma koristnih nasvetih. Skoraj v vsaki številki redno objavljamo aktualna 

obvestila Razvojne agencije Sora, d. o. o. Objavljamo tudi članke, ki jih po 

dogovoru pripravijo na Občinski upravi (proračun, zaključni račun, kanalizacija, 

vodovod …). Občasno se oglasijo tudi upokojenci, člani drugih (športnih, 

turističnih, kulturnih) društev ...  

Redne mesečne rubrike so Županov koledarček, Koledar prireditev, Koristni 

nasveti, oglašanja o dogodkih z osnovnih šol; na tri mesece objavljamo 

prispevek poslanca Žana Mahniča, s sej občinskega sveta pa vprašanja in 

pobude občinskih svetnikov, ki ga pripravijo na Občinski upravi, ter poročilo, ki 



ga pripravi ena od novinark Podblegaških novic, ki sejo spremlja (običajno 

urednica).  

Realiziranih je bilo v povprečju okrog 95 % tem, ki so bile sproti dogovorjene 

na sestankih uredniškega odbora ter skoraj vse, ki so bile poslane iz drugih 

naslovov (Razvojna agencija Sora, Občina Gorenja vas - Poljane, društva, itd.). 

Trudimo se biti aktualni, pokrivamo, če se le da, dogodke in aktivnosti na 

območju občine, je pa veliko aktualnih (skupnih) dogodkov in akcij tudi s 

širšega škofjeloškega ali vseslovenskega območja. 

 

Srečanja/sestanki uredniškega odbora:  

Uredniški odbor se je sestal pred vsakim izidom naslednje številke. Sproti so se 

določali termini za sestanke in izide številk: vsi termini izidov posameznih 

številk, ki so bili postavljeni, so bili tudi doseženi.  

 

- Januar, sestanek za februarsko številko  

- Februar, sestanek za marčevsko številko   

- Marec, sestanek za aprilsko številko   

- 22. april, 1. sestanek novega uredniškega odbora, izid 23. maj (prisotne 

članice: 5) 

- 15. maj, za junijsko številko, izid 24. junija (4) 

- 16. junij, za julijsko številko, izid 25. julij (4) 

- 24. julij, za septembrsko številko, izid 26. september (4) 

- 24. september, za oktobrsko številko, izid 20. oktober (5) 

- 27. oktober, za novembrsko številko, izid 21. november (5) 

- 26. november, za decembrsko številko, izid 22. december (5) 

 

Vsako številko glasila je potrebno ustrezno časovno načrtovati. Cikel 

izdajanja posamezne številke traja do enega meseca (če je številka dvojna, 

tudi več). Časovnica oz. terminski načrt (številke pomenijo, koliko dni je 

do distribucije glasila):  

 

30: Sestanek uredniškega odbora pred številko, naloge avtorjem, seznam 

člankov, katerih predlog pripravi urednik.  

20: Avtorji predložijo prve osnutke. Pogovori, dogovarjanja, nasveti.  

15–12: Avtorji oddajo končne različice člankov, urejanje člankov.  

12–8:  Lektoriranje. Vse likovno gradivo mora biti oddano. Priprava 

grobega preloma.  

8–5: Korekture, postavitev 'špegla'. Dokončno oblikovanje in prelom.  



5–4: Zadnje preverjanje, priprava za tisk. Zadnje korekture.  

4–1: Tisk  

0: Distribucija  
 

Posamezne aktivnosti se včasih dodajo ali odvzamejo, prav tako so lahko 

obdobja med posameznimi aktivnostmi krajša ali daljša.  

 

Statistika za 2014  

Lani je izšlo 10 številk: dvojna številka je bila marec-april, avgusta Podblegaške 

novice niso izšle. Naklada je bila mesečno 2250 izvodov. Skupaj smo lani 

napolnili 280 strani, za primerjavo – v 2013 236 strani, v 2012 pa 292 strani. 

