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Zadeva: Vizualna in vsebinska prenova Glasila Ljubljana
V skladu s 97. členom Poslovnika Mestnega sveta MOL v Svetniškem klubu Levica naslavljamo na
župana MOL pisna svetniška vprašanja in prosimo za pisne odgovore.
V Svetniškem klubu Levica nas zanimajo postopki glede vizualne (in po nekaterih poročanjih tudi
vsebinske) prenove Glasila Ljubljana. S strani članice uredniškega odbora glasila smo bili o
napovedani vizualni prenovi s strani podjetja Pm, poslovni mediji obveščeni že pred časom, vendar
so se v zadnjem času pojavili določeni pomisleki in vprašanja, ki jih članica odbora zaradi
nesklicevanja odbora v zadnjih mesecih (odbor se je nazadnje sestal oktobra 2020) ni mogla pridobiti
na samih sejah odbora.
Zanima nas, ali je bil pred izbiro izvajalca za vizualno prenovo izveden javni razpis. Uredniški odbor
na svojih sejah o tem ni odločal. Kaj vse je vsebovala sama prenova glasila? Ali se je z vizualno
prenovo spremenila tudi programska zasnova samega glasila, na kar nakazuje tudi preimenovanje v
Revijo Ljubljana? Če se je to res zgodilo, zakaj o tem ni odločal uredniški odbor glasila, ki po
Odloku o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Ljubljana obravnava programsko zasnovo glasila
ter obravnava in sprejema stališča v zvezi z uresničevanjem programske zasnove (10. člen)? Sklepov
glede takšnih sprememb uredniški odbor ni sprejemal; na sejah v tem mandatu se je v veliki meri le
seznanjal z vsebino preteklih in prihodnjih številk glasila ter podajal različne predloge. Na dejstvo, da
se očitno spreminja tudi sama zasnova glasila, kaže tudi zapis v kolofonu zadnjih dveh številk glasila:
Vsebinski koncept, oblikovna zasnova, uredniško svetovanje in prelom: PM, poslovni mediji.
Poleg tega nas zanima, ali držijo govorice, da je sprememba zasnove glasila povzročila tudi velike
kadrovske spremembe v samem uredništvu glasila in med njegovimi stalnimi sodelavci? Po naših
informacijah je pred kratkim z mesta urednika odstopil dr. Uroš Grilc. Ali ta informacija drži? Kakšni
so bili razlogi za to odločitev? Zakaj o spremembi (in drugih potencialnih spremembah v ekipi, za
katero je dosedanji urednik na sejah uredniškega odbora vedno našel pohvalne besede) ni bil
obveščen uredniški odbor glasila?
Tovariški pozdrav,
Milan Jakopovič,
vodja Svetniškega kluba Levica

