Letno vsebinsko in finančno poročilo
Naš časopis – letno poročilo
Naš časopis je v letu 2020 izdal 11 številk Našega časopisa na skupno 772 straneh.
V poprečju je imela številka 70 strani. Uredniška politika se v tem času ni
opredeljevala do enih ali drugih, a hkrati spoštovala normalen, argumentiran dialog
pisem bralcev, spoštujoč človeško dostojanstvo.
Povprečno 70 strani
Številka je imela v povprečju 70 strani (najmanj aprilska številka – 60, največ
decembrska – 80 strani). Vsaka številka je imela okoli 500 gradnikov (člankov,
fotografij, grafov, infografik…), ki jih je bilo potrebno ustrezno tehnično obdelati,
da so zagotovljene tehnične lastnosti za objavo. Predlani je imel časopis v
povprečju 76 strani, v letu 2018 80,7 strani, leto pred tem pa 75. Posebnost leta
2018 so bile državnozborske in lokalne volitve, na račun česar je časopis imel
veliko več strani kot običajno. Zmanjšan obseg strani v letu 2020 gre na račun
epidemije, ki je ukinila javno življenje in z njim povezanih prispevkov v časopisu.
Priloga Konec izšla, a okrnjena
V letošnjem letu je priloga Konec izšla. Šole so poskrbele za ustrezno
dokumentacijo, ki je upravičevala objave učencev v prilogi. Posebnost tokratne
priloge je bila njena vsebina, ki je bila v primeru nekaterih šol malce podhranjena.
Izpadla je namreč večina tekmovanj v katerih šole v normalnih razmerah
sodelujejo. V eni od šol je tudi prišlo do menjave vodstva, kjer se ni mogoče
znebiti občutka, da je prišlo do nepoznavanja priloge in s tem tako podhranjenega
odziva z gradivom.
Isti urednik, ohranjena dopisniška mreža
Naš časopis ima samo eno zaposleno osebo, to je novinarja Gašperja Tominca, ki
je leta 2020 hkrati vršil tudi voljeno funkcijo urednika – a le do septembra. Junija je
bil namreč v Našem časopisu objavljen razpis za odgovornega urednika. Razgovori
so bili septembra. Prijavila sta se dva kandidata, Komisija za izdajanje glasila Naš
časopis je na koncu vrhniškemu občinskemu svetu predlagala Gašperja Tominca. V
tem času je omenjeni vršil vlogo v. d. urednika.
Poleg Gašperja Tominca v vrhniški občini sodeluje kot honorarni dopisnik še
Simon Seljak. V Borovnici je mesto dopisnika vršil Rok Mihevc, v Horjulu Peter
Kavčič, v občini Dobrova-Polhov Gradec Lucija Rus ter Sebastjan Vehar, v občini
Log-Dragomer pa Vesna Lovrenčič. Med stalnejšimi sodelavci so bili še karikaturist

Blaž Tomšič, lektorici Marjetka Šivic in Maša Milčinski. Oblikovanje je vršil
Tomograf s.p., likovno korekturo Studio Okusi. Tisk je potekal v tiskarni Styria.
Medijski kanali
Naš časopis se kot tradicionalni medij ponaša z lojalnostjo, pripadnostjo in
zaupanjem bralcev. Ker pa te informacije v času, v katerem živimo danes, potujejo
tudi po drugih kanalih in na drugačne načine, je bistveno, da tega vala digitalizacije,
sprememb bralnih navad in konzumiranja novic na drugačen način ne zamudimo
in stopimo v korak z njimi.
Naš časopis tako poleg v tiskani obliki izhaja tudi v PDF obliki, da je dostopen
bralcem, ki prisegajo na njegovo digitalno podobo. V taki obliki je redno objavljen
na spletni strani mojaobcina.si, na portalu Digitalne knjižnice Slovenije – dlib.si in
na visitvrhnika.si, kjer je navedenih tudi nekaj osnovnih podatkov o časopisu
(naslov, kontaktni podatki, izidi, cenik oglasov…).
Naš časopis ima lasten facebook in twitter račun. Poleg tega vse objave na portalih
mojaobcina.si/* avtomatsko generirajo tudi facebook objave na njihovih facebook
straneh. Posredno ima Naš časopis tako še dodatnih pet facebook profilov.
Zanimanje bralcev
Časopis ima zaradi papirja prednost pred digitalnimi mediji. Dejstvo je, da je v
časopisu lažje ostati dalj časa zbran in prebrati daljši članek do konca ali pa se k
njemu celo vrniti, po tistem ko ste časopis že odložili. Tega pa ni moč trditi za
digitalni svet. V multimedijskih oblikah so zato članki krajši, ker je pozornost
bralcev krajša. Časopis je bolj primeren za poglobljene bralce. Zahtevnejše teme
lahko novinarji razložijo le v daljši časopisni obliki.
Merjenje branosti člankov je nemogoče, razen v primeru objav na spletni strani
mojaobcina.si, ki omogoča beleženje klikov na članek. Kliki še vedno izražajo, da
so najbolj brane vsebine tiste z mikrolokalno noto in črna kronika. Ne smemo pa
enačiti branosti na spletu z branostjo v časopisu, saj gre za drugačne bralne navade
in drugo ciljno populacijo. Sama vsebina poročil občinskih jih ne zanima toliko, kot
posamezni članki – v kolikor so napisani poljudno, ki se dotikajo točk sprejetih na
seji.
Najbolj brane novice na portalu mojaobcina.si/vrhnika
Največ, kar 23 649 ogledov je imela novica o prvi okužbi na vrhniškem koncu
(Pomembne informacije - koronavirus). Sledi novica »Ukrepi ob epidemiji v občini
Vrhnika« z 10 598 ogledi. 6499 ogledov je imela vest o premestitvi okuženih iz
DSO Vrhnika v telovadnico Partizan. Četrto mesto zaseda prispevek Vida