Šteto v znakih, stran v povprečju obsega 7000 znakov s presledki, v povprečju 

smo objavili po 47,6 članka na številko, s članki je pri eni izdaji sodelovalo 20 

avtorjev. Že na naslovnicah smo s fotografijo sugerirali najbolj aktualno 

vsebino: januarja zeleno zimo na Starem vrhu, februarja žledolom, marca cvetno 

nedeljo in butarice, maja sajenje krompirja na visoški njivi (napoved Festivala 

praženega krompirja), junija promocijo Poljanske doline v Ljubljani na 

Pogačarjevem trgu, julija napoved poletnih prireditev (vključno s praznikom 

žetve na Žirovskem vrhu), septembra slika Visokega ob Festivalu praženega 

krompirja, oktobra gasilce – mesec požarne varnosti, november – fotografija 

poplav v Hotovlji in december – napoved božično-novoletnih praznikov s 

smrečico z jaslicami.  

Več v spodnji tabeli.  

 

ŠTEVILKA  Število člankov  

 

Teme  

 

Število 

avtorjev    

 

Število 

strani 

1. JANUAR 42 proračun 2014, škofjeloška 

obvoznica, čistilne naprave – 

priklopi  davek na 

nepremičnine, okrogla miza 

o Rupnikovi liniji in odprtje 

muzeja v Golem vrhu, STC 

Stari vrh – pomanjkanje 

snega, poročila krajevnih 

skupnosti za 2013, MVS 

Pozdrav, 2 90-letnici, 

17  24 



Štefanov tek, Novoletni 

pohod na Kucelj …    

2. FEBRUAR  40 energetska obnova 

zdravstvenega doma v 

Gorenji vasi, gradnja 

gorenjevaške obvoznice, 

žledolom v naši občini, 

sanacija plazu na Sovodnju, 

objava različnih razpisov 

(vrtci, javni razpis za 

dodelitev pomoči za 

ohranjanje in razvoj 

kmetijstva, gozdarstva in 

podeželja, kultura, turizem 

…) 

16  28 

3. MAREC-

APRIL  

45 OPPN za območje šole in 
zdravstvenega doma, 
nova blagovna znamka – 
Poljanska dolina, dežela 
pod Blegošem, sanacija 
gozdov in sadovnjakov po 
žledolomu, javni razpisi (o 
dodeljevanju sredstev za 
pospeševanje razvoja 
malega gospodarstva za 
leto 2014 …)  

23  

(veliko 

vrtčevskih 

prispevkov, 

RAS …) 

28  

4. MAJ 40 NUSZ spet v veljavi, o pitni 

vodi v Lučinah, gradnja 

prizidka pri Zdravstvenem 

domu v Gorenji vasi, intervju 

z Iztokom Stanonikom, 

odprtje Občinskega 

kolesarskega kroga, javni 

razpis za zbiranje predlogov 

kandidatov za podelitev 

priznanj občine za 2014 … 

20 24 

5. JUNIJ  54  na gorenjevaški obvoznici 

dela tečejo po načrtih, 

ohranjanje čistega 

naravnega okolja – ravnanje 

z odpadki v Občini Gorenja 

vas - Poljane, Poljanska 

dolina, dežela pod 

25 

(vrtčevski 

prispevki, 

prispevki 

društev) 

32  



Blegošem, navdušila 

Ljubljano, poročilo o 

kakovosti pitne vode za leto 

2013, OPV šport, PPP, 

Podoknica Nedeljskega, 

Harmonikarji na Slemenih … 

6. JULIJ  60 obnova zdravstvenega 
doma in Sokolskega doma 
v Gorenji vasi, smučišče 
Stari vrh, praznjenje 
pretočnih greznic in 
prevzem blata iz malih 
komunalnih čistilnih 
naprav, javni razpis za 
sofinanciranje aktivnosti 
trajnostnega 
gospodarjenja z divjadjo  

 

22 32  

7. AVGUST-

SEPTEMBER  

60 gradnja vodovoda se 
zamika, kanalizacija že 
skoraj v celoti zgrajena, 
Festival praženega 
krompirja, najštevilčnejši 
vpis prvošolcev v zadnjih 
letih, predstavitev zlatih 
maturantov, poslovil se je 
Vladimir Kavčič 

22 36 (številka 

pred 

lokalnimi 

volitvami), 

prvič 

rubrika 

Koristni 

nasveti in 

napovednik 

na 

naslovnici) 

