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POROČILO O DELU ODGOVORNEGA UREDNIKA
MENGŠANA V LETU 2017

Spoštovani člani Občinskega sveta,
po 18. člen Odloka o javnem glasilu Mengšan (Ur.v.OM, št. 6/2009), 8 alineji, ki določa, da
mora odgovorni urednik o svojem delu in načrtih, enkrat letno pisno poročati občinskemu
svetu, sem pripravil poročilo za leto 2017, ki govori o izdanih Mengšanih v istem letu.
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Pregled dela v letu 2017

Že v programski zasnovi je zapisano, da sta pri urejanju Mengšanu ključni dve stvari, ki jih
je potrebno in smo jih vestno upoštevali:
 Vsebinsko mora biti Mengšan pluralen in nadstrankarski.
 Zasnovan mora biti tako, da ga bodo bralci z zanimanjem vzeli v roke. Njegova
naloga je poleg informativne tudi združevalna in povezovalna.
Menim, da nam je do sedaj to tudi uspelo in da smo marsikaterega občana prepričali, da je
glasilo ponovno vzel v roke in prebral kakšno novico, prispevek ali intervju. Glede na
pozitivne odzive je Mengšan edini slovenski medij, ki najbolj verno zapisuje dogajanje v
občini Mengeš.
V preteklem letu smo pod mojim urednikovanjem izdali 11 rednih številk. Mengšana smo v
začetku leta oblikovno malce osvežili z čistejšimi linijami in opaznejšimi poudarki.
Tako deluje bolj sveže in zanimivo. Tudi zaradi večjega poudarka na kakovostni fotografiji,
ki jih pošiljajo dopisniki in sodelavci. Zato moram zopet pohvaliti redne soustvarjalce, ki so
se navadili na nove smernice in kakovostne standarde tako pri vsebinskem kot slikovnem
delu poslanih prispevkov. Zaradi vedno večjega števila prispevkov smo se odločili zmanjšati
velikost fontov za pol pike, kar je sicer zmanjšalo berljivost a povečalo število objavljenih
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prispevkov in dolžino teksta.
Pri Mengšanu dosledno spoštujemo avtorske pravice in so zato vsi avtorski prispevki, ki so
objavljeni v kakršnikoli obliki, ali v besedi ali sliki, podpisani ali z navedenim virom.
Obseg revije se je med letom spreminjal od 32 do 44 strani glede na obseg mesečnih
prispevkov. Njihovo število se je odražalo v aktivnosti društev in ljudi v Mengšu. Tako je bila
povprečna velikost revije v preteklem letu dobrih 40 tiskanih strani, brez občasno
vloženega Uradnega vestnika Občine Mengeš. Se pa tudi zaradi dobrega odziva na objave
v Mengšanu, skoraj mesečno povečuje obseg prispevkov in zato večkrat pristanemo pri
maksimalnem obsegu revije.
Revijo je vsak mesec ustvarjalo 20 do 30 avtorjev, ki so napisali enega ali več
prispevkov oziroma prispevalo objavljeno avtorsko delo. Med njimi so tako tisti, ki pošiljajo
prispevke po svoji volji in želji, kot tudi tisti, ki jim kot urednik naročim prispevek in so za
svoje avtorsko delo denarno nagrajeni.
Že drugo leto zapored se tiskan Mengšan tesno povezuje z vsebinami na portalu Moja
občina. Sodelovanje je pozitivno vplivalo na prebranost vsebin, na zanimanje za dogajanje
v občini in tudi objavljanje različnih prispevkov. Vse več avtorjev in posledično objavljenih
člankov je vplivalo na velik obseg revije, ki je redno presegal maksimalno določeno število
strani. Tako je sinergija tiskanega in elektronskega medija postala vzorčen primer
dobrega podajanja novic različnim ciljnim skupinam bralcev.
