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POROČILO O DELU UREDNIŠKEGA ODBORA JAVNEGA GLASILA ZMAJEV GLAS
V LETU 2010

Predlagatelj: župan Dušan Andrej Kocman

Pristojno delovno telo: /

Gradivo pripravil: Roman Gradišek – odgovorni urednik glasila

Poročevalec: -

Roman Gradišek – odgovorni urednik glasila

Vsebina: - Poročilo

Postopek sprejema: /

Predlog sklepa:

/

Zmajev glas
Glasilo Občine Kozje
Uredniški odbor
V skladu z 9. členom Odloka o ustanovitvi javnega glasila Občine Kozje podaja uredniški
odbor Zmajevega glasu naslednje:

POROČILO O DELU V LETU 2010
Uredniški odbor je v letu 2010 deloval v sestavi: Roman Gradišek – odgovorni urednik, Franc
Grobelšek, Veljko Kolar, Suzana Kunst, Slavica Rakovec, Franc Plahuta in Elica Tučič –
člani.
Uredniški odbor se je v lanskem letu sestal na petih sestankih, ki so se jih vsi člani odbora
vestno udeleževali. V primerjavi s prejšnjimi leti smo število sestankov prepolovili, saj smo se
za vsako številko glasila sestali po enkrat.
V letu 2010 smo izdali pet številk glasila Zmajev glas in sicer:
- številka 50 – marec 2010
- številka 51 – maj 2010
- številka 52 – julij 2010
- številka 53 – oktober 2010
- številka 54 – december 2010
Redne številke so imele po 36 strani razen decembrske, ki je imela 40 strani, izredna številka
52, ki je izšla ob občinskem prazniku, pa je imela 16 strani. Skupaj je bilo objavljenih okrog
250 daljših prispevkov približno šestdesetih avtorjev.
Plačanih objav v letu 2010 nismo imeli.
Oblikovanje glasila je ponovno prevzelo podjetje Grafika Gracer, z delom katerega smo bili
zelo zadovoljni.
Pri delu smo uspešno sodelovali z različnimi organizacijami in posamezniki:
- občinska uprava,
- OŠ Kozje,
- OŠ Lesično,
- vrtec Zmajček,
- Kozjanski park,
- Kmetijska svetovalna služba,
- Matični urad Kozje,
- Policijska postaja Šmarje pisarna Kozje,
- Marjan Marinšek,
- Krajevne skupnosti,
- Različna društva in organizacije v občini,
- Grafika Gracer Celje,
- sponzorji križank.
Zmajev glas - uredniški odbor
odgovorni urednik Roman Gradišek