8. OKTOBER  45 izidi lokalnih volitev + 
predstavitev občinskih 
svetnikov, intervju z 
ministrom Borisom 
Koprivnikarjem 
o strategiji razvoja 
turizma na Škofjeloškem 
do leta 2020, s kolesom v 
francoske hribe, »Z glavo 
v blat, nč se bat«, začetek 
cepljenja proti gripi, o 
Festivalu karikatur, 
predstavitev zlatih 
maturantov 

20 28 



9. NOVEMBER  43 opustošenje po poplavah, 
predlog proračuna 2015, 
uradno poročilo o 
volitvah, intervju s prvim 
županom Občine Gorenja 
vas – Poljane, Jožetom 
Bogatajem, STC – Kako do 
turizma vseh 365 dni na 
leto?, karateist Aleš Čadež 
iz Japonske s kolajno, 10-
letnica Klekljarskega 
društva Deteljica, mesec 
požarne varnosti, 
slovenski zajtrk  

22 24 

10. DECEMBER  47 javna razgrnitev OPN, 
občina obeležila 20 let 
obstoja, intervju z 
županom, Male 
komunalne čistilne 
naprave, nevarnosti 
pirotehnike, Miklavž, 
projekt Bogastvo babičine 
skrinje, Občinski pohodni 
krog, kulturna dediščina – 
Obnova ali …?  

22 24 (prvič 

poslanski 

kotiček – 

Žan 

Mahnič, na 

3 mesece) 

Povprečje  47,6 člankov  / 20,9 

avtorjev  

28 strani  

 

Podblegaške novice – odhodki in prihodki 2014  

JANUAR–DECEMBER 2014     

 

Odhodki:     

-      založniške in tiskarske storitve                              16.560,28 EUR 

-      drugi splošni material in storitve 0,00 EUR 

-      poštnina in kurirske storitve                                    4.051,39 EUR 

-      izdatki za reprezentanco                                            0,00 EUR 

-      plačila avtorskih honorarjev (pisanje člankov)         11.410,72 EUR 

-      plačila po podjemnih pogodbah 505,37 EUR 

-      plačila za delo preko štud. servisa (pisanje člankov)      447,06 EUR 

-      prejemki zunanjih sodelavcev (pisanje člankov)                 1.230,00 EUR 

-      sejnine udeležencev odborov                                 3.578,48 EUR 

-      posebni davek na določene prejemke  126,35 EUR 

-      drugi operativni odhodki                                          387,15 EUR 

Skupaj odhodki                                                        38.296,80 EUR 

      

Prihodki od prodaje                                                      739,00 EUR 

Razlika                                                                    -37.557,80 EUR 



PODBLEGAŠKE NOVICE  2008–2014   

(primerjalno)   
   

JANUAR-DECEMBER 2008   

 

Odhodki:   

-      založniške in tiskarske storitve                              8.896,20 EUR 

-      drugi splošni material in storitve 15,00 EUR 

-      poštnina in kurirske storitve                                    1.185,54 EUR 

-      izdatki za reprezentanco                                            0,00 EUR 

-      plačila avtorskih honorarjev (pisanje člankov)         4.346,18 EUR 

-      plačila za delo preko štud. servisa (pisanje člankov)      2.151,78 EUR 

-      prejemki zunanjih sodelavcev (pisanje člankov)                 12,47 EUR 

-      sejnine udeležencev odborov                                 0,00 EUR 

-      drugi operativni odhodki                                          0,00 EUR 

Skupaj odhodki                                                        16.607,17 EUR 

   

Prihodki od prodaje                                                      4.126,80 EUR 

Razlika                                                                    -12.480,37 EUR 

   

JANUAR-DECEMBER 2009   

 

Odhodki:   

-      založniške in tiskarske storitve                              12.103,04 EUR 

-      drugi splošni material in storitve 0,00 EUR 

-      poštnina in kurirske storitve                                    2.213,09 EUR 

-      izdatki za reprezentanco                                            54,70 EUR 

