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Zadeva:  LETNO POROČILO O URESNIČEVANJU PROGRAMSKE ZASNOVE IN 

UREDNIŠKE POLITIKE DEŽELNIH NOVIC ZA LETO 2018 
 
 
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. 240/18) bo 
kot poročevalka na seji sodelovala: 

- Barbara Sitar, predsednica Časopisnega sveta. 
 

PREDLOG SKLEPA: 

Občinski svet Občine Radovljica sprejema Letno poročilo o uresničevanju programske 
zasnove in uredniške politike Deželnih novic za leto 2018. 

 
 
 
 

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

 
I. 
Deželne novice so v programskem obdobju od 1. januarja do 31. decembra 2018 v vseh 
šestnajstih rednih 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.« 
V tem obdobju je novembra, v času pred lokalnimi volitvami, ob predhodnem soglasju 
Časopisnega sveta k izidu in vsebinski zasnovi izšla tudi izredna številka, tudi ta v skladu 
z odlokom, v skladu z zakonom o volilni in referendumski kampanji ter v skladu s stališči 
Računskega sodišča v revizijskih poročilih o objavljanju in financiranju oglasnih vsebin v 
času volilne kampanje v občinskih časopisih.   
 
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, 
predvsem na področju izgradnje komunalne in cestne infrastrukture. Največ pozornosti 
smo seveda posvetili zadnjim aktivnostim in nato odprtju nove knjižnice. Po novinarski 
konferenci, ki jo je kot običajno v začetku leta pripravil župan, smo posebej izpostavili 
največje občinske projekte, kot so obnova radovljiškega vrtca, gradnja pešpoti ob cesti 
Hlebce – Lesce, pločnik mimo CUDV Radovljica …, kasneje smo poročali tudi o izdaji 
dovoljenja za nadaljnje obratovanje kamnogoriškega kamnoloma, o odprtju energetsko 
prenovljenega vrtca v Radovljici ... 
 
- o delu župana, občinske uprave, občinskega sveta in drugih občinskih 

organov 
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. Objavili smo nekaj pobud 
svetnikov, skupaj z odgovori občinske uprave, pred občinskim praznikom pa tudi 
obsežnejši intervju z županom. 
Ob koncu leta smo v decembrski številki že predstavili novi mandat župana, novi 
občinski svet in objavili rezultate volitev v svete krajevnih skupnosti. 
 
- o delu javnih zavodov in zvez, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je občina 

Redno smo spremljali  delo zavoda za turizem in kulturo Radovljica, prav tako smo redno 
poročali od projektih Ljudske univerze Radovljica, o aktivnostih Muzejev radovljiške 
občine in javnega podjetja Komunala Radovljica. Obširno smo poročali o 20. obletnici 
delovanja Gasilske zveze Radovljica. 
 
- 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 ter obširno poročali o Festivalu 
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čokolade, podrobno pa tudi o Vurnikovih dnevih ter drugih prireditvah ob krajevnih 
praznikih v občini.  
Spremljali smo prireditve, kot sta Ob Kresi se dan obesi ter slovesnost ob dnevu 
državnosti. Veliko pozornosti smo namenili prvi obeležitvi svetovnega dneva čebel in  
Festivalu medu, pa tudi slovesnosti ob zaključku obnove cerkve sv. Petra v Radovljici. 
V drugem delu leta smo poročali o krajevnih prireditvah, kot so krajevni praznik in vaške 
igre v Ljubnem, srečanje Večno mladih fantov ter srečanje mest na Venerini poti kot 
uvodu v slovesnosti ob občinskem prazniku. Pisali smo o proslavi ob občinskem prazniku 
in nagrajencih pa tudi o spominski slovesnosti na Vodiški planini. 
Jeseni smo poročali še o krajevnem prazniku v Lescah, o Langusovih in Mošenjskih 
dnevih, Urhovem sejmu v Begunjah in Kovaškem šmarnu v Kropi. 
Sledil je praznik krajevne skupnosti Brezje, nato še na Lancovem in v Podnartu. 
Novembra smo poročali o tradicionalni prireditvi Okusi Radolce in o srečanju združenja 
zgodovinskih mest, ki je bilo tokrat v Radovljici, decembra o slovesnem odkritju mozaika 
v Ljubnem, napovedali pa smo tudi praznično dogajanje v mestu in občini.  
Zadnjo številko Deželnih novic tik pred koncem leta smo vsebinsko posvetili drugemu 
občinskemu prazniku, predstavitvi nagrajencev in častnega občana Egija Gašperšiča.  

