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14. Seznanitev s poročilom Sveta glasila 

Blejske novice za leto 2018 
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PREDSTAVNICA:  odgovorna urednica Blejskih novic Romana Purkart 
 
PREDLOG SKLEPA: Občinski svet Občine Bled se seznani s poročilom Sveta glasila 

Blejske novice za leto 2018. 
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Blejske novice 

Programska zasnova in poročilo za lani 

Blejske novice so lokalni časopis, ki ga je ustanovila in ki ga izdaja Občina Bled, izvajanje 

izdajateljske pravice je prenesla na družbo Antus d.o.o.  

Osnovni namen Blejski novic je seznanjati občanke in občane z življenjem v občini. To je prvi in 

osnovni namen, kljub temu pa imajo Blejske novice še precej višje cilje – spodbujati občanke in 

občane k dejavnemu življenju v občini ter k sodelovanju pri ustvarjanju družbene, socialne, 

gospodarske,…klime. Blejske novice skušajo delovati povezovalno in hkrati zrcaliti vse, na kar je 

Bled lahko ponosen. Novice so odraz vsega, kar se na Bledu dogaja, predvsem pa sta izjemnega 

pomena dve stvari: 

- V Blejskih novicah najdejo svoj prostor vesti, ki jih v nobenem drugem mediju ni 

- Blejske novice soustvarjajo občanke in občani sami 
Blejske novice izhajajo enkrat mesečno, obseg je odvisen od dogajanja. Najdebelejše so navadno 

pred občinskim praznikom in jeseni, ko je tudi največ dogodkov. Brezplačno jih na dom prejmejo 

vsa gospodinjstva v občini, fotografija na naslovnici je največkrat delo profesionalnega fotografa, 

prav tako je oblikovna zasnova delo profesionalne oblikovalke. To je pomembno tudi zato, da 

ima časopis profesionalno in vizualno strokovno utemeljeno in privlačno zasnovo, kot se za Bled 

tudi spodobi. 

 

Na naslovnico kot glavno fotografijo navadno uvrstimo sliko s kakšnega pomembnega dogodka, 

trudimo se, da so različne, kakovostne in da prikazujejo nekaj lepega, fotografija ne potrebuje 

besedila, ker govori sama zase. . Manjša fotografija na naslovnici je opremljena tudi z besedilom, 

prav tako je namenjena posebnemu dogodku, investiciji ali zanimivosti. 

Stran 2 ( prva notranja stran) Blejskih novic je namenjena županovemu nagovoru, pri čemer 

župan govori predvsem o investicijah, obletnicah, dogodkih,…. Poleg nagovora so navadno 

obvestila o razpisih, vabila na pomembne dogodke, etc…. 

Strani 3 in 4  sta namenjeni investicijam, kjer so popisane na kratko in opremljene s 

fotografijami, tako da občani in občanke hitro in točno vedo, zakaj gre. 

Strani od 5 naprej so namenjene aktualnim dogajanjem in prispevkom občanov ter ostale 

zainteresirane javnosti s področja kulture, izobraževanja in gospodarstva.  

Vsake novice imajo koledar aktualnih prireditev v občini, ob koledarju so novičke s področja 

turizma. 

Obletnice občank in občanov ( 90 let in več) bogatijo naše glasilo, zapis o jubileju navadno ostane 

v družinski kroniki. 

Športni uspehi vseh – od najmlajših do vrhunskih športnikov so del blejskega vsakdana. 

Kot odgovorna urednica posebno poslanstvo Blejskih novic vidim v združevanju občank in 

občanov, v povezovanju, predvsem pa v krepitvi zavedanja, da bodo le projekti, ki jih bodo 

občanke in občani vzeli za svoje, lahko zaživeli v polnosti. Blejske novice so sicer izrazito 
apolitično glasilo, sploh dnevna politika nanje nima vpliva.  

V uredniški odbor sem imenovala učiteljico in domačinko iz Ribnega Nušo Poljanec in 

kulturnika, ljubiteljskega režiserja in igralca z Bohinjske Bele, Lojzeta Ropreta.  
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Lani je izšlo 12 številk glasila, vsak mesec ena številka. Obseg glasila je zavidljiv, kot je zavidljivo 

tudi sodelovanje občank in občanov, kar vsekakor želim spodbujati tudi v naprej.  

Lani so bile lokalne volitve, zato smo del glasila namenili predstavitvi kandidatk in kandidatov. 

Predstavitev smo tako kot vsakič razdelili na brezplačno in plačljivo, za vse pod enakimi pogoji. 

Ob tem se je pojavila dilema, ki jo je sprožilo računsko sodišče, namreč ali je v skladu z 

zakonodajo, da občinski proračun pokrije politične predstavitve kandidatov in kandidatk. Po 

mojem mnenju in mnenju občinske pravne službe je način, kot ga imamo na Bledu skladen z 

zakonom.  

Romana Purkart, odgovorna urednica 

 

 

 