-      plačila avtorskih honorarjev (pisanje člankov)         9.020,09 EUR 

-      plačila za delo preko štud.servisa (pisanje člankov)      790,26 EUR 

-      prejemki zunanjih sodelavcev (pisanje člankov)                 45,00 EUR 

-      plačila po podjemnih pogodbah 290,96 EUR 

-      sejnine udeležencev odborov                                 2.355,20 EUR 

-      posebni davek na določene prejemke  72,74 EUR 

-      drugi operativni odhodki                                          167,31 EUR 

Skupaj odhodki                                                        27.112,39 EUR 

   

Prihodki od prodaje                                                      2.841,77 EUR 

Razlika                                                                    -24.270,62 EUR 

   

JANUAR-DECEMBER 2010   

 

Odhodki:   

-      založniške in tiskarske storitve                              13.813,49 EUR 

-      drugi splošni material in storitve 44,99 EUR 

-      poštnina in kurirske storitve                                    3.122,37 EUR 

-      izdatki za reprezentanco                                            0,00 EUR 

-      plačila avtorskih honorarjev (pisanje člankov)         8.353,65 EUR 

-      plačila za delo preko štud. servisa (pisanje člankov)      971,04 EUR 

-      prejemki zunanjih sodelavcev (pisanje člankov)                 0,00 EUR 

-      plačila po podjemnih pogodbah 1.003,86 EUR 

-      sejnine udeležencev odborov                                 899,07 EUR 

-      posebni davek na določene prejemke  250,97 EUR 

-      drugi operativni odhodki                                          135,87 EUR 



Skupaj odhodki                                                        28.595,31 EUR 

   

Prihodki od prodaje                                                      2.324,45 EUR 

Razlika                                                                    -26.270,86 EUR 

   

   

JANUAR-DECEMBER 2011   

 

Odhodki:   

-      založniške in tiskarske storitve                              12.498,00 EUR 

-      drugi splošni material in storitve 0,00 EUR 

-      poštnina in kurirske storitve                                    2.936,69 EUR 

-      izdatki za reprezentanco                                            0,00 EUR 

-      plačila avtorskih honorarjev (pisanje člankov)         10.413,25 EUR 

-      plačila za delo preko štud. servisa (pisanje člankov)      968,56 EUR 

-      prejemki zunanjih sodelavcev (pisanje člankov)                 0,00 EUR 

-      plačila po podjemnih pogodbah 225,81 EUR 

-      sejnine udeležencev odborov                                 4.472,46 EUR 

-      posebni davek na določene prejemke  56,45 EUR 

-      drugi operativni odhodki                                          326,35 EUR 

Skupaj odhodki                                                        31.897,57 EUR 

   

Prihodki od prodaje                                                      2.992,00 EUR 

Razlika                                                                    -28.905,57 EUR 

   

   

JANUAR-DECEMBER 2012   

 

Odhodki:   

-      založniške in tiskarske storitve                              16.121,10 EUR 

-      drugi splošni material in storitve 0,00 EUR 

-      poštnina in kurirske storitve                                    3.306,28 EUR 

-      izdatki za reprezentanco                                            127,10 EUR 

-      plačila avtorskih honorarjev (pisanje člankov)         11.692,66 EUR 

-      plačila za delo preko štud.servisa (pisanje člankov)      904,73 EUR 

-      prejemki zunanjih sodelavcev (pisanje člankov)                 0,00 EUR 

-      plačila po podjemnih pogodbah 0,00 EUR 

-      sejnine udeležencev odborov                                 4.655,20 EUR 

-      posebni davek na določene prejemke  0,00 EUR 

-      drugi operativni odhodki                                          474,72 EUR 

Skupaj odhodki                                                        37.281,79 EUR 

   

Prihodki od prodaje                                                      1.571,00 EUR 

Razlika                                                                    -35.710,79 EUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



JANUAR-DECEMBER 2013   

 

Odhodki:   

-      založniške in tiskarske storitve                              14.523,82 EUR 

-      drugi splošni material in storitve 0,00 EUR 

-      poštnina in kurirske storitve                                    2.853,45 EUR 

-      izdatki za reprezentanco                                            0,00 EUR 