 
- 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 
Radovljica, spremljali smo delo Centra za socialno delo ter dogajanje v Centru odličnosti 
za gorsko bojevanje v Poljčah.  
Poročali som tudi preventivnih aktivnostih, ki jih za občane izvaja radovljiški zdravstveni 
dom. Jeseni smo objavili intervju z Urško Repar, direktorico CSD Radovljica, ki je po 
reorganizaciji centrov za socialno delo postala direktorica CSD Gorenjska. 

 
- o političnem dogajanju 

V skladu z ustaljeno prakso smo na kratko poročali o delu občinskih odborov političnih 
strank in jih predstavljali tudi skozi njihove dosežke, intenzivneje pred novembrskimi 
lokalnimi volitvami, ko smo posebej predstavili tudi vse štiri županske kandidate.  
Redno smo spremljali tudi delo in aktivnosti Združenja borcev za vrednote NOB, Zveze 
veteranov vojne za Slovenijo, spomladi pa kar nekaj pozornosti namenili 
državnozborskim volitvam. 
Septembra smo poročali s spominske slovesnosti v Grajskem parku, ki jo je organiziralo 
Združenje borcev za vrednote NOB, decembra poročali o 50. obletnici ustanovitve 
Teritorialne obrambe in 100. obletnici ustanovitve Alpinske čete v Radovljici. 
Jeseni smo objavili pogovor s predstavnikom zgornje-gorenjskih lokalnih skupnosti v 
Državnem svetu, svetnikom Bogomirjem Vnučcem, v zadnji številki pa poročali o seji, ki 
jo je imel Državni svet v Radovljici. 
Poročali smo tudi s slovesnosti ob stoti obletnici konca prve svetovne vojne v Kropi ter 
slovesnosti ob obletnici bitke Cankarjevega bataljona, ki jo je na Pokljuki organiziralo 
radovljiško Združenje borcev za vrednote NOB. 
 
- o občinski, krajevni in državni infrastrukturi 

Nadaljevali smo s spremljanjem gradnje komunalne infrastrukture v Lipniški dolini in 
knjižnice v centru Radovljice, spremljali energetsko obnovo radovljiškega vrtca, 
predstavili načrte za obnovo poslovilnih vežic na radovljiškem pokopališču in aktualne 
novosti na pokopališču v Lescah 
Redno smo spremljali tudi vse pomembnejše tekoče infrastrukturne projekte občine in 
države, ki so v teku na območju občine, med njimi s posebno pozornostjo rekonstrukcijo 
ceste na Lancovem. Predstavili smo novo prometno ureditev na Cankarjevi ulici v 
Radovljici in spremljali prizadevanja za ureditev Ceste za Verigo v Lescah ter urejanje 
pešpoti Hlebce – Lesce. 
Pisali smo tudi o propadajočem Šlandrovem domu, ki je v lasti sindikatov, ter o uspešni 
obnovi cerkve sv. Petra nad Begunjami. 



XVIII/4 
 

Spremljali smo gradnjo prizidka k Zdravstvenemu domu Radovljica in zabeležili odprtje 
obnovljenega odseka ceste Leše – Peračica ter postavitev nadstrešnice na avtobusnem 
postajališču pri osnovni šoli v Mošnjah. 
 
