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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 2019 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, 
predvsem na področju izgradnje komunalne in cestne infrastrukture. Tako smo na primer 
poročali o zaključku rekonstrukcije Langusove ulice v Radovljici, po novinarski konferenci, ki 
jo je kot običajno v začetku leta pripravil župan, pa smo posebej izpostavili največje občinske 
projekte, predvsem načrtovane projekte obnove cestne infrastrukture v povezavi z 
nadgradnjo železniške proge.  
Bralce smo seznanili s problematiko škode, ki jo tudi v gozdovih v radovljiški občini povzroča 
lubadar, ter se v pogovoru z Radovljičanko Moniko Ažman, predsednico zbornice 
zdravstvene nege Slovenije, odzvali na aktualna dogajanja na področju zdravstva.  
V drugi polovici leta smo v Deželnih novicah predstavili rezultate odlične turistične sezone, 
napovedali in nato predstavili začetek projekta Prostofer, obširno poročali o začetku prenove 
Osnovne šole Staneta Žagarja Lipnica in odprtju novega prizidka k Zdravstvenemu domu 
Radovljica.  
Bralce smo obveščali o gradnji nove komunalne in cestne infrastrukture v Gubčevi ulici in na 
Ovsišah, jih podrobno seznanili z delovanjem Semenjalnice in s prizadevanji občine za 
trajnostni turizem oziroma za pridobitev certifikata Zelena destinacija, pa tudi s težavami, 
povezanimi z zamakanjem v novi radovljiški knjižnici in dejstvom, da država ni zagotovila 
svojega dela sredstev za obnovo gorenjske železniške proge in z njo povezanih lokalnih 
projektov. V eni od zadnjih številk smo podrobno predstavili tudi aktualno stanje v zvezi z 
dostopnostjo zdravstvene oskrbe v občini. 
 

- o delu župana, občinske uprave, občinskega sveta in drugih občinskih organov 
Že v prvi številki smo objavili intervju z županom, ki je po volitvah konec leta 2018 nastopil 
novi štiriletni mandat, ter predstavili oblikovanje komisij in odborov novega občinskega sveta, 
v drugi številki pa poročali z novinarske konference, na kateri sta župan in direktorica 
občinske uprave predstavila največje projekte in investicije v letošnjem in prihodnjih letih. 
Nadaljevali smo s predstavitvijo novoizvoljenih članov občinskega sveta in nato redno 
poročali s sej občinskega sveta, s poudarkom na sprejemanju oziroma uresničevanju 
občinskega  proračuna.  
Tudi sicer smo spremljali delo župana in občinske uprave; med drugim smo tako kot vsako 
leto poročali s tradicionalnega ponovoletnega sprejema, ki ga župan pripravi za župnike, s 
sprejemov, na katerega župan povabi novorojenčke in njihove starše. 
Objavili smo tudi nekaj pobud svetnikov, skupaj z odgovori občinske uprave ter v julijski in 
decembrski številki objavili pogovor z županom, ki je predstavil glavne projekte, načrte in 
izzive v občini.  
Septembra smo predstavili dva nova člana občinskega sveta: Aljošo Škufca, ki je v 
občinskem svetu nadomestil Marka Toplaka, ter Jerneja Kolmana, ki je občinski svetnik 
postal po smrti svetnice Nevenke Osterman. 
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- o delu javnih zavodov in zvez, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je občina 
Že v začetku leta smo poročali z Dneva odprtih vrat Občine Radovljica: tokrat je bil poudarek 
na Linhartovem trgu oziroma na delu Muzejev radovljiške občine. Podrobneje smo poročali 
tudi o tem, da je Čebelarski muzej obeležil 60. obletnico delovanja. 
Redno smo spremljali delo Zavoda Turizem in kultura Radovljica, prav tako smo redno 
poročali od projektih Ljudske univerze Radovljica, o aktivnostih Muzejev radovljiške občine in  
javnega podjetja Komunala Radovljica.  
Spremljali smo tudi projekte Razvojne agencije Zgornje Gorenjske, vključno s predstavitvijo 
novega direktorja agencije, sicer tudi člana radovljiškega občinskega sveta Marka Toplaka.  
Z reportažami smo predstavili zelo uspešen projekt agencije, sofinanciran s strani Občine 
Radovljica, Domače jedi z Dežele.  
 