-      plačila avtorskih honorarjev (pisanje člankov)         8.371,60 EUR 

-      plačila za delo preko štud. servisa (pisanje člankov)      584,63 EUR 

-      prejemki zunanjih sodelavcev (pisanje člankov)                 465,00 EUR 

-      sejnine udeležencev odborov                                 3.662,45 EUR 

-      drugi operativni odhodki                                          629,13 EUR 

Skupaj odhodki                                                        31.090,08 EUR 

   

Prihodki od prodaje                                                      886,00 EUR 

Razlika                                                                    -30.204,08 EUR 

   

   

JANUAR-DECEMBER 2014     

 

Odhodki:     

-      založniške in tiskarske storitve                              16.560,28 EUR 

-      drugi splošni material in storitve 0,00 EUR 

-      poštnina in kurirske storitve                                    4.051,39 EUR 

-      izdatki za reprezentanco                                            0,00 EUR 

-      plačila avtorskih honorarjev (pisanje člankov)         11.410,72 EUR 

-      plačila po podjemnih pogodbah 505,37 EUR 

-      plačila za delo preko štud. servisa (pisanje člankov)      447,06 EUR 

-      prejemki zunanjih sodelavcev (pisanje člankov)                 1.230,00 EUR 

-      sejnine udeležencev odborov                                 3.578,48 EUR 

-      posebni davek na določene prejemke  126,35 EUR 

-      drugi operativni odhodki                                          387,15 EUR 

Skupaj odhodki                                                        38.296,80 EUR 

      

Prihodki od prodaje                                                      739,00 EUR 

Razlika                                                                    -37.557,80 EUR 

   

 -195.400,09  

 

Pomanjkljivosti (možnosti dodatnih izboljšav):  

Še vedno je nekaj pomanjkljivosti, ki bi se jih dalo popraviti, in priložnosti, ki bi 

se jih dalo izkoristiti:  

- zapolniti bi se dalo več oglaševalskega prostora, 

- pogostejša uporaba družabnih omrežij (objava delov člankov na njih, še 

preden so objavljeni v glasilu)  

- k sodelovanju bi se še dalo pritegniti širšo javnost (npr. z različnimi 

nagradnimi igrami, kvizi, vprašanji bralcev …), 



- še izboljšati kvaliteto člankov, čeprav je na visokem nivoju, 

- izboljšati postavitev vsake posamezne številke, 

- majhni honorarji glede na opravljeno delo (od 5 do 25 evrov na članek, 

odvisno od dolžine, težavnosti in vloženega časa za pripravo), 

- vsi snovalci imajo poleg redne službe PN za dodatno dejavnost – 

pomanjkanje časa pred posameznimi izidi številk …  

 

Prednosti:  

- lokalno prebivalstvo je obveščeno o vseh aktualnih zadevah sproti skoraj 

vsak mesec, 

- objavljeni so vsi aktualni razpisi ali vsaj namigi, kje se dobi dodatne 

informacije,  

- zgolj lokalna naravnanost omogoča daljše prispevke in večjo pozornost 

določeni problematiki, 

- redna mesečna najava različnih kulturnih, turističnih, športnih dogodkov 

za občino in širše,  

- objava prvih informacij o določeni problematiki pred ostalimi mediji (plaz 

Laze, problematika obnove cerkva v občini …). 

 

Vizija in cilji:  

Vsaj za naslednjih nekaj let Podblegaške novice ostajajo medij, ki bo skrbel za 

kvalitetno obveščanje občanov, poleg lokalnih vsebin pa tudi v nadaljevanju 

ponujal kvalitetne izobraževalne, strokovne, poljudne in druge vsebine.  

Tako kot v zadnjem letu se bomo držali postavljenih rokov, predvsem pa ostali 

glasilo, ki bo sledilo svojemu poslanstvu: ostati v službi občanov (saj 

delamo/pišemo/ustvarjamo zaradi njih in zanje).  

Kar nekaj možnosti ostaja odprtih tudi na vsebinskem in oblikovalskem 

področju – večji fond črk (nekateri bralci se pritožujejo, da je premajhen), 

podrobnejše kazalo vsebine, uvodnik urednika …  

Odprti ostajamo za vse predloge, namige, kritike.  

 

 

Damjana Peternel 