- o kulturnem življenju in varstvu kulturne dediščine 

Kulturi je bilo kot običajno namenjene precej pozornost. Pisali smo o številnih dogodkih 
in ljudeh s področja kulture tako v Radovljici in Lescah kot po manjših krajih v občini. 
Predstavili smo bralni klub, ki deluje v okviru radovljiške knjižnice, glasilo Kovaškega 
muzeja Vigenjc, objavili smo pogovor z novim predsednikom Pihalnega orkestra Lesce 
Andražem Petermanom, poročali z Linhartovega gledališkega maratona in najavili 
prihajajoča Festival Radovljica in Festival gledališča Kropa. 
Opozorili smo na razstave v galerijah Šivčeva hiša in Avla ter vse leto objavljali 
nagrajene fotografije s fotonatečaja, ki ga vsako leto skupaj organizirata Občina 
Radovljica in Fotografsko društvo Radovljica. Poročali smo o Festivalu Radovljica in 
predstavili novi Alpski smučarski muzej v Begunjah. Spremljali smo Gledališki festival 
Kropa, predstavili razstavo Nora na lok zakoncev Oblak, poročali o okroglem jubileju 
KUD Radovljica in razstavi fotografij Tomaža Sedeja. 
Objavili smo tudi prispevek s prireditve Glasova preja, na kateri je bil v knjižnici v 
pogovoru predstavljen diplomat dr. Ernest Petrič, reportažo z ekskurzije, na kateri so si 
udeleženci ogledali objekte, povezane z arhitektom Vurnikom, članek o sokolu Boštjanu 
Olipu, povzetek predavanja o raziskovanju malo znanega življenja potomcev A. T. 
Linharta ter prispevek o mladih radovljiških filmskih ustvarjalcih. 
Poročali smo o izidu romana Cecilie Prenz Kopušar iz Kamne Gorice ter posodobljenem 
prevodu romana Sto let samote, ki ga je opravila Alenka Bole Vrabec. Objavili smo tudi 
prispevek o pogovornem večeru s pisateljem Ferijem Lainščkom v radovljiški knjižnici, o 
razstavi kroparskih svečnikov v Kovaškem muzeju, o prazničnem koncertu Glasbene 
šole Radovljica in predstavili Folklorno skupino Lesce.  
 
- o gospodarstvu 

Predstavili smo prenovljeni kamp Šobec in jeseni odlične rezultate poletne turistične 
sezone. Poročali smo o 50. obletnici delovanja Območne obrtne zbornice Radovljica, o 
rezultatih v sadovnjaku Resje, o 20. obletnici delovanja podjetja EMMA in o odprtju nove 
razdelilne postaje Elektra Gorenjske. Objavili smo tudi prispevek o prireditvi, na kateri so 
se predstavila podjetja, ki imajo prostore v poslovnem centru pri športnem parku v 
Radovljici. Spremljali smo gradnjo novega nakupovalnega centra na vstopu v Radovljico. 

 
- o izobraževanju in Radovljici kot šolskem mestu 
Poročali smo o projektih, ki tečejo po osnovnih in srednjih šolah v občini. Objavili smo 
poročilo z otroškega parlamenta in prireditve Evropska vas, obširno poročali o 25. 
obletnici OŠ Antona Janše Radovljica, 60-letnici OŠ Staneta Žagarja Lipnica in 150-
letnici podružnične šole v Ljubnem. Tudi letos smo objavili reportažo z županovega 
sprejema za odličnjake in kot običajno v nadaljevanju objavili nekaj pogovorov z njimi. 
Redno smo spremljati izobraževalno dejavnost Ljudske univerze Radovljica, podrobno 
predstavili projekt PUMo, ki je letos obeleževal 20. obletnico delovanja, pripravili 
reportažo z dneva odprtih vrat na Srednji gostinski in turistični šoli Radovljica. 
V septembrski številki smo posebno pozornost posvetili začetku novega šolskega leta, 
kasneje pa predstavili nekaj najboljših projektov in dosežkov obeh srednjih šol, ki 
delujeta v Radovljici. 
 
- 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 v DN predstavljeni: nogometaš Kristjan 
Arh Česen, trener namiznega tenisa Miha Hajdarovič, plezalka Eva Puhar in smučarski 
trener Roman Slivnik, jadralni pilot Boštjan Pristavec, hokejist Gaber Glavič, nogometaš 
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Miha Kolenc, plezalka Vita Lukan, smučar Borut Božič ter zelo uspešna gluha atletinja 
Iris Breganski in športnik invalid Darko Đurič, pa tudi članice Taekwon do kluba 
Radovljica, plezalec Domen Škofic in hokejist Nejc Mašiča. 
Poročali smo tudi s prireditev, kakršne so poletni plavalni miting v Radovljici, jesenska 
športna prireditev v Vrbnjah, športni dan za mlade v Begunjah, in s sprejemov, ki jih je za 
najboljše športnike pripravil župan.  