- 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. S 
fotoreportažami smo zabeležili etnološko prireditev spuščanja barčic v Kropi in Kamni Gorici 
ter pustno dogajanje v Radovljici, razstavo pirhov v Mošnjah, prireditev Pozdrav pomladi v 
Podnartu ter izdelovanje butaric s Sabino Šegula pred veliko nočjo. Obširno smo poročali o 
Festivalu čokolade, podrobno pa tudi o Vurnikovih dnevih ter drugih prireditvah ob krajevnih 
praznikih v občini.  
Spremljali smo prireditve, kot so Ob Kresi se dan obesi, tako v Mošnjah kot v Begunjah, 
tridnevno dogajanje ob okroglih obletnicah treh društev na Brezjah: gasilskega, turističnega 
in športnega ter slovesnost ob dnevu državnosti. Veliko pozornosti smo namenili prireditvam 
ob svetovnemu delu čebel ter z reportažo zabeležili srečanje zgodovinskih mest, ki je 
tradicionalno Prangeriado letos pripravilo v Radovljici, objavili pa smo tudi reportažo o prvem 
Festivalu piva v Radovljici. 
Napovedali smo oba občinska praznika, avgustovskega in decembrskega, nato pa podrobno 
poročali z obeh prireditev in predstavili vse nagrajence. Objavili smo reportažo s spominske 
slovesnosti na Vodiški planini, pa tudi z osrednjega bogoslužja ob velikem šmarnu na 
Brezjah in s srečanja slovenskih izseljencev, ki je bilo poleti organizirano prav v Radovljici, 
ter prireditve Dan medu v kulinariki, ki so jo pripravili v čebelarskem centru v Lescah, in 
festivala Avsenik. Reportažno smo predstavili aktivnosti ob 60. obletnici Ljudske univerze 
Radovljica in tradicionalni pohod Večno mladih fantov na Stol. 
Objavili smo daljši zapis ob slovesnosti, ki jo je ob obletnici smrti narodnega heroja Jožeta 
Gregorčiča in soborcev pri grobnici v grajskem parku organiziralo združenje borcev za 
vrednote NOB.   
Poročali smo še s številnih poletnih krajevnih prireditev, kot so Urhov smn v Begunjah, 
Kovaški šmaren v Kropi in srečanje mest na Venerini poti v Radovljici, jeseni pa še 
Langusovi dnevi v Kamni Gorici, Vaški dnevi v Ljubnem in Mošenjski dnevi. Udeležili smo se 
tudi proslav ob krajevnem prazniku v Podnartu in na Lancovem ter prižiga lučk decembra v 
Lescah. 
Veliko pozornosti smo v obeh septembrskih številkah Deželnih novic posvetili aktivnostim in 
projektom, ki so v radovljiški občini potekali v okviru Evropskega tedna mobilnosti, oktobra pa 
projektu Okusi Radol'ce. 
Poročali smo o srečanju gorenjskih turističnih delavcev, ki ga je letos gostilo Turistično 
društvo Begunje, ter konec leta  napovedali praznično dogajanje in drugi občinski praznik; o 
obeh dogajanjih smo tudi poročali v drugi decembrski številki. 
 
