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OBČINSKEMU SVETU 
OBČINE RADOVLJICA 
 
 
Zadeva:  LETNO POROČILO O URESNIČEVANJU PROGRAMSKE ZASNOVE IN 

UREDNIŠKE POLITIKE DEŽELNIH NOVIC ZA LETO 2017 
 
 
V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) in 84. členom 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v 
obravnavo 
 
 

LETNO POROČILO O URESNIČEVANJU PROGRAMSKE ZASNOVE IN 
UREDNIŠKE POLITIKE DEŽELNIH NOVIC ZA LETO 2017 

 
 
V skladu z 12. členom Odloka o časopisu Občine Radovljica (DN UO, št. 76/07) bo kot 
poročevalec na seji sodeloval: 

- Blaž Trček, predsednik Časopisnega sveta. 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Občinski svet Občine Radovljica sprejema Letno poročilo o uresničevanju programske 
zasnove in uredniške politike Deželnih novic za leto 2017. 
 

 
 
 

Ciril Globočnik l.r. 
ŽUPAN 
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Letno poročilo o izvajanju vsebinske zasnove in 
uredniške politike Deželnih novic za leto 2017 

 
I. 
Deželne novice so v programskem obdobju od 1. januarja do 31. decembra 2017 v vseh 
šestnajstih številkah uresničevale programsko zasnovo, kot jo določa 10. člen Odloka o 
časopisu Občine Radovljica: »Časopis zagotavlja obveščanje o delu občinskih organov, 
občinske uprave, krajevnih skupnostih, 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.« 
 
II. 
V Deželnih novicah smo v tem obdobju pisali 
 

- o najpomembnejših občinskih dosežkih, problemih in načrtih  
V obravnavanem obdobju smo redno spremljali vse večje občinske investicije in projekte, 

še vedno s poudarkom na gradnji knjižnice in komunalne infrastrukture in kasneje tudi obnovi 
občinskih cest. 

Po novinarski konferenci, ki jo je v začetku leta pripravil župan, smo posebej izpostavili 
največje občinske projekte, med njimi načrtovano gradnjo lesno predelovalnega centra in 
sistema daljinskega ogrevanja. Bralce smo informirali o spodbudah za energetske obnove ter 
redno spremljali vse občinske infrastrukturne projekte. Pred poletjem smo predstavili nove 
pridobitve na področju turizma v občini ter kasneje pozorno spremljali dogajanje, smernice, 
novosti in problematiko na področju turizma v občini.  

Bralcem smo predstavili nekatere načrtovane projekte, kot sta regijska bolnišnica in 
regijsko parkirišče pri Avsenikovem križišču v Lescah. Spremljali smo začetek rekonstrukcije 
regionalne ceste in krožišča od Lesc do Lancovega. 

Opozorili smo na proteste in dileme, povezane s širitvijo kamnoloma v Kamni Gorici, ter 
še naprej obširno in redno poročali o široko zastavljenem projektu Oživimo srce. Prav tako 
smo natančno predstavili podjetniške projekte, ki jih vodi oziroma podpira občina, med njimi 
projekta Podjetniška kavica in Štartaj svojo podjetniško idejo. 

Ob začetku novega šolskega leta smo predstavili novosti na področju šolske infrastrukture 
s poudarkom na varnih šolskih poteh, kasneje poročali o dokončanju energetske obnove 
vrtca v Kropi in – ob deseti obletnici vodne ujme, ki je prizadela tudi območja v občini 
Radovljica – celovito povzeli obnovo infrastrukture v Kropi. Poročali smo tudi o načrtovanem 
nakupu dodatnih parkirnih mest za novo knjižnico. 

Tako kot vsako leto smo ob zaključku sezone na šolskem biodinamičnem vrtu, ki ga v 
okviru projekta Narava nas uči vzdržuje občina, povzeli dogajanje na vrtu in predstavili načrte 
za v prihodnje na tem področju.  

Poročali smo o nagradah in priznanjih, ki jih je v tem letu prejela občina, med njimi sta 
naziva branju prijazna občina ter planetu Zemlja prijazna občina.  
 
