Občina Ajdovščina
Občinski svet
Na podlagi prvega odstavka 17. člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 uradno prečiščeno besedilo, 69/2006 - ZOIPub, 36/2008 - ZPOmK-1, 90/2010 - odl.
US, 87/2011 - ZAvMS, 77/2010 - ZSFCJA, 47/2012 in 47/2015 - ZZSDT) in 16. člena
Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/2012, 85/2015) je Občinski svet
Občine Ajdovščina na svoji 13. redni seji dne 28.1.2016 sprejel

PROGRAMSKO ZASNOVO
JAVNEGA GLASILA OBČINE AJDOVŠČINA
»PETI MAJ«
I.
Občina Ajdovščina o svojem delu (mesečno) objavlja v lokalnem glasilu, ki je
vsebinsko in oblikovno prvenstveno namenjeno sprotnemu informiranju občanov, ni
pa primeren medij za poglobljene razprave oziroma za teme, ki imajo tudi širšo
oziroma trajno vrednost.
Namen glasila revijalnega formata (A4) Peti maj je zato prvenstveno širša in
poglobljena obravnava aktualnih tem iz gospodarstva (industrije, turizma, kmetijstva,
obrti, ipd.), urejanja prostora (arhitekture, poselitve, gradnje), razvojnih programov,
starostne in mladinske problematike, sociale, izobraževanja, kulture, športa, idr.
Glasilo Peti maj pripomore k pluralni razpravi o potencialih občine oziroma Vipavske
doline in Gore.
Občinskim svetnikom in drugim nosilcem političnim funkcij in vsem, ki jih vodi iskrena
skrb za napredek občine, omogoča, da lahko argumentirano predstavijo svoje
pobude in projekte in jih na ta način podajo v preverbo oziroma v javno razpravo.
Glasilo vzpodbuja oblikovanje novih idej in svežih zamisli, ki bi lahko pripomogle k
preboju v nove poslovne dimenzije.
Glasilo prispeva k širjenju zavesti o pomembnosti kulturne in zgodovinske dediščine,
o velikih osebnostih in dogodkih iz zgodovine, predvsem pa izjemnih naravnih
možnostih občine ter o vrhunskih pridelkih in izdelkih.
Z namenom uravnotežene obravnave posameznih vsebinskih področij se v vsaki
izdani številki glasila določi osrednja tema.

II.
Splošna načela ustvarjanja glasila so: svoboda izražanja in nedotakljivosti, varstvo
človekove osebnosti in dostojanstva, prost pretok informacij, odprtost za različna
mnenja in prepričanja, spoštljivost do lepe slovenske besede. Odgovorni urednik je
pri svojem delu samostojen in neodvisen, delovati pa mora v skladu s to programsko

zasnovo. Odgovorni urednik odgovarja za uresničevanje programske zasnove in za
vsako objavljeno informacijo, če zakon ne določa drugače. Avtorji prispevkov so ob
spoštovanju profesionalnih kodeksov, zakona o medijih ter te programske zasnove
avtonomni pri svojem delu. Odgovorni so za verodostojnost svojih prispevkov.
Odgovorni urednik pa je odgovoren in pristojen za zavrnitev objave, če prispevek ni v
skladu s to programsko zasnovo ali zakonom o medijih, o čemer je dolžan pisno
obvestiti avtorja najkasneje pred izidom številke glasila, za katero je bil prispevek
pripravljen.

III.
Ime glasila je »Peti maj«.
Ustanovitev prve slovenske vlade 5. maja 1945 v Ajdovščini je eden pomembnejših
dogodkov sploh, po katerih je ajdovska občina poznana tudi širše. Ustanovitev vlade
v Ajdovščini ni bila izrednega simbolnega pomena le za Primorce, temveč za vso
Slovenijo. Iz tega referenčnega dogodka izhaja tudi ime glasila, namreč Peti maj, ki
sočasno nosi pozitivna sporočila (Pet kot odlično, maj kot mesec mladosti, radosti,
cvetja - 'Ajdovščina v maju').

IV.
Stalne in občasne rubrike so:
»Burja ti da krila« – dogodki (aktualni, zgodovinski, literarni, iz spominov ... ), ki se
navezujejo na burjo - namen rubrike je predstaviti burjo kot turistični produkt v luči
ustanovitve muzeja burje.
Z burjo je povezana tudi večja osončenost Vipavske doline, ki je ob ustreznih
pedoloških pogojih tudi idealen vinorodni okoliš. Zato ima glasilo rubriko o vinu in
vinarstvu v smislu promocije vipavskih vin kot vrhunskem turističnem produktu doline
– naslov rubrike: »Zgodbe iz soda«.
»Od včeraj za jutri« – rubrika o dosežkih ajdovske industrije ima namen dvigniti raven
zavedanja o imenitnih tehnoloških in ekonomskih dosežkih, ki so ime Ajdovščine
ponesli v svet in jo povzdignili v razvito industrijsko okolje. Skozi stoletja nakopičena
znanja ne smejo zamreti, pač pa jih velja posodobiti ali nadgraditi, tako v turistične
namene kot za nova delovna mesta.
»Tradicija in identiteta« – rubrika mlajšim rodovom odkriva značilne obrti in dejavnosti
doline in Gore, ki so sestavni del današnje identitete vipavskega človeka. Gre za
ohranjanje etnološke dediščine z namenom spodbujanja podjetniške dejavnosti in
nastankov originalnih turističnih spominkov.
Hubelj je s svojo neustavljivo močjo od nekdaj poganjal tehnološke naprave in s tem
gospodarski, pa tudi duhovni razvoj. Rubrika »S Hubljem naprej!« nudi prostor
občinskim svetnikom in drugim nosilcem političnih funkcij za preverjanje oziroma
posredovanje novih idej v javno razpravo.

V rubriki »Naše gore list« se objavi pogovor z uspešnim ajdovskim rojakom, ki dela,
živi ali ustvarja izven meja občine. Občasno se v glasilu objavi inverzno rubriko –
predstavitev uspešnih priseljencev v občino - rubrika naj bi pripomogla k večjemu
medsebojnemu spoznavanju in sprejemanju ter razbijanju predsodkov oz.
stereotipov.
V rubriki »Na mladih občina stoji« se predstavijo novodobne ideje, pobude, drugačni
pogledi današnje generacije mladih, pa tudi njihovi dosežki predvsem v podjetništvu,
pa tudi kulturi, športu ...
Rubrika »Ajdovščina in svet« postreže s potopisi iz krajev, ki so zgodovinsko
povezani z občino Ajdovščina – kamor so se izseljevali tukajšnji prebivalci, sezonsko
delali, se vojskovali... ali pa so ti kraji povezani z zgodovinskimi dogodki, katerih
posledice so zaznamovale življenje v Vipavski dolini. Zagotovo je tudi veliko
zanimivih krajev, kjer so študirale, živele ali ustvarjale znane ajdovske osebnosti in
tam pustile opazno sled.
Rubrika »Zanimivo vam je tako blizu« podaja predloge za izlet v bližnjo okolico z
namenom približati občanom (pa seveda tudi drugim) manj znane naravne in kulturne
zanimivosti, s podrobnih opisom pohodnih ali kolesarskih poti.

V.
Glasilo izhaja praviloma trikrat letno in ga brezplačno prejemajo vsa gospodinjstva na
območju občine Ajdovščina.

VI.
Ta programska zasnova prične veljati s sprejemom na Občinskem svetu Občine
Ajdovščina.
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