- 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, 
s poudarkom na praznovanju 40. obletnice delovanja, ter na kratko tudi o aktivnostih centra 
za socialno delo in upravne enote.  
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- 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. Redno smo spremljali tudi delo in aktivnosti 
Združenja borcev za vrednote NOB, Zveze veteranov vojne za Slovenijo, za začetek s 
poročilom z otvoritve spominske plošče pripadnikom TO na stavbi veteranskega združenja v 
Radovljici. Na kratko smo spremljali tudi letošnje volitve v evropski parlament in predčasne 
volitve v svet Krajevne skupnosti Ljubno ter poročali o obisku ministrice Aleksandre Pivec, ki 
si je na Jelovici ogledala gozdove, ki jih je prizadel lubadar.  
Jeseni smo poročali o prireditvi združenja za vrednote slovenske osamosvojitve ob obletnici 
odločitve za slovensko samostojnost v Poljčah.  
 
- o občinski, krajevni in državni infrastrukturi 

Nadaljevali smo s spremljanjem gradnje komunalne infrastrukture oziroma njenim 
načrtovanjem. Redno smo spremljali tudi vse pomembnejše tekoče občinske in državne 
infrastrukturne projekte, ki so v teku na območju občine, med njimi s posebno pozornostjo 
aktivnosti v zvezi z načrtovano gradnjo cestne infrastrukture, ki naj bi se navezovala na 
nadgradnjo gorenjske železniške proge. 
Predstavili smo tudi projekt regijske bolnišnice v Radovljici, kakor si ga je zamislila študentka 
arhitekture Zala Košnik, in spremljali projekt postavitve protihrupne ograje na regionalni cesti 
mimo Lesc. 
Poročali smo o prodaji občinskega deleža v stavbi na Ljubljanski cesti v Radovljici in o 
urejanju nove učilnice v podružnični šoli Begunje ter občinske cestno komunalne strukture v 
Radovljici in na Ovsišah.  
 