- o delu župana, občinske uprave, občinskega sveta in drugih občinskih organov 

Nadaljevali smo s predstavitvenimi pogovori z občinskimi svetniki, objavili smo tudi nekaj 
pobud svetnikov, skupaj z odgovori občinske uprave. Kot običajno smo redno poročali s sej 
občinskega sveta, s poudarkom na sprejemanju oziroma uresničevanju občinskega  
proračuna, in tudi sicer spremljali delo župana in občinske uprave; med drugim smo tako kot 
vsako leto poročali s tradicionalnega ponovoletnega sprejema, ki ga župan pripravi za 
župnike, ter pred obema občinskima praznikoma, v avgustovski in decembrski številki, 
objavili daljši intervju z županom. 

Poročali smo o pripravi in sprejemu občinske prometne strategije in spremljali razvoj 
projekta umestitve regijske bolnišnice ter lesno predelovalnega centra. Spremljali smo 
preoblikovanje in delovanje (med)občinskega inšpektorata. 

Natančno smo spremljali aktivnosti ob Evropskem tednu mobilnosti, poročali o namestitvi 
novih javno dostopnih defibrilatorjev, tik pred koncem leta pa o spremembah proračuna za 
leto 2018. 
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- o delu javnih zavodov in zvez, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je občina 

Redno smo spremljali  delo zavoda Turizem in kultura Radovljica, prav tako smo redno 
poročali od projektih Ljudske univerze Radovljica, o aktivnostih Muzejev radovljiške občine 
(npr. muzejski večer Vojna vse spremeni) in javnega podjetja Komunala Radovljica; že v prvi 
številki Deželnih novic smo tako natančno poročali o delu zimske službe. Poročali smo o 
dosežkih (pridobitev certifikata ISO) in aktivnostih (predstava v sodelovanju z Gledališčem 
Toneta Čufarja Jesenice) CUDV Radovljica in z reportažo obeležili 40. obletnico delovanja 
Doma dr. Janka Benedika.  
 
- o najpomembnejših občinskih in krajevnih prireditvah 

 Poročali smo z vseh večjih pa tudi številnih manjših krajevnih in občinskih prireditev: 
začeli smo z najavo in kasneje s poročilom o prireditvah ob slovenskem kulturnem prazniku, 
nadaljevali z dnevom odprtih vrat v Čebelarskem centru. S fotoreportažami smo zabeležili 
etnološko prireditev spuščanja barčic v Kropi in Kamni Gorici ter pustno dogajanje v 
Radovljici, razstavo pirhov v Mošnjah, Kovaški šmaren v Kropi in Urhov sejem v Begunjah. 
Obširno smo poročali o Festivalu čokolade in festivalu keramike Moč Zemlje v Radovljici, 
podrobno pa tudi o Vurnikovih dnevih ter drugih prireditvah ob krajevnih praznikih v občini: 
med drugim v Lescah, Kamni Gorici, na Brezjah, Lancovem, v Podnartu in Ljubnem.  
Spremljali smo prireditve, kot so Ob Kresi se dan obesi in Mošenjski dnevi, objavili 
fotoreportaže o tradicionalni košnji na pobočjih Begunjščice, pohodu kluba Večno mladih 
fantov na Stol in vaških igrah v Ljubnem, srečanju mest na Venerini poti v starem mestnem 
jedru Radovljice, srečanju harmonikarjev v Ljubnem in Festivalu medu v Lescah.  
 V prvi decembrski številki smo obširno najavili praznično dogajanje, podrobno smo 
poročali in predstavili nagrajence ob obeh občinskih praznikih ter spremljali slovesnosti ob 
dnevu državnosti in velikem šmarnu 

 
- o delu državnih organov, ustanov in služb na območju radovljiške občine 

 Kot po navadi smo poročali o dogajanju v Centru za usposabljanje, delo in varstvo 
Matevža Langusa Radovljica, spremljali smo delo Centra za socialno delo ter dogajanje v 
Centru odličnosti za gorsko bojevanje v Poljčah.  

 
- o političnem dogajanju 

 V skladu z ustaljeno prakso smo na kratko poročali o delu občinskih odborov političnih 
strank. Redno smo spremljali tudi delo in aktivnosti ter prireditve, ki jih je organiziralo 
Združenje borcev za vrednote NOB.  
 
- o občinski, krajevni in državni infrastrukturi 

 Nadaljevali smo s spremljanjem gradnje komunalne infrastrukture v Lipniški dolini ter  
stanovanjsko-poslovnih objektov in knjižnice v centru Radovljice, spremljali obnovo kora v 
radovljiški farni cerkvi, gradnjo oskrbovanih stanovanj v Radovljici ter vse pomembnejše 
tekoče infrastrukturne občine in države, med njimi tudi rekonstrukcijo nogometnega igrišča v 
Radovljici in kopališča v Kropi, ureditev novega otroškega igrišča v Radovljici, obnovo stavbe 
Gorenjske banke v Radovljici ter ureditev krožišča na regionalni cesti v Lescah. 
 
