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ODLOK O USTANOVITVI

GLASILA

NOVO MESTO

IN IZDAJANJU LOKALNEGA GLASILA

1. UVOD
Na podlagi 11. člena
uradni list, št. 4/15)
sodelavca/sodelavko,
poziv je bil objavljen
Dolenjskem uradnem
prispelo 7 vlog.

Odloka o ustanovitvi in izdajanju lokalnega glasila Novo mesto (Dolenjski
je Mestna občina Novo mesto izvedla Javni poziv za honorarnega
ki bo opravljala delo urednika/ico lokalnega glasila Novo mesto. Javni
29. maja 2015 na spletnih straneh Mestne občine Novo mesto ter v
listu (DUL, št. 5/15). Na javni poziv, ki je trajal do 18. junija 2015 je

Med prispelimi vlogami se je župan odločil za imenovanje Damijana Šinigoja kot urednika
lokalnega glasila Novo mesto. V prilogi je program dela urednika ter programska zasnova
predlaganega kandidata za urednika glasila.
II. OBRAZLOŽITEV

IN UTEMELJITEV

PREDLOGA

Damijan Šinigoj, predlagani kandidat za urednika lokalnega glasila Novo mesto ima odlične
reference in izkušnje na področju novinarskega in uredniškega dela, prav tako poznavanje s
področja delovanja občine, javnih zavodov, javnih podjetij in nevladnih organizacij, ki delujejo v
Mestni občini Novo mesto. Obvladuje sodobna družbena omrežja in tehnologije.
Je
prepoznaven na nacionalni ravni, saj je redno objavljal kolumne in članke v različnih revijah in
časopisih (Mama, Polet, Sobotna priloga Dela, Nedeljski dnevnik). Je pisatelj in član Društva
slovenskih pisateljev, prevajalec in član Društva književnih prevajalcev Slovenije, scenarist,
Trdinov nagrajenec in pisatelj z nagrajenim najboljšim mladinskim romanom v letu 2015 z
naslovom Iskanje Eve.
V programu dela je izpostavil timsko, usklajeno in ustvarjalno delo s koordinacijskim odborom
glasila. Skupaj z vsemi člani koordinacijskega odbora bo iskal ustrezne in zanimive vsebine, ki
bodo predstavljene na kakovosten način ter bodo vsebinsko uravnovešene, tako gospodarska
kot družbena plat življenja v naši občini. Poseben poudarek bo na vsebinah, ki so tematsko
vezane na intervjuje z uglednimi posamezniki ter na aktualnih vsebinah, problemih in dogodkih
v občini.
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V programski zasnovi lokalnega glasila Novo mesto se opredeljuje do vsebin, ki bodo
predstavljene v glasilu. Glede na poslanstvo glasila Novo mesto, ki je opredeljeno z Odlokom,
urednik nima veliko tematske svobode, saj so programske vsebine že opredeljene v 5. členu
Odloka o ustanovitvi in izdajanju lokalnega glasila. Urednik pa jih lahko oblikuje na bolj dopadljiv
in prijazen način za bralce. Predlagani kandidat ta ustvarjalni naboj in pristop izkazuje, saj
novinarske in uredniške izkušnje dopolnjujejo zliterarnimi.
Predlagam Damijana Šinigoja, ker je program dela in programsko zasnovo izdelal kratko,
jedrnato, vsebinsko celovito s ključnimi vsebinskimi poudarki, ki jih uredniško delo zahteva.
Ostali kandidati so predstavili dober program dela in programsko zasnovo, vendar so njihove
predstavitve nekoliko bolj ustaljene, predvidljive in shematske s premalo prodornosti,
ustvarjalnega pristopa in konciznosti v izrazu.
III. PREDLOG SKLEPOV
Na podlagi 11. člena Odloka o ustanovitvi in izdajanju lokalnega glasila Novo mesto, v katerem
je opredeljeno, da župan v soglasju z občinskim svetom imenuje urednika za dobo štirih let,
predlagam občinskemu svetu v sprejem naslednja dva sklepa:
SKLEP 1
Občinski svet Mestne občine Novo mesto se je seznanil s programsko zasnovo in
programom dela Damijana Šinigoja, kandidate za urednika lokalnega glasila Novo mesto.
SKLEP 2
Občinski svet Mestne občine Novo mesto soglaša z imenovanjem
urednika lokalnega glasila Novo mesto za dobo štirih let.
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POSLANO:
1. naslovniku,
2. zbirki dok. gradiva.
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PRILOGA: Program dela in programska zasnova Damijana Šinigoja