- 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, podrobno poročali s prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku 
in v začetku leta predstavili novo direktorico Muzejev radovljiške občine dr. Petro Bole.  
Že v januarski številki smo objavili obsežen intervju s častnim občanom, skladateljem in 
zborovodjem Egijem Gašperšičem. Pisali smo o knjižni donaciji Mohorjeve družbe OŠ 
Antona Janše, o predstavitvi knjige zakoncev Gašperin, o glasbenem prvencu Andreja 
Kokota in ob kulturnem prazniku objavili pogovor s profesorjem slovenščine Milanom 
Kristanom. Predstavili smo obnovo spomeniško zaščitene cerkve v Mošnjah in restavracijo 
dveh fresk, ki so jih odkrili na stavbi na vstopu v staro mestno jedro Radovljice.  
Poročali smo o novoletnem koncertu Pihalnega orkestra Lesce, o literarnem večeru z 
režiserjem Dušanom Jovanovičem, o prireditvi Noč z Andersenom v radovljiški knjižnici in o 
slikanici, ki sta jo skupaj ustvarili Majda in Andreja Srna. Spremljali smo območno in regijsko 
srečanje ljubiteljskih gledaliških skupin v Radovljici. 
Opozorili smo tudi na razstave v galerijah Šivčeva hiša (s poudarkom na prenovljeni razstavi 
zbirke ilustracij) in Avla ter vse leto objavljali nagrajene fotografije s fotonatečaja, ki ga vsako 
leto skupaj organizirata Občina Radovljica in radovljiško fotografsko društvo. 
Predstavili smo Alpski smučarski muzej Elan, razstavo fotografij Bojana Kolmana, najavili in 
nato poročali z Gledališkega festivala Kropa ter zabeležili 40-letno delovanje pevskega zbora 
Lipa. 
Poročali smo o dogajanju na Festivalu Radovljica in predstavili aktivnosti pobude Združenja 
zgodovinskih mest Slovenije, katerega članica je tudi Radovljica. Pisali smo o izidu nove 
izdaje knjige Miklova Zala, ki jo je uredil Radovljičan Jure Sinobad, in poročali o obisku 
pisateljev Slavka Pregla in Barbare Hanuš, ki ju je ob dnevu bralne značke gostila OŠ F. S. 
Finžgarja Lesce.  
Objavili smo prispevek o odkritju spominske plošče etnologu dr. Zmagu Šmitku v Kropi, ob 
koncu leta poročali o prireditvah z naslovom Ta veseli dan kulture v Radovljici in v Kropi ter 
precej pozornosti namenili razstavi v galeriji Avla, kjer so na ogled likovna dela Matjaža 
Arnola in Aleša Varla, mentorja in uporabnika CUDV Radovljica.  
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- o izobraževanju in Radovljici kot šolskem mestu 
Poročali smo o različnih projektih, ki tečejo po osnovnih in srednjih šolah v občini. Objavili 
smo poročilo z otroškega parlamenta in prireditve Evropska vas in predstavili izobraževalni 
program, ki so se ga v Španiji udeležili nekateri predavatelji z Ljudske univerze Radovljica.  
Posebej smo predstavili projekt o mladih in odgovornosti, ki so ga pripravili v Ekonomski 
gimnaziji in srednji šoli Radovljica, zanimivo delavnico, ki jo je za dijake Srednje gostinske in 
turistične šole Radovljica, bodoče kuharje, pripravil njihov nekdanji vrstnik, ki se je 
izobraževal v eni od vrhunskih belgijskih restavracij, in poročali z maturantskega sprevoda 
ob koncu šolskega leta.  
Poročali smo tudi o zaključku šolskega leta na programu PUM, ki deluje v okviru Ljudske 
univerze Radovljica, katere dejavnost tudi sicer redno spremljamo. Predstavili smo geološki 
krožek Bobrovec, ki že dolgo uspešno deluje na osnovni šoli v Lipnici, Afriški dan, ki so ga 
pripravili na OŠ Antona Janše v Radovljici, in aktivnosti podjetniških krožkov v radovljiških 
osnovnih šolah. Posebno pozornost smo namenili tednu vseživljenjskega učenja, ki so ga 
pripravili na OŠ Lipnica.  
Tudi letos smo objavili reportažo z županovega sprejema za odličnjake in kot običajno v 
nadaljevanju objavili nekaj pogovorov z njimi, v prvi jesensko številko časopisa pa eno od 
osrednjih tem posvetili začetku novega šolskega leta. Prav tako septembra smo objavili 
daljši intervju z novo ravnateljico OŠ Staneta Žagarja Lipnica Zdenko Varl. 
 

 o gospodarskem dogajanju 
Spremljali smo postopek prodaje družbe Elan, poročali o odprtju delavnice Manufaktura na 
Linhartovem trgu, o prizadevanjih za promocijo butičnega turizma, ki jo je na posvetu v 
Radovljici predstavilo Združenje zgodovinski mest, pa tudi o tem, da se je restavracija Vila 
Podvin povzpela med tri najboljše restavracije v državi. V enem izmed prispevkov smo  
predstavili uspehe in načrte Žitove enote Gorenjka v Lescah, poročali smo o dosežkih 
turističnega gospodarstva pa tudi o letošnjem pridelku v sadovnjaku Resje.   
 

- 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 Deželnih novicah med drugim predstavljeni: Bine 
Felc in Boris Čebulj, hokejski legendi (ob 70-letnici HK Jesenice), rokometaš Matej Muršec, 
plesalec Mitja Kuralt, Bloudkova nagrajenca Jakov Fak in Drago Bunčič, nogometaš Miha 
Rozman, trener Janko Stanek, hokejist David Rodman, plezalka Hana Humerca, atlet Matic 
Sili, plezalca Vita Lukan in Domen Škofic, predsednik Taekwon-do kluba Radovljica Robert 
Guštin, Igor Dornik, član prstomet organizacije Slovenije, ter v zadnji številki plavalki Špela 
Perše in Tjaša Pintar. 
Poročali smo tudi z različnih športnih prireditev, kot so državno prvenstvo za pionirje v 
atletiki, mednarodni plavalni miting, državnost prvenstvo v kolesarjenju, ki je bilo letos v 
Radovljici, turnir dvojic v prstometu in jesenski tek Stonog Vrbnje.  

