PRISTOJNOST:

OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA

PREDLAGATELJ:
POROČEVALCI:

ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA
Svet glasila

POROČILO O DELU SVETA GLASILA ZA LETO 2017
Gradivo za 21. sejo Občinskega sveta

ZAKONSKA PODLAGA:

Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine
Kranjska Gora (UVG št. 12/2000 ter 27/2001)

Svet glasila je na svoji 1. dopisni seji, ki je bila 29.11.2017 obravnaval in sprejel poročilo
Sveta glasila za leto 2017. Na podlagi 11. člena Odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega
glasila Občine Kranjska Gora, je bilo poročilo posredovano za obravnavo na seji občinskega
sveta.
Svet glasila se je v letu 2017 sestal na treh rednih sejah in eni dopisni seji.
V letu 2017 je bila na podlagi razpisa podpisana nova 4 letna pogodba z Gorenjskim glasom.
Največja sprememba je v tem, da se je obseg strani v glasilu povečal iz 16 na 32 strani ter da
glasilo sedaj izhaja vsak mesec to je 12 številk prej 11 številk. Prav tako pa se je povečala
naklada in sicer iz 3000 izvodov na 19.230 izvodov. Polega naših občanov glasilo dobijo tudi
vsi kupci Gorenjskega glasa kot priloga časopisa.
Občinskemu svetu predlagamo, da na osnovi poročila in razprave sprejme naslednji sklep:
Predlog sklepa:
1. Občinski svet občine Kranjska Gora se je seznanil s Poročilom o delu Sveta glasila za
leto 2017.
Številka:032-8/2017-8
Datum: 30.11.2017

Pripravil:
Uroš Grzetič,
Sodelavec V
ŽUPAN
Janez Hrovat

Priloge:
• Poročilo o delu uredništva glasila za leto 2017
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Poročilo o delu uredništva časopisa Zgornjesav`c za leto 2017
Glasilo Zgornjesav'c je v preteklem letu uresničevalo programsko zasnovo, kot jo določa 7.
člen odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila. Ta govori, da je glasilo »namenjeno
obveščanju javnosti o dogodkih v Občini Kranjska Gora, hotenjih in interesih občanov ter
opravlja nalogo osrednjega informatorja o življenju in delu v Občini Kranjska Gora« ter da je
cilj glasila »objavljanje objektivnih in celovitih informacij o vseh področjih življenja in dela v
Občini Kranjska Gora«.
Ker se je konec leta 2016 iztekla dosedanja pogodba z Gorenjskim glasom, je Občina
Kranjska Gora je febrarja letos objavila nov razpis za izvajanje pravic izdajanja javnega
glasila občine Kranjska Gora. Gorenjski glas se je na razpis prijavil kot edini ponudnik.
Nova pogodba velja od 31. marca 2017 in velja za obdobje štirih let.
Po novi pogodbi časopis Zgornjsav'c izhaja z nekaj spremembami in sicer:
Na leto izide 12 številk, ne 11, kot prej, kar pomeni, da načeloma časopis izide vsak prvi
petek v mesecu, vključno z novembrom, ko v preteklih letih časopis ni izhajal.
Zgorenjsav'c po novem izhaja na 32 straneh sicer malenkost manjšega formata kot prej, ko je
izhajal na 16 straneh.
Časopi dobijo vsa gospodinjstva v občini, ob tem pa še vsi naročniki in kupci Gorenjskega
glasa, saj je ob vsakokratnem izidu kot lokalna priloga tudi del časopisa Gorenjskega Glasa.
Skupna naklada je 19.230 izvodvo.
Po pogodbi je lahko v vsakokratni izdaji časopisa do 50 odstotkov prostora namenjenega
oglaševanju.
Nova pogodba velja od 31. marca 2017 in velja za obdobje štirih let.
V letu 2017 je tako izšlo 12 številk Zgornjesavca, praviloma vsak prvi petek v mesecu, razen
avgusta, ko zaradi občinskega praznika, ki ga želimo vključiti v vsakokratno aktualno
številko, izidemo teden dni kasneje.
Prve tri številke so izšle še v stari obliki, to je na 16 straneh, februarska, v kateri je bilo za 12
strani uradnih objav (razpisi, obvestila Občine Kranjska Gora) je izšla v povečanem obsegu
(24 strani).
Prvi petek v aprilu je izšla prva številka Zgornjesavca v novi obliki, to je na 32 straneh in v
višji nakladi, tudi kot priloga Gorenjskega glasa.
V Zgornjesavcu smo v tem obdobju pisali: o najpomembnejših občinskih dosežkih,
problemih in načrtih, o delu župana, občinske uprave, občinskega sveta in drugih občinskih
organov, o turističnem gospodarstvu, o dogajanju v krajevnih skupnostih, o delu osnovnih šol
in vrtcev, o najpomembnejših občinskih in krajevnih prireditvah, o delu državnih organov,
ustanov in služb na območju občine, o občinski, krajevni in državni infrastrukturi, o
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političnem dogajanju v občini, o kulturnem življenju ter varstvu kulturne dediščine in narave,
o varnosti, o položaju invalidov in starejših, o zanimivih ljudeh iz občine.
V letu 2017 so se v obliki pogovorov v Zgornjesavcu predstavili še štirje občinski svetniki.
Časopis smo obogatili s številnimi reportažami iz bolj oddaljenih delov občine: Tromeja,
Vršič, planina Dovška Rožca.
Trikrat v letu (aprila, avgusta in novembra) je izšla literarna priloga Šepet časa v
Zgornjesavski dolini, za katero prispevke zbirajo in izbirajo uredniki Matjaž Gracer, France
Voga in Franci Koražija.
Priloga je na štirih straneh je notranji sredinski del Zgornjesavca. Med avtorji so najpogosteje
domači pisci: Benjamin Gracer, France Voga, Alenka Peternel … pa tudi nekateri drugi.
Župan Janez Hrovat je napisal uvodnike za večino izdaj časopisa. V julijski in decembrski
številki objavljamo obsežnejši intervju z njim.
V julijski in decembrski številki so bili po trije prispevki prevedeni v angleški, nemški in
italijanski jezik, ob tem je bil ob slovenskem objavljen tudi program prireditev v angleškem
jeziju.
Območje občine smo upoštevajoč pomembnost in aktualnost dogajanja pokrivali enakomerno.
Največ prispevkov je bilo tudi v tem obdobju z območja Kranjske Gore in Mojstrane.
Pri ustvarjanju časopisa še naprej sodelujejo novinarji in fotoreporterji Gorenjskega glasa,
predvsem pa sodelavca Zgornjesavca, Karmen Sluga in Janko Rabič, ki sta odlična
poznavalca življenja v občini in dobra novinarja. Večina fotografije na naslovnicah je bila
delo fotografa Gorenjskega glasa Gorazda Kavčiča.
Delo uredništva redno spremlja in se na aktualno dogajanje odziva Časopisni svet občine
Kranjska Gora.
Pripravila: Marjana Ahačič,
urednica Zgornjesaca

Kranj, november 2017
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