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Z A P I S N I K 

 

1. seje Časopisnega sveta, ki je bila 6.2.2019 z začetkom ob 17. uri v mali sejni dvorani 

Občine Radovljica, Gorenjska cesta 19, Radovljica 

 

Prisotni člani Časopisnega sveta: Barbara Sitar – predsednica, Breda Poličar, Sabina Felc, Nejc 

Kliček, Katja Knific (od 17.05). 

 

Ostali prisotni: Ciril Globočnik, župan (deloma), Marjana Ahačič, odgovorna urednica Deželnih 

novic, Manca Šetina Miklič, tajnica Časopisnega sveta. 
 

Župan je člana in članice pozdravil, predstavil dnevni red in vodenje seje predal predsednici 

Barbari Sitar. 

 

Časopisni svet je brez razprave soglasno sprejel naslednji dnevni red: 

1.  Konstituiranje Časopisnega sveta, določitev podpredsednika in način dela Časopisnega 

sveta 

2. Poročilo odgovorne urednice o izvajanju programske zasnove in uredniške politike 

Deželnih novic za leto 2018 

 

K točki 1. Konstituiranje Časopisnega sveta, določitev podpredsednika in način dela 

Časopisnega sveta 

 

Barbara Sitar je za podpredsednico predlagala Sabino Felc, ki se je s tem predlogom strinjala. 

 

Člani so se strinjali, da so seje Časopisnega sveta ob sredah ob 17. uri in da se sklicujejo po 

elektronski pošti. 

 

Časopisni svet je soglasno sprejel sklepa: 

1. Časopisni svet se konstituira v naslednji sestavi: Barbara Sitar – predsednica, Sabina 

Felc – podpredsednica, Breda Poličar, Nejc Kliček, Katja Knific. 

(4 ZA, 0 PROTI) 

2. Seje Časopisnega sveta se sklicujejo po elektronski pošti tako, da občinska uprava 

vabilo in gradivo pošlje na elektronske naslove članov in poročevalcev.  
(5 ZA, 0 PROTI) 
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K točki 2.: Poročilo odgovorne urednice o izvajanju vsebinske zasnove in uredniške 

politike Deželnih novic za leto 2018 

 

Poročilo je predstavila odgovorna urednica Marjana Ahačič. 

 

V razpravi sta sodelovali Barbara Sitar in Breda Poličar z vprašanjem, kaj je merilo za objavo 

avtorskih prispevkov. Odgovorna urednica je odgovorila, da je osnovno merilo, da je 

prispevek pripravljen tako, da bralci dobijo kakovostno informacijo 

 

Časopisni svet je soglasno sprejel sklepa: 

3. Časopisni svet sprejema Poročilo odgovorne urednice o izvajanju programske 

zasnove in uredniške politike Deželnih novic za leto 2018. 

(5 ZA, 0 PROTI) 

 

Seja je bila zaključena ob 17.25 uri. 

 

 

Zapisala: 

Manca Šetina Miklič, tajnica 

Časopisnega sveta 

 

Barbara Sitar l.r. 

Predsednica Časopisnega sveta 


