
UREDNIŠTVO 
PODBLEGAŠKIH NOVIC 
 
Datum: 01. 04. 2016 
 
 
Poročilo o delu uredniškega odbora Podblegaških novic za leto 2015  
 
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 2015. 
 
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 
2015 sestal 10-krat, to je pred vsakim izidom glasila. 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 
računalniški prelom in oblikovanje skrbi: 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 ter Martin Oblak (znova tudi članek Leguojma 
po polansk) 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.  
V preteklem letu je bilo realiziranih 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 s pokrivanjem dogodkov po občini in tudi širše, če je potrebno. 
 

 



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, razen v enem primeru, ko je bilo potrebno uskladiti 

termin z objavo občinskega razpisa.  

 

- 7. januar, sestanek za januarsko številko, izid 30. januar  

- 28. januar, sestanek za februarsko številko, izid 27. februar 

- 27. februar, sestanek za aprilsko številko (marčevske ni bilo), izid 3. april   

- 8. april, izid za številko maj, izid 24. april  

- 5. maj, za junijsko številko, izid 1. junija  

- 15. junij, za julijsko številko, izid 17. julij 

- 31. avgust, za septembrsko številko, izid 23. september 

- 30. september, za oktobrsko številko, izid 23. oktober  

- 26. oktober, za novembrsko številko, izid 19. november 

- 1. december, za decembrsko številko, izid 23. december 

 
Statistika za 2015  

Izšlo je 10 številk: dvojna številka je bila marec-april, avgusta Podblegaške novice niso 

izšle. Naklada je bila mesečno 2250 izvodov. Skupaj smo lani napolnili 260 strani, za 

primerjavo – v 2014 280, v 2013 236, v 2012 pa 292 strani. V povprečju smo objavili po 

51,7 članka na številko (v 2014 4 članke manj), s članki je pri eni izdaji sodelovalo 24 

avtorjev (2014 – 20), v povprečju je številka vsebovala 26 strani.  

Več v spodnji tabeli.  
 

ŠTEVILKA  Število člankov  

 

Teme  

 

Število 

avtorjev    

 

Število 

strani 

1. JANUAR 48 Sprejet proračun za 2015, 

Spomladi do uporabnikov že 

voda iz novega vodovoda, 

Decembra nov most v Todražu, 

Poročila KS v občini, Nesojeni 

kavboji v Poljanah  

24 24 

2. FEBRUAR  47  Povprečnine, Prepotrebne 

obnove državnih cest, Projekt 

Oskrba s pitno vodo – 

zaključen, Prešerno(vo) srce na 

22 24 



Sovodnju, Izvirne pustne maske 

na Hotavljah  

3. MAREC-

APRIL  

40 RŽV: Sanacija Boršta spet 
prestavljena, Pediatrija bo 
vzpostavljena septembra, 
Kmalu tri skupine za 
samopomoč, Gorenjevaška 
gasilska cisterna  

21 24 

4. MAJ 50 Na Visokem ni več semaforja, 

Intervju z evropsko poslanko 

Romano Tomc, Odpadke 

ločujemo najbolje v državi, 

Intervju s Fani Mikš (sekretarko 

OZ RK Škofja Loka) 

20 24 

5. JUNIJ  60  RŽV: Sanacija Boršta, Dela na 

plazu Laze, Pošta: Po paket na 

Sovodnju v Mercator, 100-

letnica Londonskega 

sporazuma, K medvedki romalo 

250 pohodnikov, Jordanija 

26 (prvič 

podrobnejša 

vsebina na 

drugi strani) 

32 

6. JULIJ  60 Končno po novi obvoznici!, 
30 let podjetja Polycom, 
Jordanija, Zaščita pred 
soncem, Počitnice so tu!  

32 32  

7. SEPTEMBER  60  Obvoznica skozi Gorenjo vas 
uradno odprta, Šubičeva 
hiša, Mednarodna noč 
netopirjev, Muzikal Cvetje v 
jeseni na Visokem, Popotnik 
po Caminu  

30  28  

8. OKTOBER  49 Veselje na Visokem, 
Blamaža s pediatrijo, 
Kulturna ministrica na obisku, 
Zaključek Pokala polanskih 
puklov, Pot skozi Zalo 2. naj 
tematska pot  

23 28 

9. NOVEMBER  49 Sanacija hotoveljske grape 
po načrtih, Dokončana 
vodovod in kanalizacija pod 
Starim vrhom, Intervju z 
vodjo medobčinskega 
inšpektorata, 110 let šole v 
Javorjah, Zakonca Čadež v 
Grčiji, Naši gasilci postavili 
svetovni rekord 

23 24 



10. DECEMBER  54 Vlada na obisku v Poljanski 
dolini, Predstavljamo 
občinske nagrajence, Redarji 
z novim letom prisotni na 
občini, Uspešni poljanski 
karateisti  

23 (prvič 

uvodnik 

urednika) 

28 

Povprečje  51,7 člankov 

(2014: 47,6 

člankov)  

/ 24,4 

avtorjev 

(2014: 20,9 

avtorjev)  

26,8 strani  

 

Pomanjkljivosti: 

Kljub temu da je bilo iskanje novega tržnika v preteklem letu zelo aktivno, ga še vedno 

nismo pridobili, kar pomeni, da se objavljajo le priložnostni oglasi. To je bila lani največja 

težava. Pogostejša bi lahko bila uporaba družabnih omrežij, da bi pridobili tudi mlade 

bralce (kar terja čas). Dalo bi se še izboljšati kvaliteto člankov, izboljšati postavitev vsake 

posamezne številke … Honorarji ostajajo majhni 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 … Novih piscev kljub objavi javnega povabila ni bilo.  

Prednosti še naprej ostajajo:  

- lokalno prebivalstvo je obveščeno o vseh aktualnih zadevah sproti skoraj vsak 

mesec, 

- objavljeni so vsi aktualni razpisi,  

- 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 (tu smo 

omejeni smo z izidom enkrat mesečno).  

 

Vsaj 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 ter ostali v službi občanov.  

Urednica Damjana Peternelj  

Priloga: finančno poročilo PN  


