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Letno poročilo o občinskem glasilu za leto 2018 

 

V letu 2018 so izšle štiri številke občinskega glasila.  

V vsaki številki je bilo objavljeno povabilo občanom in drugim bralcem, da predlagajo novo 

ime za občinsko glasilo. Na naš naslov smo dobili nekaj predlogov, ki pa jih bo uredniški 

odbor pregledal v letu 2019 in se odločil o nadaljnjih korakih. 

V skladu z uredniško politiko, kot je bila zasnovana v letu 2018 in predlagana občinskemu 

svetu občine ter tudi potrjena s strani sveta, smo pisali o marsičem, kar je navedeno v 

nadaljevanju. 

– Sproti smo obveščali o pomembnejših dogodkih iz občinske uprave, kot so na primer: 

ustanovitev javnega zavoda za turizem, ureditev obrtne cone Bilje 2, zeleni turizem v občini. 

Predstavili smo občinske nagrajence, spregovorili o odobrenih evropskih projektih in 

partnerstvu z občino ter občanom predstavili, kaj se v občini gradi oz. se je dogradilo v letu 

2018. 

– Strpnost med ljudmi smo negovali tako, da smo pisali o osebah s posebnimi potrebami. 

– V vsaki številki smo posebej poudarili tisto, kar je bilo za dano obdobje posebej pomembno 

za občane v naši občini. Naj naštejemo nekaj takih dogodkov: delovanje enot civilne zaščite, 

ciljanje pirhov v Mirnu kot del kulturne dediščine, opekarski dnevi v Biljah, srečanje za 1. maj 

v Opatjem selu, praznik špargljev v Orehovljah, dan miru na Cerju, tematika turizma. 

– Pozorno smo spremljali podjetja in podjetnike v naši občini, saj smo v vsaki številki 

predstavili po eno podjetje, ki ima sedež v naši občini.  

– Športno dogajanje ima svoj pomen, zato smo v tem delu predstavljali dogodke in osebe iz 

občine s tega področja, ki se ponašajo s športnimi dosežki. Na primer: članki o športnikih z 

dosežki (Iris in Sebastjan Rebek, Stefan Stanič ...), o športnih dogodkih v občini (na primer: 

različni pohodi, nogometno udejstvovanje, mednarodna dobrodelna tekma v Biljah). 

– Gotovo je pomemben prispevek glasila tudi v tem, da skuša osveščati občane o različnih 

temah, kot so zdravje (o škodljivosti azbesta, zaščiti pred klopi, o hrani), ekologija (kam 

odvreči določeno vrsto odpadkov, o ekoloških semenih, prečiščevanje odplak), pasti 

sodobne tehnologije (o pasteh interneta, o prevarah na spletu). 

– Društva v občini so zelo dejavna. Svoje prispevke o dogajanju redno pošiljajo na naslov 

glasila oz. na portal Moja občina, tako da so občani seznanjeni z bogatim društvenim 



življenjem. V tem smislu poteka redno sodelovanje s Hišo dobre volje, v katere dejavnost je 

vključenih precej naših občanov.  

– V vsaki številki se predstavijo OŠ Miren in vrtci pri OŠ Miren. 

– Vsak narod ima svojo kulturno dediščino, na katero je ponosen. V tej rubriki smo 

spregovorili o starih zapisih opisa poti iz Gorice v Miren, se ustavili pri tujerodnih rastlinah in 

živalih, ki siromašijo naše naravno okolje. 

– K sodelovanju smo pritegnili veterinarko, ki je v letu 2017 odprla svojo ordinacijo v Mirnu. 

 

Uredniški odbor je ves čas pozoren na to, da v glasilo vključimo dogajanje iz cele občine, to 

je iz Bilj, Mirna in Orehovelj ter s Krasa. V koledarskem letu 2018 smo se sestali štirikrat in 

planirali, kaj se bo objavilo v tekoči številki, ter si razdelili naloge. 

V vsaki številki smo imeli tudi oglase, vendar nismo nikoli dosegli sicer dovoljene količine 20 

odstotkov prostora v glasilu. 

 

Marta Pavlin, urednica 


