
UREDNIŠTVO 
PODBLEGAŠKIH NOVIC 
 
Datum:  september  2017 
 
 
Poročilo o delu uredniškega odbora Podblegaških novic za leto 2017  
 
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 2017. 
 
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 
2016 sestal 10-krat, pred vsakim izidom glasila. Reden dopisnik ostaja 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  
Pred vsakim izidom se sestane uredniški odbor. Dogovorijo se najpomembnejše teme in 
vsebine teme, dolžine, poudarki člankov. Objavljeni so tudi prispevki, ki jih prejmemo na 
elektronskem naslovu podblegaske.novice@gmail.com in na naslov občine. Honorirani 
so samo naročeni članki. Redno rubrike vsak mesec prispevata obe osnovni šoli s 
podružnicama. 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 …). Veliko prispevkov pošljejo 
tudi društva in drugi aktivni tvorci javnega življenja.  
Redne mesečne rubrike so Županov koledarček, Koledar prireditev, Koristni nasveti, 
oglašanja o dogodkih z osnovnih šol, dogajanje v Krajevni knjižnici Gorenja vas; na tri 
mesece objavljamo prispevek za Poslanski kotiček, 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.  
Aktivno pokrivamo dogodke po občini in tudi širše, če je potrebno, za obveščanje 
občanov.  
 

Srečanja/sestanki uredniškega odbora:  

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

dogovorjeni in usklajeni v začetku leta.  

- 10. januar, sestanek za februarsko številko, izid 3. februar  

- 13. februar, sestanek za marčevsko številko, izid 24. marec   

- 3. april, sestanek za aprilsko številko, 21. april   
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- 3. maj, sestanek za majsko številko, izid 26. maj  

- Dopisna seja za junijsko številko, izid 20. junij   

- 27. junij, za julijsko številko, izid po 20. juliju 

- 30. avgust, za septembrsko številko, izid 25. september 

- 2. oktober, za oktobrsko številko, izid 27. oktober  

- 27. oktober, za novembrsko številko, izid 23. november 

- 29. november, za decembrsko številko, izid 21. december 

 
Statistika za 2017  

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

niso izšle. Naklada je bila mesečno 2400 izvodov. Skupaj smo lani napolnili 280 strani. V 

povprečju smo objavili približno 50 člankov na številko, s članki je pri eni izdaji sodelovalo 

okrog 30 avtorjev, v povprečju je številka vsebovala 28 strani.  

Tabela  

ŠTEVILKA  Število člankov  

 

Število 

avtorjev    

 

Število 

strani 

1. JANUAR 49 35 28 

2. FEBRUAR-

MAREC  

59  37 32 

3. APRIL 50 35 28 

4. MAJ 49 31 24 

5. JUNIJ  49 35 24  

6. JULIJ-

AVGUST  

48 27 24 

7. SEPTEMBER  48 26 28  

8. OKTOBER  55  25 32 

9. NOVEMBER  49  27  28  

10. DECEMBER  53 31 32 

Povprečje  50,9 članka  30,9 

avtorjev  

28 strani  

 



Pomanjkljivosti: 

Za trženje skrbi Barbara Bogataj. Objavljajo se še vedno le priložnostni oglasi. 

Pogostejša bi lahko bila uporaba družabnih omrežij, da bi pridobili tudi mlade bralce (kar 

terja čas). Dalo bi se še izboljšati postavitev vsake posamezne številke. Ob drugačni 

postavitvi številka izgublja na kakovosti. Ideja je, da bi se tudi grafično podoba PN 

spremenila in sledila celostni grafični podobi Občine Gorenja vas - Poljane.  

Če bi želeli barvni tisk, se znesek za postavitev, oblikovanje in tisk zviša za približno 

1.000 evrov. Honorarji ostajajo majhni glede na opravljeno delo (od 5 do 25 evrov na 

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

Prednosti še naprej ostajajo:  

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

mesec, 

- datumi izidov posameznih številk so objavljeni vnaprej in se jih držimo, 

- 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.  

 

Podblegaške novice ostajajo medij, ki bo skrbel za kakovostno vsebinsko obveščanje 

občanov tudi v prihodnje.  

 

Urednica Damjana Peternelj  

 

Priloga: finančno poročilo PN  


