
Polletno poročilo o izvajanju vsebinske zasnove in 
uredniške politike Deželnih novic 

 
I. 
Deželne novice so v programskem obdobju od 1. januarja do 30. junija 2019 v vseh 
osmih 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. Predstavili smo tudi 
projekte, kot je vzpostavitev Semenjalnice v čebelarskem centru v Lescah.  
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.  
 
- 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 nov 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.  
Objavili smo tudi nekaj pobud svetnikov, skupaj z odgovori občinske uprave. 
 
- 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 za turizem, 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 
prestavitvijo novega direktorja agencije, sicer tudi člana radovljiškega občinskega 
sveta Marka Toplaka.  
 
- 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, turistične 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. 

 
- 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.  

 
- 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.  
 
- 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 
države 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. 
 
- 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, 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 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 in predstavili 40-letno 
delovanje pevskega zbora Lipa. 

 
- 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, ter Afriški dan, ki so ga pripravili na OŠ A. Janše v Radovljici. 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.  
 
- 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 zgodovinskih 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.  
 



- 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 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 in plezalka 
Hana Humerca.  

 
- 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. 
Poročali smo tudi z Bazarja zdravja in tabora mladih članov Rdečega križa.  
 
- 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 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. 

 
- 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 in Društva upokojencev Begunje. 
 
- 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. 
 
- 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. 

 
- 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, 100-



letnica Albina Žilič, predstavili smo društvo, ki si prizadeva za čim več pisanja z roko, 
Slavico Gorišek, vdovo arhitekta Lada Goriška, šiviljo Nado Širovnik, 90-letno Kati 
Rozman, 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, 90-letnega Jožeta Špendova ter 
arheologa in vrtnarja Tilna Praprotnika.  
 
- mnenja 

Za rubriko menja je bilo v obravnavanem obdobju bistveno več zanimanja kot v 
enakem obdobju lani. Prejeli smo 16 mnenj (lani v enakem obdobju 7, predlani 22). 
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 ter Peter Kolman, Alenka Bole Vrabec, Biba Jamnik Vidic in Kaja Beton. 
 
 
Marjana Ahačič 
Odgovorna urednica Deželnih novic 
 
 
 
Radovljica, oktober 2019 