- o gospodarskih uspehih in problemih 

 V tem obdobju smo predstavili kar nekaj domačih podjetij oziroma podjetnikov; v začetku 
leta smo tako spremljali 20-letnico delovanja podjetja Atotech in objavili intervju z direktorico 
Mariano Karlo Rebernik, prejemnico najvišjega državnega priznanja za gospodarske 
dosežke. Spremljali smo delovanje kluba gorenjskih tajnic, poročali o obširni prenovi Kampa 
Šobec in nadaljnjih načrtih rekonstrukcije, predstavili aktualno dogajanje v podjetjih, kot sta 
Elan in Iskra Mehanizmi, ter poročali z letošnje Tržnice obrtnikov. 
 Precej pozornosti smo posvetili novi energiji pri razvoju turizma v Begunjah, sicer pa 
redno poročali o rezultatih in aktivnostih turističnega gospodarstva v občini.  
 
- o kulturnem življenju in varstvu kulturne dediščine 

Kulturi je bilo kot običajno namenjene precej pozornosti. Pisali smo o številnih dogodkih in 
ljudeh s področja kulture tako v Radovljici in Lescah kot po manjših krajih v občini. Posebno 
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pozornost smo namenili 40. obletnici delovanja Galerije Šivčeva hiša in 50. obletnici 
delovanja Harmonikarskega orkestra Radovljica ter Festivalu gledališča v Kropi. 
 Pogovarjali smo se s prevajalko in dramsko igralko Alenko Bole Vrabec, predstavili 
izjemno aktivno društvo Casa de Kamna iz Kamne Gorice, poročali z dolgoletne akcije za 
spodbujanje branja Noč z Andersenom v radovljiški knjižnici ter spremljali reorganizacijo 
Glasbene šole Avsenik, ki je z letošnjim šolskim letom prešla pod okrilje GŠ Radovljica. 
 Poleti smo podrobno poročali o Festivalu stare glasbe v Radovljici in Festivalu Avsenik, 
jeseni pa o prihajajoči novi sezoni v Linhartovi dvorani. 
 Opozorili smo tudi na razstave v galeriji Avla, napovedali in izpostavili dogodke, ki jih 
organizira društvo Sotočje, ter vse leto objavljali nagrajene fotografije s fotonatečaja, ki ga 
vsako leto skupaj organizirata Občina Radovljica in radovljiško fotografsko društvo. 
 Objavili smo prispevek o 25. obletnici delovanja pevskega zbora A. T. Linhart in obširno 
poročali o razstavi v Narodni galeriji v Ljubljani, ki je predstavila delo in življenje Helene 
Kottler Vurnik. Z reportažo smo obeležili tudi 10. obletnico postavitve razstave o Antonu 
Tomažu Linhartu v Mestnem muzeju Radovljica.  
 Spremljali smo  pestro dogajanje v Baročni dvorani Radovljiške graščine, med drugim 
smo objavili pogovor s slavnim argentinsko-slovenskim baritonistom Lukom Deklevo, ki 
vsako leto nastopa tudi v Radovljici. 
 Posebno pozornost smo namenili odmevni predstavitvi Občine Radovljica kot gostujoče 
občine na Slovenskem knjižnem sejmu. 

 
- o izobraževanju in Radovljici kot šolskem mestu 

 Poročali smo o številnih projektih, ki tečejo po osnovnih in srednjih šolah v občini. 
Predstavili smo opravljanje prakse v tujini, ki ga organizira Ekonomska gimnazija in srednja 
šola Radovljica in najavili informativne dneve. Objavili smo poročilo z Otroškega parlamenta 
in prireditve Evropska vas, obširno predstavili dogajanje na OŠ Staneta Žagarja Lipnica in 
dan odprtih vrat na Ekonomski gimnaziji in srednji šoli Radovljica ter poročali s tabora 
Zdravih šol in prireditve Radovljica otrokom. Predstavili smo zanimiv projekt leške osnovne 
šole – Učilnica na hodniku. 
 Tudi letos smo podrobno poročali z županovega sprejema za odličnjake in kot običajno v 
nadaljevanju objavili nekaj pogovorov z njimi. V pogovoru smo predstavili tudi Lejo Mauko in 
Jero Toporiš, zlati maturantki, prejemnici občinskih priznanj za najboljše dijake, ter poročali z 
obiska zamejskih profesorjev na Ekonomski gimnaziji in srednji šoli Radovljica. Redno smo 
spremljati tudi izobraževalno dejavnost Ljudske univerze Radovljica. 
 
