Na podlagi prvega odstavka 17. člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 uradno prečiščeno besedilo) in 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo,
št. 7/99, Uradni list RS, št. 2/02, 41/05, 92/05) je Občinski svet Občine Ajdovščina na
svoji seji dne 3.3.2011 sprejel

PROGRAMSKO ZASNOVO
JAVNEGA GLASILA OBČINE AJDOVŠČINA
I.
Namen izdajanja javnega glasila Občine Ajdovščina z imenom »Ajdovske novice« (v
nadaljevanju: glasilo) je obveščanje občank in občanov o življenju v občini
Ajdovščina na način, ki bo spodbujal k odprti javni razpravi, svobodnemu izražanju
mnenj ter svobodnemu pretoku informacij. S svojim delovanjem si bo prizadeval h
krepitvi dobrih odnosov znotraj lokalne skupnosti in k njeni uspešnosti, rasti in
razvoju.
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 in
ostali člani uredništva so pri svojem delu samostojni in neodvisni, delovati pa morajo
v skladu s to programsko zasnovo in z uredniško zasnovo uredništva. 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.
Odgovorni urednik in uredništvo si na vseh ravneh prizadevata za izčrpnost
obveščanja lokalnega prebivalstva ter se trudita za pestrost vsebin. Glasilo obvešča:
- o dejavnosti in delu župana, občinskega sveta in svetnikov ter drugih organov
Občine Ajdovščina;
- o delu občinske uprave, javnega podjetja in javnih zavodov: o delovnih načrtih, o
potekih in zaključkih investicij, seznanja občane z vsemi pomembnimi informacijami,
javnimi razpisi, razgrnitvami, razpravami in obvestili, z vsemi uradnimi informacijami
in objavami ter v sodelovanju z javnimi zavodi ponuja tudi izobraževalne vsebine iz
različnih področij, kot so varčna raba z energijo, ekologija, zdravje, delo z mladimi in
drugo; prostor ponuja javnopravnim subjektom tudi za objavljanje lastnih vsebin z
namenom informiranja, izobraževanja, obveščanja o svojih akcijah in dogodkih ali
drugih podobnih vsebinah;

- o dogajanju znotraj krajevnih skupnosti, predstavlja kraje in njihove pridobitve, ljudi
in njihove dejavnosti ter uspehe, sledi razvoju krajevnih skupnosti;
- o dogodkih s področja gospodarstva, tako obrtništva in podjetništva, kot kmetijstva,
ter ob sodelovanju z domačo zbornico obrtnikov in kmetijsko svetovalno službo –
namen poročanja o gospodarskih dejavnostih je predvsem krepitev domačega
gospodarstva, obveščanje o novih podjetniških priložnostih ter spodbujanje občanov
k samooskrbi;
- o dogodkih s področja športa, kulture, mladih in družabnega življenja, dejavnosti
društev in posameznikov, zajema širok krog dogodkov ter tudi sodelavcev – v ta
namen se vzpostavi povezava z vsemi zvezami društev, ki delujejo na območju
občine, glasilo občanom ponudi bogat koledar dogodkov, domačim društvom pa
možnost obveščanja o svojih dejavnostih preko stalnih obvestil;
- o novicah in obvestilih iz regije in države, predvsem z namenom obveščanja
občanov o poslovnih, podjetniških in drugih možnostih in priložnostih, pa tudi z
namenom poročanja o sodelovanju občine na nivoju regije in države;
- o drugih dogajanjih, ki zaznamujejo in vplivajo na življenje v ožji ter širši okolici.
Naloga ustvarjalcev glasila je tudi ohranjanje nacionalne in lokalne kulturne
identitete, osveščanje o vseh pomembnih dejavnikih, ki vplivajo na sodobno življenje
in spodbujanje h kakovostnejšemu življenju na vseh ravneh družbe.
V glasilu se objavljajo javne objave in obvestila, za katere ni s predpisi določen
drugačen način objave, ter prispevki občanov, političnih skupin, političnih strank in
podobno.
Del prostora v glasilu se namenja mnenjem bralcev in komentarjem na objavljene
vsebine.
Glasilo teži k združevanju in s prostim pretokom različnih mnenj spodbuja k odprtemu
pogovoru ter iskanju najboljših rešitev za razvoj lokalne skupnosti.
IV.
Glasilo brezplačno prejemajo vsa gospodinjstva na območju občine Ajdovščina, po
izidu tiskane izdaje se na spletnem portalu Občine Ajdovščina glasilo objavi tudi v
elektronski obliki. Glasilo izhaja enkrat mesečno, z dvomesečnim premorom med
poletnimi počitnicami, po potrebi izide tudi dodatna številka glasila, dvojna številka ali
pa se glasilu doda prilogo.
V.
Del glasila je namenjen oglaševalskim vsebinam, kamor spadajo tudi volilna in
referendumska propagandna sporočila. Cenik za njihovo objavo sprejme župan na

predlog uredništva. Prihodki od oglaševalskih vsebin so edini vir za avtorske
honorarje zunanjih novinarskih sodelavcev glasila, v primeru, da se odgovorni
urednik dogovori z avtorjem za plačilo honorarja za prispevek, ki ga je naročil in
objavil. Prihodki od oglaševalskih vsebin se nasploh namenjajo zgolj financiranju
stroškov izdajanja glasila.
Med oglaševalske vsebine ne spadajo obvestila in objave občine in drugih občinskih
javno pravnih subjektov, obvestila o izvajanju javnih služb, napovedi prireditev in
dobrodelnih akcij ter navedbe sponzorjev društev, prireditev in akcij.
VI.
Ta programska zasnova prične veljati s sprejemom na Občinskem svetu Občine
Ajdovščina.
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