1.1 Uredniški odbor
Uredniški odbor sem sestavil samostojno kot urednik in ga predstavljajo trije aktivni člani:
Maša Skok, Blanka Tomšič in Štefan Markovič. Vsak pokriva svoje strokovno področje, ter
s svojimi prispevki skrbi za tematske rubrike v glasilu. Uredniški odbor medsebojno sodeluje
in preko urednika koordinira delo.
1.2 Pregled po rubrikah
Mengšan sestavljajo redne rubrike, ki se po obsegu in periodiki prilagajajo času in
dogodkom. Zato se je njihova vsebina, obseg in oblika spreminjala. Striktno pa se je
ohranjala osnovna struktura revije. V Mengšanu so sledeče rubrike:
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Uvodnik
Uvodne besede so prve, ki jih bralec zagleda, ko odpre Mengšana. Zato se v njih
pojavljajo mnenja, razmišljanja in ideje prav iz njihovih vrst. Med avtorji so bili
Mengšani različnih starostnih skupin, nazorov in pogledov, ki svojo veličino in
misli običajno ne izpostavljajo. Prav tako je bil izbor uvodničarja skoraj vedno
vezan na določeno aktualno dogajanje v preteklem ali tekočem mesecu. Večkrat
smo letos izpostavili mlade, zanimive Mengšane, ki imajo svoj pogled na življenje
in aktualne dogodke.
Občina
Strani občinske uprave vsebinsko določa Občina. Obseg se je spreminjal od dveh
do štiri strani. Običajno pa je bila rubrika vsebinsko vezana na dogajanje v Občini,
ki je neposredno povezano z upravo ali neposrednim financiranjem s strani
Občinske uprave. Redno pa so se objavljala tudi razmišljanja podžupana in
župana.
Intervju
Ta rubrika je ena osrednjih, ki daje značaj Mengšanu. Njen obseg je 2 do 4 strani.
Izbor intervjuvancev je povezan z aktualnostjo in zanimivostjo posamezne osebe.
Večji poudarek je zopet na mladih in perspektivnih ljudeh, ki imajo svojo pot in
poglede. V letu 2017 so bili objavljeni intervjuji z osebami: Luka Trtnik, Zorka
Požar, Franc Jerič, Anton Komat, Ibro Mujanović, Primož Jeretina, Nina Zupan,
Janez Per, Damjan Čanžek, Dušan Cvetkovič, Franci Može, Irena Petrovčič.
Reportaža
Ena od opaznejših rubrik je zagotovo Reportaža, ki je oblikovana bolj kot
fotoreportaža. Vsebinsko izčrpna ter z veliko slikovnega materiala zaokroža
zgodbo meseca na zanimiv, pregleden in reportažni način. Vedno oziroma, če je
le mogoče zavzema dve strani, ki delujeta kot celoti. Teme pa so bile različne a
vedno aktualne: od proslav, otvoritev, večjih dogodkov.
Mengeški utrip
Običajno je bila najbolj obsežna rubrika prav Mengeški utrip. V njej so se objavljali
prispevki iz praznovanj visokih jubilejev, o delovanju najbolj aktivnih društev,
poročila iz srečanj, zborov, šole in vrtcev, tekmovanj, taborov, podelitev, izletov,
zanimivosti in pomembnih dogodkov v Mengeški občini. Na zadnji strani rubrike
se običajno posebej izpostavi najbolj zanimiv dogodek ali dogajanje iz Topol,
Loke ali Dobena.
Zanimivo
S preteklim letom sem uvedel novo rubriko Zanimivo. V njej se pojavljajo res
zanimivosti, ki so pomembne za določeno skupino ali vse občane. Objavljeni
prispevki niso tematsko izbrani temveč glede na aktualnost iz različnih področij
življenja v mengeški občini.
Politika
Obseg rubrike je bil povsem odvisen od aktivnosti političnih strank in njihovih želja
po objavljanju. Njihov interes in poročanje o delu je skozi to volilno leto zelo nihalo,
zato se je tudi rubrika precej spreminjala po obsegu. Zagotovo je politična
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aktivnost v občini pomembna in zanimiva, zato bi si še vedno želel večjo in redno
prisotnost poročanja s strani predstavnikov političnih strank.