Draščka, pismo bralcev, o koronavirusu in Kemisu (5757). Tudi naslednjih sedem
mest zasedajo vesti o koronavirusu.
Najbolj brane novice na portalu mojaobcina.si/borovnica
Jurčku bomo pomagali trgovino prodati, občini pa knjižnico zgraditi... - 1836
ogledov
Pozitivni v Borovnici - 1597 ogledov
Župan Bojan Čebela: V Borovnici se med še ne cedi - 1592 ogledov
Odziv Liste za našo Borovnico o izjavah župana glede slabega sodelovanja z
občinskim svetom - 1356 ogledov
Za vedno se je poslovil dvakratni borovniški župan Alojz Močnik - 1352 ogledov
Damjan Debevec: Borovnici želim več poguma - 1233 ogledov
Najbolj brane novice na portalu mojaobcina.si/horjul
Obvestilo občanom glede koronavirusa - 3283 ogledov
V Samotorici udar strele povzročil pravo razdejanje - 2152 ogledov
V športni park na kavico, kmalu pa tudi na tortico - 2054 ogledov
Na Triglav, kot da je najvišja gora na svetu - 1616 ogledov
Utrinki poskrbeli za dobro glasbo in zabavo ob koncu leta – 1341 ogledov
Uspešnost podjetja se kriva v ljudeh - 1270 ogledov
Veselo v Horjulu , že 14. leto zapored! - 1269 ogledov
Najbolj brane novice na portalu mojaobcina.si/dobrova-polhov-gradec
Prejeli smo: koronavirus kot kitajski šah-mat? - 4047 ogledov
Pratkar odprt v družinskem vzdušju - 2996 ogledov
Kolikšno zalogo hrane je smiselno imeti? - 2629 ogledov
Obvestilo: občasna popolna zapora ceste Polhov Gradec - Dobrova - 1880
ogledov
Peči na drva za centralno ogrevanje prepovedane? - 1659 ogledov
Prejeli smo: koronatest v živo - 1590 ogledov
Nemarnež vrgel mrtvo mačko, piščance in drobovje kar v potok - 1552 ogledov
Gostišču Grič Michelinovi priznanji - 1534 ogledov
Najbolj brane novice na portalu mojaobcina.si/log-dragomer
Prvi potrjen primer okužbe s koronavirusom v naši občini - 1728 ogledov
Do konca leta naj bi izbrali izvajalca za avtocesto - 1409 ogledov
Igra Trije vaški svetniki odpovedana - 1338 ogledov
Občina blizu gradnje doma upokojencev? - 1045 ogledov

Prejeli smo: gozdovi niso za avte in motoriste ter sebične kolesarje - 883 ogledov
Letošnji novomašnik Janko nas vabi, da med seboj množimo dobro voljo - 868
ogledov
V karanteno cel razred - 840 ogledov
Naš časopis in epidemija
13. marca 2020 je bila razglašena epidemija s čimer je usahnilo javno življenje.
Kljub temu je Naš časopis izhajal neprekinjeno do konca leta, tudi v času drugega
vala – v jesenskem obdobju. V tem času so se za odlične podajalce informacij
izkazali elektronski kanali, ki so hitro dosegli bralce in potešili njihovo radovednost
– sploh s temami o epidemiji in bolezni covid19. Zato ne preseneča, da so najbolj
brani prispevki ravno na to temo.
Vzporedno z epidemijo so upadli tudi oglaševalski prihodki, saj je bilo gospodarsko
okolje preveč negotovo za investicije v marketinške storitve.
Naš časopis se je v letu 2020 trudil ostati splošno-informativni mesečnik z lokalno
noto. Pisal je o vsebinah, ki jih bralci nikjer drugje v Sloveniji ne morejo brati, in
ponujal informacije, ki jih nikjer drugje ne morejo dobiti. To je bistvena prednost
Našega časopisa, ki postaja blagovna znamka, kateri ostajajo ljudje pripadni in ji
zaupajo.
Gašper Tominc, februar 2021
Finančno poročilo
ODHODKI
5000
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5104
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SKUPAJ

NAŠ ČASOPIS
Novinarji
Lektoriranje
Sestava križanke
Nagrade križanke
Tisk časopisa
Drugi materialni stroški
Plača sodelavca
Raznos časopisa - Vrhnika
Promocija NČ

2020
28.873,27 €
7.376,66 €
474,00 €
499,03 €
95.599,25 €
7.448,11 €
36.706,35 €
22.455,95 €
280,00 €
199.712,62 €

2020

PRIHODKI
Občina Vrhnika
Občina Borovnica
Občina Horjul

98.000,00 €
21.273,84 €
11.464,20 €

Občina Dobrova Polhov Gradec
Občina Log - Dragomer
Oglasi in zahvale

29.399,30 €
14.537,16 €
29.618,77 €

SKUPAJ

204.293,27 €

