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Programska zasnova časopisa DEŽELNE NOVICE
1. Uvod
Časopis Deželne novice izhaja redno, kot mesečnik, ima vse značilnosti resnega
tiskanega medija, ki je namenjen splošni javnosti, v našem primeru občinstvu lokalne
skupnosti – Občine Radovljica.
Vsebinska izhodišča programske zasnove časopisa Deželne novice določa 10. člen
odloka o časopisu Občine Radovljica: »Časopis zagotavlja obveščenost o delu občinskih
organov, občinske uprave, krajevnih skupnosti, javnih zavodov in zvez, katerih
ustanovitelj ali soustanovitelj je Občina Radovljica, ter poroča o aktualnih društvenih,
gospodarskih, političnih, socialnih, kulturnih, okoljskih, športnih in drugih dogajanjih v
občini.«
Časopis Deželne novice vsebinsko pokriva območje Občine Radovljica, gleda na
pomembnost in aktualnost dogajanja zagotavlja enakomerno pokritost in vključenost
širokega spektra prebivalstva Občine Radovljica.
Časopis Deželne novice je namenjen tudi občinstvu izven Občine Radovljica, po eni
strani tistim, ki so kakorkoli povezani z Radovljico, po drugi strani sosednjim občinam in
širšemu občinstvu Gorenjske.

2. Temeljna vsebinska izhodišča in podroben opis vsebine
Za časopis Deželne novice je značilno profesionalno novinarsko delo, ki temelji na
objektivnem in nepristranskem obveščanju, rezultat je objektivno in uravnoteženo
predstavljanje dogodkov, dogajanj, stališč in mnenj o vseh družbeno relevantnih
vprašanjih, ki so pomembna za življenje in delo prebivalcev Občine Radovljica.
Časopis Deželne novice urejajo in pišejo poklicni novinarji in fotoreporterji Gorenjskega
glasa, ki za gorenjske občine pripravljajo več podobnih občinskih časopisov, zato imajo
na področju lokalnega tiska veliko izkušenj. Časopis Deželne novice ureja poklicna
novinarka, domačinka, ki občino Radovljice zelo dobro pozna in za Gorenjski glas
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poroča o Občini Radovljica, vključujejo se drugi novinarji Gorenjskega glasa, tudi
specialisti za posamezna področja (šport, kultura, podjetništvo itd.) ter dopisniki z
območja Občine Radovljica, kar zagotavlja največjo možno verodostojnost pri pripravi
lokalnih novic. Novinarji pri pripravi vsebine časopisa Deželne novice poleg vesti in
poročil uporabljajo tudi zahtevnejše novinarske zvrsti: ankete, reportaže, intervjuje,
analitične članke, komentarje.
Časopis Deželne novice poroča o aktualnih družbenih, političnih, gospodarskih,
socialnih, kulturnih, športnih, okoljskih, turističnih in drugih dogodkih in dogajanjih v
Občini Radovljica, še posebej pozorno predstavlja delo župana, občinskega sveta,
občinskih organov, občinske uprave, krajevnih skupnosti in javnih zavodov Občine
Radovljica.
Poleg tega časopis Deželne novice vključuje uradne objave Občine Radovljica, napovedi
oziroma napovednike dogodkov in dogajanj (koledar prireditev), zanimivosti, razvedrilne
vsebine, zahvale oziroma osmrtnice ter pisma bralcev.
Za priprave na volitve se izraba časopisnega prostora določi v skladu z odlokom o
časopisu občine Radovljica.
Uredniški koncept temelji na okvirni paginaciji (razporeditvi po straneh):
1. naslovnica
2. občinske novice
4. občinske novice, mnenja
6. krajevne novice
8. uradne objave
10. uradne objave
12. kultura
14. spored prireditev
16. zadnja

3. občinske novice
5. krajevne novice
7. uradne objave
9. uradne objave
11. šport
13. zanimivosti
15. oglasi