Šport
V tej rubriki so bile predstavljene redne mesečne aktivnosti, dosežki in včasih
krajši intervjuji z mengeškimi športniki, ki vse večkrat posegajo po odličjih v
Slovenskem ali celo mednarodnem športnem področju.
Kultura
Na področju kulture v Mengšu deluje precej društev, ki so zelo aktivna na področju
glasbe, petja, likovnega ustvarjanja, ročnih del in podobnega. Zato je tudi rubrika
tretja največja po obsegu.
Iz življenja cerkve
Rubrika je namenjena poročanju vseh, ki delujejo na področju vere. Pri tem je bila
najbolj aktivna rimskokatoliška cerkev. Na teh straneh so se objavljali različni
jubileji, posvetila, delovanje mladih kulturni dogodki povezani z verniki, prazniki
… Rubrika je občasna in njen obseg se spreminja glede na prispevke.
Pisma bralcev
Rubrika Pisma bralcev se prilagaja mesečnemu obsegu. Kot neposreden odziv
ljudi je pomembna zato spodbujam objavo tudi slikovnega materiala, ki dokazuje
povedano v poslanem pismu. Obseg te rubrike se spreminja glede na prejeto
gradivo.
Križanka
Je kot razvedrilo in komunikacija z bralci na malce drugačen način. Njeno
pojavljanje se prilagaja razpoložljivemu prostoru. V Mengšanu je običajno
objavljena celostranska križanka. Gesla so bila vezana na aktualno dogajanje ali
nagrado sponzorja, kar se je letos večkrat zgodilo. Namen križanke je tudi
sprostitev in podaljševanje časa prebiranja Mengšana.
Druge redne in izredne rubrike
V Mengšanu so se redno objavljale osmrtnice in zahvale, pri katerih se je
ohranila posebnost objave na tretjini strani. Posebna pozornost se namenja tudi
njihovemu oblikovanju.
Večina komercialnih in nekomercialnih oglasnih sporočil se je objavilo na
koncu revije, v primeru večjega obsega pa tudi med rubrikami. Tudi vse večji
obseg oglasnih sporočil dokazuje, da je njihov doseg, branost vse večja, kar se
kaže v večjem odzivu in posledično ponovni objavi v Mengšanu.
V glasilu se v vsaki številki objavi tudi Koledar dogodkov v občini za tekoči in
prihodnji mesec, ki je edini napovednik dogajanja v Mengšu in tako za
marsikaterega bralca edini vir tovrstnih informacij. Prav tako so redne SOS
informacije, ki nastopajo kot črna kronika.
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O ljudeh in za ljudi

Mengšan je osrednje glasilo, ki predstavlja življenje v Mengšu, ga beleži in bogati kulturno,
zgodovinsko zakladnico Mengša. Zato je moj namen kot urednika, prikazati aktivnosti in
delo ljudi v občini na čim bolj zanimiv in pregleden način, ki bi privabil med bralce
lokalnega časopisa prav vse, ki so s krajem na kakršenkoli način povezani. Mengeš
predstavljajo Mengšani in ti so pravzaprav avtorji in hkrati bralci Mengšana, ga ustvarjajo in
mu posvečajo svojo pozornost. Jaz kot urednik pa njihov trud zabeležim v primerni obliki,
ki poudarja njihovo delo in življenje.
Med lokalnimi mediji v regiji Mengšan zagotovo izstopa tako po vsebini kot tudi po obliki.
Suvereno beleži dogajanje in predstavlja Mengšane doma in v svetu. Z zanimivimi prispevki
in sodelovanjem Mengšanov v Mengšanu, postaja vse bolj zanimiv in bran.

Edvard Vrtačnik, odgovorni urednik Mengšana
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