
Poročilo o delu uredniškega odbora za leto 2010 
 

 

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

podajam letno poročilo o delu uredniškega odbora in glasilu Podblegaške novice za leto 2010.  

 

Uredniški odbor v sestavi: odgovorna urednica Milka Bizovičar, namestnica urednice Tina 

Dolenc ter članice Tadeja Šubic, Milka Burnik in Lidija Razložnik je bil na predlog župana 

potrjen na občinskem svetu v lanskem letu, in sicer za štiriletno obdobje. V lanskem letu se je 

za potrebe izdajanja Podblegaških novic sestal 10 krat, to je pred vsakim izidom. Na sestankih 

analizira preteklo številko, se seznani z morebitnimi komentarji in predlogi občanov in se 

dogovori o vsebini naslednje številke. Članice spremljajo dogodke vsaka v svoji krajevni 

skupnosti oziroma v delu občine, iz katerega prihaja, in tudi širše. Aktualne prispevke iz 

tistega področja tudi napiše oziroma se za to dogovori z drugimi avtorji.  

Članki s področja delovanja občine in njenih projektih nastajajo v sodelovanju z občinsko 

upravo, pri čemer pa je treba izpostaviti, da je uredniški odbor samostojen pri odločitvah o 

tem, kaj objaviti in česa ne. Glavno merilo je pomen informacije za občane. Številni prispevki 

nastanejo tudi na podlagi ideje katerega izmed občanov, ki se sooči s težavo ali ima določeno 

izkušnjo, ki bi z vidika lokalnega okolja lahko bila zanimiva ali pomembna tudi za širši krog 

ljudi.  

Uredniški odbor spremlja tudi delo institucij, ki delujejo na širšem loškem območju in jih 

financira tudi naša občina. Tako dobro sodelujemo z Razvojno agencijo Sora, zdravstvenim 

zavodom, centrom za socialno delo, knjižnico, policijo itn. 

Uredniški odbor je tudi letos pripravil prispevek o pomembnejšem dogajanju v občini v letu 

2010, ki je bil objavljen v Loških razgledih.  

 

Vsebinsko so bile lani Podblegaške novice spet pestrejše kot leto prej. Naklada je ostala na 

2200 izvodih, kar pomeni, da glasilo brezplačno prejme vsako gospodinjstvo v občini, število 

izdanih strani pa se je lani povečalo na 228 strani v 10 številkah. Le enkrat smo izšli na 16 

straneh, sicer pa največkrat na 20 ali 24, enkrat pa celo na 32. Za primerjavo: v letu 2009 smo 

napolnili 192 strani glasila, še leto prej pa 140, pri čemer v zadnjem primeru še nismo izšli 

vsak mesec. V povprečju smo v enem glasilu objavili več kot 60 različnih prispevkov.To 

potrjuje, da se odziv občanov na Podblegaške novice povečuje, po osmih letih izhajanja v tej 

obliki lahko rečemo, da so jih sprejeli za svoje, društva in drugi organizatorji dogodkov pa se 

temu primerno želijo pojaviti v glasilu in predstaviti svoje delo, povabiti občane na prireditve.  

 

Vsebinsko uredniški odbor veliko pozornosti namenja spodbujanju občanov za odgovorno 

ravnanje do okolja, opozarjamo pa med drugim tudi na vsebino sprejetih odlokov, objavljamo 

razpise itn. 

  

Stroški, v katere so všteti tudi honorarji za naročene prispevke, lektorje in plačilo za delo 

tržnika, ki prodaja oglasni prostor, so v primerjavi z lanskim letom nekaj večji, in to predvsem 

na račun tiska in poštnine, medtem ko se honorarji za pisce niso povečali kljub večjemu 

obsegu glasila. V spodnjih izračunih stroškov, ki so jih pripravili v računovodstvu na občini, 

so všteti tudi stroški za izdajo drugih glasil v občini, ki sicer nimajo nobene povezave s 

Podblegaškimi novicami.  

 

Milka Bizovičar 

 

 



JANUAR – DECEMBER 2010 

Odhodki: 

- založniške in tiskarske storitve  13.813,49 

- drugi splošni material in storitve  44,99 

- Izdatki za reprezentanco  0 

- poštnina in kurirske storitve  3.122,37 

- plačila avtorskih honorarjev  8.353,65 

- plačila za delo preko študentskega servisa  971,04 

- prejemki zunanjih sodelavcev  0 

- plačila po pogodbah o delu  1.003,86 

- sejnine udeležencev odborov 899,07 

- posebni davek na določene prejemke  250,97 

- drugi operativni odhodki   135,87 

Skupaj odhodki           28.595,31 EUR                 

 

Prihodki od prodaje      2.324,45 EUR 

 

Razlika                      -26.270,86      

 

Finančni del pripravila: Branka Srša 

 

 