- o uspehih športnikov, možnostih za rekreacijo in športni infrastrukturi 

Tako kot doslej smo v Deželnih novicah predstavljali uspehe domačih športnikov s 
poudarkom na tistih, ki sicer v drugih medijih nimajo veliko priložnosti, da bi se predstavili. 
Tako so bili v obravnavanem obdobju predstavljeni: lokostrelec Robert Levstek, plavalka 
Anja Klinar, jadralni pilot Aleš Janša, trenerka aikida Nika Pisek, trener nogometašev Bojan 
Taneski, atletinja Neja Omanovič, trener odbojke Štefan Udrih, plezalka Vita Lukan, hokejist 
Jaka Ankerst, nogometaš Matic Ahačič, nogometni trener Damjan Hvala, smučarski trener 
Bojan Kavčič, taekwon-doist Gašper Papler in jadralni letalec Boris Žorž, predstavili pa smo 
tudi ekstremni podvig prečkanja Antarktike Miha Podgornika. 

 
- o prizadevanjih socialnih služb in stiskah ljudi 

Precej pozornosti je bilo posvečene stiskam ljudi. Poročali smo o dobrodelnih prireditvah 
na šolah in vrtcih, o delu društev Palias in Hospic. Bralce smo opozorili na možnost 
brezplačne pravne pomoči, ki jo zagotavlja Zavod Up, in jim predstavili delovanje društva 
bolnikov po možganski kapi. Objavljali smo prispevke o aktivnostih območnega združenja 
Rdečega križa, med drugim reportažo s Tabora RK v Radovljici in poročilo s praznovanja 70. 
obletnice krajevne organizacije RK Lesce. Napovedali smo tabor za žalujoče otroke in 
mladostnike in pozorno spremljali preventivno akcijo združenja Europa Donna Rožnati 
oktober, ki jo je pri nas koordinirala Ljudska univerza Radovljica. 
 
- o varstvu naravne dediščine, varovanju okolja in urejenosti krajev 

 Nadaljujemo s spremljanjem dejavnosti ekologov brez meja, ki so tudi v tem letu 
sodelovali v akciji Očistimo našo občino, pisali smo o urejanju krajev, o problematiki 
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odpadkov, ki jih nekateri še vedno odlagajo zunaj urejenih zbirališč, prostor namenili akcijam 
Pozorni za okolje in Ura za Zemljo ter Eko rafting. Podrobno smo predstavili projekt 
odgovorne uporabe rib v kulinariki, načrte za vzpostavitev tako imenovane Semenjalnice in 
podobno. 
 Veliko pozornosti smo posvetili čebelarjem in njihovim aktivnostim, poročali smo o njihovi 
udeležbi v projektu pomoči za čebelarje v Bangladešu, o delavnicah uporabe medu, 
predstavili pa smo tudi z naravovarstvenega vidika zelo zanimive Hraške steljnike. 
 
- o društvenem življenju v občini 

S krajšimi prispevki smo redno spremljali dogajanje v društvih, predvsem športnih, 
kulturnih in upokojenskih. Tako smo podrobneje predstavili Planinsko društvo Radovljica in 
Roblekov dom, ki je v letu 2017 prejel priznanje Naj planinska koča, Rdeči križ Slovenije, 15. 
obletnico delovanja društva Hospic, 70. obletnico delovanja krajevne organizacije RK Lesce, 
delo veteranskega združenja…, opozorili pa smo tudi na žalosten konec radovljiškega 
telovadnega društva ter z daljšim zapisom obeležili visoka jubileja Fotografskega društva 
Radovljica in Lovske družine Kropa. 

 
- o varnosti 

 Pisali smo o delu gasilcev, redno opozarjali na akcije v zvezi z varnostjo v prometu (pešci, 
kolesarji, telefoniranje…), poročali o postavljanju javno dostopnih defibrilatorjev ter pozorno 
spremljali projekt Oživimo srce. 