Damijan Šinigoj
8000 Novo mesto
MO Novo mesto
Seidlova cesta 1
8000 Novo mesto

Novo mesto, 18. junij 2015

Prijava na javni poziv za urednika lokalnega glasila
REFERENCE (življenjepis in reference, ki izkazujejo kompetence za opravljanje dela urednika):
novinar
Več kot deset let urednik in novinar pri reviji Park, kjer sem spremljal in potanko spoznal
delovanja občine, njenih zavodov, podjetij in nevladnih organizacij, že 18 let kolumnist pri reviji
Mama, kolumnist še v treh revijah, občasno za različne časopise, Polet, Delova Sobotna
priloga, Nedeljski dnevnik ...
urednik
Soustanovitelj in več kot 10 let glavni urednik pri založbi Goga, uredil več kot 200 knjig, mnoge
od njih so bile nominirane ali so prejele prestižne slovenske literarne nagrade.
pisatelj
Član Društva slovenskih pisateljev. Napisal tri romane (Vojake ubijajo, mar ne?, Neizstreljeni
naboj, Iskanje Eve) ter tri zbirke kratkih zgodb (Očkov kotiček, Kratek dnevnik jamarskega
zasvojenca, Očkov kotiček 2 (pred izidom).
prevajalec
Član Društva književnih prevajalcev Slovenije. Prevedel več kot 10 knjig.
- scenarist
Dokumentarni (Ko potrka vojna), otroški (Gusti) in celovečerni igrani film (1991-Neizstreljeni
naboj), v nastajanju še mladinski film (Iskanje Eve).
- Trdinova nagrada za literaturo 2010
Najboljši mladinski roman 2015 Iskanje Eve (projekt Rastem s knjigo)
PREDLOG PROGRAMSKE

ZASNOVE:

Obveščanje o delu občinskega sveta, župana in občinske uprave, nadzornega odbora,
občinskih zavodov in podjetij, krajevnih skupnosti in nevladnih organizacij, kar je zapisano v
odloku, s poudarkom na tem, da vsebine ne bodo suhoparno poročevalske, temveč zanimive,
informativne, sveže, kratke in jasne, predvsem pa nepristranske in kot takšne sprejemljivo
branje za vse občane in občanke MO Novo mesto. Kot osnovo nameravam vzeti publikacijo ob
6S0-letnici ustanovitve Novega mesta. Nekaj bo stalnic, najprej uvodnik, v katerem urednik
pojasni vsebino številke in morda opozori na zanimiv prispevek, sledi mu prispevek župana
Gregorja Macedonija, nekaj strani bo namenjenih svetniškim skupinam (absolutno bo potrebno
poskusiti zagotoviti dovolj relevanten prostor za razvitje misli vsake svetniške skupine), stalnica
bo tudi rubrika Kronika občinskega sveta, stran ali dve bi v vsaki številki namenil kolažu

fotografij o preteklih dogodkih in zanimivostih (morda le s kratkimi pojasnili pod fotografijami), v
vsaki številki bo tudi (glavni) intervju, ki se bo navezoval na kakšen pomembnejši prihajajoči ali
aktualen dogodek, nekje proti koncu glasila bo napovednik vseh prihajajočih, za MO NM
pomembnih dogodkov, preostala vsebina pa naj bi bila enakopravno razdeljena med kulturo,
gospodarstvo, šolstvo, šport ... Tudi prispevki občinskih zavodov in podjetij, krajevnih skupnosti
in nevladnih organizacij ... , naj bi bili v smislu podajanja pozitivnih informacij in predstavljanja
njihovega dela, absolutno menim, da občani marsikaj ne vidijo oziroma spregledajo, morda celo
ne razumejo oziroma napačno razumejo
V vsaki številki pa opozarjati na (tudi turistične)
lepote in zanimivosti v občini ter v vsaki številki bolj podrobno izpostaviti vsaj kakšno posebnost,
ali turistično ali programsko ali arhitekturno ...
oo.

PROGRAM DELA

Pred izidom vsake številke dovolj zgodaj s koordinacijskim odborom poiskati teme, zanimivosti,
določiti, na kaj še posebej opozoriti, se dogovoriti o intervjuvancu ... , skratka, vsebinsko čim
prej dokaj detajlno zasnovati glasilo, si razdeliti naloge ter pozvati vse sodelujoče k oddaji
prispevkov. Osnovna zahteva urednika bo, da se vsi držimo postavljenih datumov izida in da
imamo vedno dovolj časa za ureditev glasila, da bo le to brez napak in prijetno za branje ...
V letu 2015 načrtujemo izid še dveh številk glasila (ena je trenutno tik pred tiskom), predvidoma
septembra in decembra, v letu 2016 (in naprej) pa predvidoma po štiri številke na leto v
trimesečnih razmikih. Točne datume izidov za vse leto bomo okvirno opredelili na prvem
sestanku s koordinacijskim odborom. Pred izidom vsake številke bomo s koordinacijskim
odborom dovolj zgodaj poiskali teme, zanimivosti, določili, na kaj še posebej opozoriti, se
dogovoriti o intervjuvancu
oo.

Pri svojem delu se bom držal načela dobre informiranosti in preverjenosti podatkov, točnosti,
timskega dela ter kreativnih pristopov pri vsebinskem in grafičnem oblikovanju glasila.