 
- o prizadevanjih socialnih služb in stiskah ljudi 

Veliko pozornosti je bilo posvečene stiskam ljudi. Poročali smo o dobrodelnih prireditvah 
na šolah in vrtcih, o delu društev Palias in Hospic. Objavili smo članek o donaciji 
medobčinskega društva delovnih invalidov, ki je svoji članici zagotovilo stopniščno 
dvigalo. 
V začetku leta smo objavili intervju z Radovljičanom Cvetom Uršičem, novim direktorjem 
Slovenske Karitas, v nadaljevanju pa poročali s prireditve, ki so jo občinski svetniki 
organizirali v zahvalo prostovoljcem. Napovedali smo vsakoletno dobrodelno prireditev 
šolskega sklada OŠ A. T. Linharta Radovljica in nato o dogodku objavili reportažo. 
Obširno smo poročali tudi o selitvi radovljiškega Centra za socialno delo v nove prostore 
in s prvega Bazarja zdravja, ki so ga v tem letu organizirali v Radovljici. 
Objavili smo prispevek o delovanju skupine Radolčica, ki za ljudi z demenco deluje pri 
Ljudski univerzi Radovljica. Poročali smo o dobrodelnem košarkarskem turnirju in 
donaciji društvu Palias. 
 
- o varstvu naravne dediščine, varovanju okolja in urejenosti krajev 

Pisali smo o urejanju krajev, akciji Pozorni na okolje in Ura za zemljo ter Eko rafting … 
Opozarjali smo na projekte energetskega svetovanja ter veliko pozornosti  posvetili 
čebelarjem in njihovim aktivnostim, posebej maja, ko smo prvič obeležili svetovni dan 
čebel. 
Jeseni smo posebno pozornost posvetili Evropskemu tednu mobilnosti in s tem 
povezanimi aktivnostmi v radovljiški občini, opozorili pa smo tudi na okoljski problem na 
sotočju Save pri Cajhnovem jezu. Poročali smo o akciji Očistimo svoj kraj v Lescah, 
veliko pozornosti namenili jesenskemu Ekoprazniku na šolskem biodinamičnem vrtu. 

 
- društvenem življenju v občini 

S krajšimi prispevki smo redno spremljali dogajanje v društvih, tako športnih kot kulturnih 
in upokojenskih. Tako smo podrobneje predstavili aktivnosti Planinskega društva 
Radovljica, obširno poročali o 60-letnici delovanja Turističnega društva Lesce in 
Turističnega društva Brezje ter o 20. obletnici delovanja Gasilske zveze Radovljica. 
Predstavili smo kinološko društvo in objavili poročilo s srečanja, ki ga je organiziralo 
Društvo izgnancev Radovljica. 
Predstavili smo društvo Vzgon, podrobno poročali o 120. obletnici delovanja PGD 
Mošnje, obeležili rožnati oktober in predstavili aktivnosti društva Europa Donna. Poročali 
smo o dogodkih, ki jih pod imenom Hospic cafe organizira društvo Hospic, in predstavili 
delovanje društva Žarek. 
 
- o varnosti 

Pisali smo o delu gasilcev, redno opozarjali na akcije v zvezi z varnostjo v prometu, 
poročali o postavljanju javno dostopnih defibrilatorjev ter natančno spremljali projekt 
Oživimo srce. V novembrski številki Deželnih novic smo posebej obširno poročali o 
svetovnem dnevu oživljanja in s tem povezanimi aktivnostmi v radovljiški občini, med 
drugim smo objavili reportažo o dnevu varnosti, ki je bil organiziran na Vurnikovem trgu.  
Že v drugi številki pa smo objavili intervju z novim direktorjem Policijske postaje 
Radovljica Matejem Brajnikom. Poročali smo tudi o zaključni prireditvi Varno na kolesu, 
ki so jo organizirali v Radovljici, in regijskem tekmovanju osnovnošolskih ekip Prve 
pomoči, prav tako v prostorih OŠ A. T. Linharta Radovljica, pa o taktični vaji gasilk, 
dnevu odprtih vrat leških gasilcev in o dodatnem prometnem izobraževanju invalidov. 