V oktobru, mesecu požarne varnosti, smo podrobno predstavili delo Gasilske zveze 
Radovljica, kasneje pa objavili tudi reportažo z ene od večjih meddruštvenih gasilskih vaj, ki 
so jo na Gradnikovi cesti v Radovljici pripravili gasilci. 
 
- o položaju mladih in starejših 

 Spremljali smo delovanje društev  upokojencev in njihove dejavnosti. Tako kot vsako leto 
smo poročali z občinskega otroškega parlamenta. Poročali smo tudi o projektih in 
prizadevanjih na področju medgeneracijskega povezovanja (npr: kruh za starejše), veliko 
pozornosti pa smo namenili delovanju  Mladinskega centra Kamra. Poročali smo o taboru 
skavtov iz vse Gorenjske, ki so se poleti srečali pod Radovljico, pa tudi o različnih srečanjih 
starejših, ob tem, da smo pozornost z enim od člankov posvetili tudi dnevu starejših 
občanov. 
 
- o zanimivih ljudeh, dogodkih in krajih iz občine 

 Predstavljali smo številne zanimive, a manj znane osebnosti iz občine, kot so na primer  
90-letna Vera Dežman, mlad kmet Anže Legat, lastnik uspešne turistične kmetije v 
Globokem Cene Globočnik, zbiralec knjig Marjan Vrabec, dobitnik prestižnega priznanja 
Zlato veslo Rok Rozman, za požrtvovalnost nagrajeni policist Andrej Ristič, prostovoljec leta 
in dobitnik priznanja jabolko navdiha Klemen Dolenc, glasbenica in likovna umetnica Irena 
Kolar, študentke medicine, ki so pomagale ljudem v Keniji, 90-letniki Ana Cvenkelj, Francka 
Zupan, Jože Prešern, Frančiška Ran, Angela Pozderac in Francka Premru ter 92-letni 
Francka Jerala in Ana Rožič. Med zanimivimi osebnostmi, predstavljenimi v Deželnih 
novicah, so bili v letu 2017 zbiralec uniform Tomaž Grohar, izdelovalka narodnih noš Andreja 
Stržinar, pesnica Marija Čampa, ljubitelj pajkov in škorpijonov Sašo Čotar, pevka Ema Flora 
Lotrič, kolesar Marjan Tušek, fotografske legende Ivan Pipan, Severin Golmajer in Adi Fink, 
glasbenica in pisateljica Natalija Šimunovič, slikarka Andreja Srna, matematični olimpijec 
Andraž Maier ter Tomaž Rotar, ki je maja 2017 kot 17. Slovenec osvojil vrh Mount Everesta. 
 
- mnenja 

Za rubriko Mnenja je bilo v obravnavanem obdobju bistveno več zanimanja kot v enakem 
obdobju lani. Prejeli smo 28 mnenj (lani v enakem obdobju 11), od tega 4 odgovore na 
mnenje oziroma na objavljen članek. Med avtorji so bili tudi trije občinski svetniki. 
 
III. 
Območje občine smo upoštevajoč pomembnost in aktualnost dogajanja pokrivali 
enakomerno. Največ prispevkov je bilo tudi v tem obdobju iz radovljiško – leškega območja, 
sledili so Lipniška dolina, Kropa, Begunje in Ljubno.  
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IV. 
Pri ustvarjanju časopisa so sodelovali novinarji in fotoreporterji Gorenjskega glasa in 
sodelavci Deželnih novic, med njimi ob urednici predvsem Matjaž Klemenc, Ivanka Korošec, 
Peter Kolman, Alenka Bole Vrabec, Kaja Beton in Biba Jamnik Vidic. 
 
 
Marjana Ahačič l.r. 
Odgovorna urednica Deželnih novic 
 
 
 
Radovljica, januar 2018 
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OBČINA RADOVLJICA 

OBČINSKA UPRAVA 
 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 
 
Datum: 22.2.2018 
 
 

O  B  R  A  Z  L  O  Ž  I  T  E  V  
 
 
Odlok o časopisu Občine Radovljica (DN UO, št. 76/07) v 12. členu med drugim določa, da 
Časopisni svet na podlagi poročila odgovornega urednika enkrat letno poroča občinskemu 
svetu o uresničevanju programske zasnove in uredniške politike Deželnih novic. Letno 
poročilo odgovorne urednice je predloženo v gradivu. Časopisni svet ga je obravnaval in 
sprejel na svoji 8. seji 30.1.2018. 
 
 
 
 
 

 Manca Šetina Miklič l.r. 
Vodja Kabineta župana 
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