 
- 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. Predstavili smo program pomoči žrtvam 
nasilja, ki po novem deluje v prostorih kriznega centra Kresnička v Radovljici. Prestavili smo 
tudi publikacijo, ki jo je kot pomoč svojcem tistih, ki so storili samomor, izdalo društvo Ozara. 
Napovedali smo vsakoletno dobrodelno prireditev šolskega sklada OŠ Radovljica in nato o 
dogodku objavili reportažo ter poročali o prostovoljski akciji delavcev enega večjih slovenskih 
podjetij v Domu dr. Janka Benedika. Spremljali smo dobrodelno prireditev dijakov 
Ekonomske gimnazije in srednje šole Radovljica in dobrodelno akcijo radovljiških čebelarjev, 
ki so zbirali med, ki so ga nato podarili Rdečemu križu. 
Poročali tudi smo z Bazarja zdravja in tabora mladih članov Rdečega križa, predstavili projekt 
za odgovorno pitje alkohola SOPA, delavnice za starše in mladostnike, ki jih pripravlja 
društvo Vzgon, komuno Žarek ter prizadevanja za preventivo pred rakom dojke (rožnati 
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oktober) in rakom trebušne slinavke. Ob svetovnem dnevu kapi smo objavili pogovor z 
bolnico po kapi, Mileno Tomažin iz Vrbenj.  
 
- o varstvu naravne dediščine, varovanju okolja in urejenosti krajev 

V začetku leta smo objavili pogovor s Terezo Kourilovo, Radovljičanko češkega rodu, 
strokovnjakinjo na področju ekologije in varovanja okolja. Nadaljujemo s spremljanjem 
dejavnosti članov Ekologov brez meja, ki so tudi letos sodelovali v akciji Očistimo našo 
občino, pisali smo o urejanju krajev, akcijah, kakršna je Eko rafting ... Obširno smo poročali 
tudi o akciji zbiranja odpadnega olja, ki so jo pripravila komunalna podjetja in v kateri so 
sodelovali tudi radovljiški osnovnošolci. Tako spomladi kot jeseni smo pisali o tako 
imenovanem Pešbusu, projektu spodbujanja osnovnošolcev, da se v šolo odpravijo peš in v 
spremstvu starejših. Napovedali smo sklop predavanj Duhovnega centra Sveta gora Triglav, 
ki ga vodi Radovljičanka Vasja Vidic, poročali o projektu, katerega namen je ponovna 
naselitev risa v naših krajih, in se s kratkim zapisom spomnili na tradicionalni slovenski zajtrk 
v osnovnih šolah. 

 
- društvenem življenju v občini 

S krajšimi prispevki smo redno spremljali dogajanje v društvih, tako športnih kot kulturnih in 
upokojenskih. Tako smo podrobneje predstavili aktivnosti Turističnega društva Lesce, 
Turističnega društva Brezje, Planinskega društva Radovljica, Fotografskega društva 
Radovljica, Društva upokojencev Begunje, gasilskega društva Kamna Gorica, Društva 
upokojencev Podnart ... 
 
- o varnosti 

V začetku leta smo veliko pozornost namenili projektu zaščite občanov pred vlomi, ki so ga 
skupaj z radovljiškimi policisti predstavili kriminalisti in strokovnjaki s področja zasebnega 
varovanja. Poročali smo tudi o zagotavljanju sredstev za zaščito in varovanje, ki jih 
organizacijam s tega področja namenja občina, o aktivnostih medobčinskega inšpektorata ter 
sveta za preventivo in varnost v cestnem prometu. Na pobudo medobčinskega inšpektorata 
smo s člankom opozorili na nevarnost, ki jo v cestnem prometu predstavljajo neobrezane 
žive meje, jeseni pa objavili reportažni zapis z Dneva varnosti, ki ga je v Radovljici 
organiziralo PGD Radovljica skupaj s službami za zaščito in reševanje. Predstavili smo tudi 
dobitnike medalj policije za hrabrost iz naše občine. 
 
