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POROČILO O URESNIČEVANJU PROGRAMSKE POLITIKE GLASILA Naš kraj 

V skladu z 9. členom Odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila mora urednik enkrat letno 

(pred novim proračunskim letom) pisno poročati o uresničevanju programske politike. 

Programsko politiko so do zdaj določali in uveljavili vsi izdajateljski sveti in vse dosedanje urednice. 

Ob sprejemu funkcije urednika pred več kot enim letom je imelo glasilo vzpostavljeno dobro mrežo 

dopisnikov in je tako z informacijami pokrivalo širok spekter življenja v občini. Kljub temu sem kot 

urednik, v soglasju z izdajateljskim svetom, v glasilo dodal nekaj novih rubrik. Nekatere so bile stalne 

(intervju, aktualno), druge občasne (ekološki kotiček …).  

V letu 2017 je doslej izšlo 10 številk, ena je v pripravi (december, izdaja bo 22. 12.). Julija glasilo ni 

izšlo. Deset številk je izšlo na 540 straneh, tako da bo letni obseg blizu 600 strani. Praviloma so 

številke izhajale zadnji petek v mesecu, le za potrebe predvolilne kampanje je ena številka izšla teden 

prej (pred prvim krogom predsedniških volitev). 

Na septembrski seji občinskega sveta je bila sprejeta programska zasnova glasila. Ta ne prinaša 

bistvenih novosti, ureja pa eno od zakonskih podlag. 

Sodelovanje z izdajateljskim svetom ocenjujem kot odlično in zelo konstruktivno. Na sejah se odprto 

pogovarjamo o vsebinah številke, po potrebi pa se svet odzove tudi na korespondenčni način.  

Kot zelo konstruktivno in kakovostno ocenjujem tudi sodelovanje  z oblikovalcem Francijem 

Novakom, z lektorico Mojco Pipan ter z računovodkinjo na Občini, Klaro Škrlj Debeljak.  

Glasilo ima veliko število stalnih dopisnikov, posebej pa moram v poročilu izpostaviti dva fotografa, ki 

zelo pomagata pri izgledu glasila, predvsem naslovnic. Tako Tamino Petelinšek kot Jernej Stare vedno 

odstopata svoje kvalitetne fotografije, zaradi katerih glasilo izgleda bolje. Doslej sta vedno odstopila 

svoje profesionalne fotografije brezplačno, zato je prav, da ju vsaj v tem poročilu omenim in ju 

izpostavim. 

Od prejšnje urednice sem ob nastopu funkcije dobil prenosni računalnik in fotoaparat, ki pa ju pri 

svojem delu ne uporabljam. Zato ju ob tej priložnosti vračam na Občino Dobrepolje.  

Za vsa morebitna pojasnila svetnikom občinskega sveta sem na razpolago. 

S spoštovanjem 

 

Bojan Novak, urednik  