XVIII/6 
 

Posebno pozornost smo v decembrski številki namenili svarilu pred uporabo pirotehnike. 
 
- 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, veliko pozornosti pa smo 
namenili tudi delovanju  Mladinskega centra Kamra in programa PUM, ki je v tem letu 
obeleževal 20. obletnico delovanja. Objavili smo tudi članek o mednarodnem dnevu 
starejših ter poročali o srečanjih za starejše v Lescah in v Kropi. 
 
- o zanimivih ljudeh, dogodkih in krajih iz občine 
Predstavljali smo številne zanimive, a manj znane osebnosti iz občine, kot so na primer: 
90-letnika Rado Erjavc in Pavla Mulej, prevajalec Iztok Ilc, 90-letna Albina in Franc 
Ažman, flavtistka Maša Cilenšek, 102-letna Ida Kristan ter 90-letnici Ivanka Voglar in 
Marija Žalik ter „naj“ dijak Aljaž Medič. Poročali pa smo tudi, da se je v Lesce preselil 
znani biatlonec Jakov Fak, pisali o predavanju, na katerem je bilo predstavljeno življenje 
Rafaele Vurnik, in o novem podvigu alpinista Tomaža Rotarja. Predstavili smo še 
izdelovalca kitar Uroša Ermana, zakonca Piškur, ki sta praznovala diamantno poroko, 
novo predsednico fotografskega društva Vido Markovc, avtorja knjige o gozdovih na 
Jelovici Francija Valanta, 90-letnika Marjana Golmajerja, rejca lipicancev Janeza 
Peternela, fotografa Tomaža Sedeja, Leščana Tilna Breliha, učitelja na Kitajskem, ter 
slikarja, ilustratorja in fotografa Ljuba Sirca. 
 
- mnenja 

Za rubriko Mnenja je bilo v obravnavanem obdobju bistveno manj zanimanja kot v 
enakem obdobju lani. Prejeli smo 14 mnenj (lani 28); med avtorji je bil en občinski 
svetnik. Sredi leta smo na pobudo Časopisnega sveta omejitev števila znakov v rubriki 
zvišali z dotedanjih 2.000 na 3.000. 
 
III. 
Izredna številka Deželnih novic je izšla 6. novembra 2018 na osmih časopisnih straneh. 
Šest strani je bilo namenjenih novinarskim vsebinam - predstavitvam 
kandidatov/kandidatk oziroma kandidatnih list, dve časopisni strani sta bili namenjeni 
oglaševalskim vsebinam.  
Kandidatom/kandidatkam oziroma kandidatnim listam je bil pri predstavitvi zagotovljen 
enakopraven položaj in enak obseg časopisnega prostora, predstavljeni so bili po 
vrstnem redu, ki ga je z žrebom določila Občinska volilna komisija. 
 
IV. 
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.  
 
V. 
Pri ustvarjanju časopisa so sodelovali novinarji in fotoreporterji Gorenjskega glasa in 
sodelavci Deželnih novic, med njimi ob urednici predvsem Matjaž Klemenc in Ivanka 
Korošec ter Peter Kolman, Alenka Bole Vrabec, Kaja Beton in Maja Šmitek. 
 
 
Marjana Ahačič 
Odgovorna urednica Deželnih novic 
 
 
Radovljica, januar 2019 
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O  B  R  A  Z  L  O  Ž  I  T  E  V  
 
 
Odlok o časopisu Občine Radovljica (DN UO, št. 76/07, 240/18) 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 1. seji 6.2.2019. 
 
 
 
 
 

Manca Šetina Miklič l.r. 
Vodja Kabineta župana 


	V skladu z 12. členom Odloka o časopisu Občine Radovljica (DN UO, št. 76/07. 240/18) bo kot poročevalka na seji sodelovala:
	- Barbara Sitar, predsednica Časopisnega sveta.