- 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. 
Obeležili smo mednarodni dan starejših, poročali s prireditve Vrtiljak poklicev, ki so jo letos 
organizirali na Srednji gostinski in turistični šoli Radovljica, in bralce seznanili s selitvijo 
waldorfskega vrtca v nove prostore.  
 
- o zanimivih ljudeh, dogodkih in krajih iz občine 

Predstavljali smo številne zanimive, a manj znane osebnosti iz občine, kot so na primer: 
nagrajena lastnica gozda Polona Šibič, obrtnik leta Franci Ažman ter 100-letnici Albina Žilič 
in Štefka Savnik. 
Predstavili smo društvo, ki si prizadeva za čim več pisanja z roko, Slavico Gorišek, vdovo 
arhitekta Lada Goriška, šiviljo Nado Širovnik, harmonikarja Luka Mlakarja in Aljaža Mauka, 
kitarista Anžeta Langusa Petroviča, Jesenkovo nagrajenko za najboljšo diplomantko 
doktorskega študija na BF, agronomko Anko Čebulj, slikarko Mimi Mavec ter arheologa in 
vrtnarja Tilna Praprotnika. Med predstavljenimi zanimivimi osebnostmi so bili tudi Marija Orel, 
avtorica knjige z naslovom Modrosti za ohranjanje mladosti, arborist Borut Škarja, 
zmagovalec državnega tekmovanja v obrezovanju dreves, zobozdravnik Tomaž Rotar, 
alpinist, ki je lani osvojil že tretjega osemtisočaka, v ZDA živeči znanstvenik, fizik dr. Gašper 
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Kokot, Samo Kavčič, avtor knjige Nova civilna družba Samo Kavčič, slikar Jože Škreblin, 
pevka Monika Avsenik, diamantni maturant Gal Mladenovič, učiteljica Janka Pogačnik, 
avtorica priročnika Kadar kuža spreminja odnose, vzrejna hiša lipicancev Barbana, ki jo v 
Globokem vodita zakonca Peternel, dijakinja Eva Kozjek Šurc, avtorica portretov za letošnji 
koledar Gimnazije Kranj, oblikovalka in šivilja Enisa Durakovič in Adele Gray, v Radovljici 
živeča Britanka, ki je letos postala tudi slovenska državljanka, pa devetdesetletniki: Kati 
Rozman, Jože Špendov, Zdenka Urbas, Ludvik Dragan, Severin Golmajer, Franc Perne, 
Marija Klinar in Katarina Kramar. 
Objavili smo tudi dva nekrologa, in sicer v spomin Valentinu Arhu iz Krope in Janku 
Rozmanu iz Radovljice. 
 
- mnenja 

Za rubriko Mnenja je bilo v obravnavanem obdobju bistveno več zanimanja kot v enakem 
obdobju lani. Prejeli smo 27 mnenj (lani v enakem obdobju 14, predlani 28). Med avtorji sta 
bila tudi dva občinska svetnika. 
 

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.  
 
IV. 
Pri ustvarjanju časopisa so sodelovali novinarji in fotoreporterji Gorenjskega glasa in 
sodelavci Deželnih novic, med njimi ob urednici predvsem Matjaž Klemenc in Ivanka 
Korošec, Urša Peternel, Maša Likosar ter Peter Kolman, Alenka Bole Vrabec, Biba Jamnik 
Vidic in Kaja Beton. 
 
 
Marjana Ahačič l.r. 
Odgovorna urednica Deželnih novic 
 
 
 
Radovljica, januar 2020 

 