Vsebinski koncept vključuje pisanje o:
 najpomembnejših občinskih dosežkih, problemih in načrtih,
 delu župana, občinske uprave, občinskega sveta in drugih občinskih organov,
 delu javnih zavodov in zvez, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je občina,
 občinski, krajevni in državni infrastrukturi,
 delu krajevnih skupnosti in krajevnih dosežkih, problemih in načrtih,
 najpomembnejših občinskih in krajevnih prireditvah,
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 ljudeh, ki ustvarjajo oziroma (so)oblikujejo lokalno politiko - občinsko in
krajevno (upravni delavci, občinski svetniki, predsedniki krajevnih skupnosti
itd.),
 delu državnih organov, ustanov in služb na območju radovljiške občine,
 gospodarskih uspehih in problemih,
 razvoju turizma, podjetništva, kmetijstva itd.
 kulturnem življenju in varstvu kulturne dediščine,
 izobraževanju in o Radovljici kot osnovnošolskem, srednješolskem mestu,
 uspehih športnikov, možnostih za rekreacijo in športni infrastrukturi,
 prizadevanjih socialnih služb in stiskah ljudi,
 varstvu naravne dediščine, varovanju okolja in urejenosti krajev,
 društvenem življenju v občini,
 najpomembnejših verskih dogodkih vseh radovljiških verskih skupnostih,
 dobrih zgledih in primerih dobre prakse (nagrajenci),
 koristnih (uporabnih) informacijah in nasvetih,
 zanimivih ljudeh iz radovljiške občine,
 ljudeh iz radovljiške občine, ki so uspeli tudi zunaj občinskih, gorenjskih ali
slovenskih meja,
 položaju mladih in starejših,
 vaseh, zaselkih, ulicah itd.,
 druženju, razvedrilu, zabavi itd.

Pisma bralcev
Časopis Deželene novice objavlja tudi mnenja občanov o različnih vprašanjih v občini
(ankete, pisma bralcev), pri tem spoštujemo različna mnenja in etični kodeks novinarjev.
Pisma bralcev so lahko dolga največ 2000 znakov (skupaj s presledki). O objavi pisem
odloča odgovorni urednik oz. uredništvo, ki lahko po lastni presoji objavi tudi daljše
pismo, če obstajajo utemeljeni razlogi. Deželne novice ne objavljajo anonimnih pisem, v
uredništvu se osebni podatki piscev pisem hranijo eno leto.
Objava popravka
V skladu z zakonom o medijih se bralci na objavljena besedila lahko odzovejo s
popravkom, prikazom nasprotnih dejstev oziroma odgovorom, ki so objavljeni v rubriki
Pisma, če pisci ne zahtevajo objave na istem mestu, kar jim omogoča zakon o medijih.
 Popravek dejansko predstavlja popravo napačnih dejstev.
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 Prikaz nasprotnih dejstev predstavlja izpodbijanje oziroma bistveno
dopolnjevanje prvotno objavljenih besedil.
 Odgovor predstavlja bralčev pogled na objavljeno besedilo oziroma temo.
Popravku, prikazu nasprotnih dejstev ali odgovoru mora avtor dodati naslednje podatke:
 naslov objavljenega članka, na katerega se nanaša njegovo besedilo,
 datum objave članka, na katerega se nanaša njegovo besedilo,
 naslov besedila, sicer ga bo določilo uredništvo,
 avtorjev naslov in podpis ter telefonsko številko za hitrejšo razjasnitev morebitne
nejasnosti,
 besedilo je treba poslati po elektronski pošti info@g-glas.si, opremljenega z
elektronskim podpisom, oziroma lastnoročno podpisano s priporočeno pošto na
naslov: Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj. Drugi elektronski ali
poštni naslovi uredništva za popravke, prikaze nasprotnih dejstev ali odgovore
niso ustrezni.
Časopis Deželne novice popravke, prikaze nasprotnih dejstev in odgovore objavlja v
skladu z zakonom o medijih. To pomeni, da so objavljeni v naslednji izdaji časopisa
Deželne novice. Če je objava zavrnjena, odgovorni urednik pisca o tem obvesti v 24 urah
(po telefonu ali elektronski pošti) in nato pošlje še pisno zavrnitev po pošti, če je bil
popravek, prikaz nasprotnih dejstev ali odgovor poslan po pošti. Žaljiva besedila niso
objavljena, vrnejo se piscu z zahtevo, da ga popravi sam. Prav tako se ne objavlja
nesorazmerno daljših besedil od prvotno objavljenega besedila: pri besedilih do 2.000
znakov s presledki so lahko daljša za 20 odstotkov znakov, pri besedilih nad 2.000
znakov s presledki pa so lahko daljša za 10 odstotkov. Po presoji uredništva je v
posebnih primerih moč nesorazmernost določiti tudi drugače.

3. Načrt izhajanja, tehnični podatki
Časopis Deželne novice obsega 16 strani časopisnega formata A3, tisk je barvni (4/4), na
časopisni rotaciji oz. papirju. Časopisni tisk je kvaliteten. Naklada znaša najmanj 7.500
izvodov, časopis je dodatno kot priloga Gorenjskega glasa distribuiran na širšem
območju Gorenjske, zato skupna naklada znaša 22.800 izvodov. Posamezna številka
Deželnih novic obsega najmanj 12 časopisnih vsebinskih strani, štiri časopisne strani so
glede na potrebe naročnika namenjene uradnim objavam, ki obsegajo 40 do 70 strani
letno.
Časopis Deželne novice je kot brezplačnik distribuiran v vsa gospodinjstva, pravnim
osebam in poštnim predalom Občine Radovljica in na 120 drugih naslovov po seznamu
Občine Radovljica. Distribucijo izvaja Pošta Slovenije d.o.o. Maribor, s katero ima
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Gorenjski glas, d.o.o., Kranj sklenjeni dve splošni pogodbi in sicer: pogodbo opravljanju
poštnih in ostalih storitev štev. 1/10-3/108-12, ki je bila sklenjena 12.03.2012 in pogodbo
o opravljanju jutranje distribucije edicij do naročnikov štev. 01/JUTDIS/2012, ki je bila
sklenjena 05.11.2012.
Časopis Deželne novice izhaja kot mesečnik, praviloma izide 16 številk letno, saj
predvidoma marca, junija, septembra in decembra izidejo po dve številki časopisa.
Izhajanje se določi z letnim planom. V skladu z odlokom o časopisu Občine Radovljica
občinski svet lahko spremeni periodičnost izhajanja.
Časopis Deželne novice je sodobno oblikovan časopis, ki ga odlikuje kakovost
časopisnega oblikovanja, saj je oblikovna zasnova delo priznanega slovenskega
oblikovalca Jerneja Stritarja (IlovarStritar d.o.o.), ki je oblikoval tudi časopis Gorenjski
glas. Za sodobno oblikovan časopis je značilen natančen in dosleden prelom (npr. brez
»pankrtov«) in poudarek na vizualizaciji gradiva, ki vključuje tudi visoko kakovost
fotografij. Cilj sodobno oblikovanega časopisa je lažje branje, kar je po eni strani
pomembno zaradi hitrega tempa današnjega življenja, po drugi strani pa bralci v krajšem
času preberejo več.

4. Kadrovske sposobnosti
Na področju kadrovske usposobljenosti so za izdajanje Deželnih novic zagotovljeni
najmanj naslednji kadri:
naloga pri izvedbi ime in priimek
javnega naročila
Izobrazbena
kvalifikacija
odgovorna
MARJANA
urednica
AHAČIČ
univ. dipl.nov.
namestnica
URŠKA
odgovorne
PETERNEL
urednice
univ.dipl.nov.
tehnični
GREGA FLAJNIK
urednik
dipl.ing.grafike
lektorica *
MAJA
STRŽINAR
prof.prim.knjiž.

delovna doba na oblika delovno
sedanjem
pravnega
delovnem mestu razmerja
redna zaposlitev
9 let
za nedoločen čas

20 let
13 let
2 leti

redna zaposlitev
za nedoločen čas
redna zaposlitev
za nedoločen čas
Pogodba o
poslovnem
sodelovanju
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*Lektoriranje je avtomatizirano z Amebisovim črkovalnikom in slovničnim
pregledovalnikom Besana, kar pomembno olajša lektoriranje in zmanjša možnost
slovničnih napak, lektorica pa se lahko posveti stilistiki slovenskega jezika.
Pri izdajanju Deželnih novic bodo sodelovali novinarji Gorenjskega glasa, ki so
specializirani za posamezna področja (kultura, šport, podjetništvo, kronika itd.). K
sodelovanju bodo povabljeni sedanji dopisniki Deželnih novic, naročeni prispevki bodo
plačani v skladu z aktom o avtorskih honorarjih za Deželne novice.

5. Oglaševanje
Oglaševanju je namenjenega največ 30 odstotkov vsebinskega dela časopisa, v katerega
niso vštete uradne objave Občine Radovljica. V primeru večjega obsega oglasnega
prostora se obseg edicije ustrezno poveča (»korak« je štiri časopisne strani).
Oglasi so objavljeni v skladu s časopisno grafično stroko, kar pomeni, da se po straneh
razporejajo od spodaj navzgor, na prvi strani praviloma le na desnih dveh kolonah.
Priložen je cenik oglasnih objav v Deželnih novicah.
Kranj, januar 2017
direktorica Marija Volčjak
odgovorna urednica Marjana Ahačič
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