Na podlagi Odloka o ustanovitvi in izdajanju glasila Naš časopis (Uradni list RS št. 92/2015
UPB 1), Zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05-UPB, 103/07, 99/13), Statuta
Občine Vrhnika (Naš časopis št. 430/2015) in Poslovnika Občinskega sveta Občine Vrhnika
(Naš časopis št. 430/2015) je Občinski svet Občine Vrhnika na 20. redni seji dne 21. 9. 2017
sprejel
PROGRAMSKO ZASNOVO GLASILA NAŠ ČASOPIS

Splošne določbe
Namen izhajanja Našega časopisa (v nadaljevanju »glasilo«) je preko različnih novinarskih
zvrsti obveščati javnost o dogodkih v občini, kjer je sedež ustanovitelja, in v ostalih občinah
soizdajateljicah ter o hotenjih in interesih prebivalcev teh občin (občanov). Glasilo si bo
prizadevalo h krepitvi dobrih odnosov znotraj omenjenih lokalnih skupnosti in k njihovi
uspešnosti, rasti ter razvoju.
Splošna načela ustvarjanja glasila so: svoboda izražanja in nedotakljivost, varstvo človekove
osebnosti in dostojanstva, prost pretok informacij, odprtost za različna mnenja in prepričanja,
spoštljiv odnos do lepe slovenske besede.
Glasilo mora ohranjati nacionalno in lokalno kulturno identiteto.
Programske vsebine temeljijo na svobodi izražanja, nedotakljivosti in varstvu človekove
osebnosti, svobodnem pretoku informacij, odprtosti za različna mnenja, avtonomnosti urednika
in uredniškega odbora ter avtorjev besedil pri ustvarjanju programskih vsebin v skladu s
programskimi zasnovami in kodeksi ter na osebni odgovornosti avtorjev prispevkov za
posledice njihovega dela.
Odgovorni urednik ima pravico zavrniti objavo programske vsebine, če je v nasprotju z
Zakonom o medijih ali prej navedenimi določili.
Temeljna vsebinska izhodišča
Naš časopis poroča o dogajanjih v občinah ustanoviteljici in soizdajateljicah. Naš časopis
poroča o delovanju občinskih uprav, o ekonomskih, gospodarskih, zdravstvenih, upravnih in
socialnih temah. Poroča o športu, kulturi in turizmu, zgodovini, etnologiji. Naš časopis poroča
tudi o društvih, klubih in zvezah, ki ne sodijo v prej našteta področja, o družabnem utripu
omenjenega območja, o posameznikih, naravnih in drugih posebnostih lokalnih okolij. Del
prostora namenja tudi oglaševalskim, razvedrilnim in splošno-informativnim vsebinam. Naš
časopis je kronika časa lokalnega okolja.
Cilji izdajanja glasila
Cilj glasila je objavljanje objektivne in celovite informacije o vseh področjih življenja in dela v
občini ustanoviteljici in občinah soizdajateljicah, obenem pa je tudi javna demokratična tribuna
prebivalcev teh občin. Glasilo spoštuje različnost mnenj, pri čemer pa je odgovorni urednik
zavezan le k objavi tistih prispevkov, mnenj oz. odgovorov, pri katerih so izpolnjeni pogoji, ki
jih določa Zakon o medijih.
Organizacijska struktura
Izdajatelj glasila je Zavod Ivana Cankarja Vrhnika, katerega ustanoviteljica je Občina Vrhnika.
Soizdajateljice so občine Borovnica, Horjul, Dobrova-Polhov Gradec in Log-Dragomer.
Krovni organ glasila je Komisija za izdajanje glasila Naš časopis, kamor vsaka od omenjenih
občin predlaga po dva člana, razen Vrhnike, ki predlaga tri.

Naloge v zvezi s pripravo in izdajo glasila Naš časopis izvaja oseba zaposlena na sedežu
izdajatelja, ki ima to v opisu delovnih nalog.
Izhajanje
Glasilo izhaja predvidoma vsak zadnji ponedeljek v mesecu, enajstkrat na leto (poleti ni izida
številke). Enkrat letno, predvidoma avgusta, izide tudi priloga. Glasilo in prilogo prejmejo vsa
gospodinjstva občin Vrhnika, Borovnica, Log-Dragomer, Horjul in Dobrova-Polhov Gradec
brezplačno.
Obseg
Časopis izhaja praviloma na formatu 318 x 455 mm in se tiska na 45-gramski ali po kvaliteti
primerljiv papir.
Urejanje in dopisovanje
Za zapisano vsebino odgovarja odgovorni urednik, imenovan s strani Komisije za izdajanje
glasila Naš časopis. Odgovorni urednik je pri svojem delu samostojen in neodvisen, delovati
mora v skladu s programsko zasnovo.
Poslovni proces glasila in novinarsko delo vrši oseba zaposlena na sedežu izdajatelja, ki ima
to v opisu nalog. Zaradi obsega dela se po občinah vzpostavi mreža dopisnikov, ki jih izbere
urednik samostojno.
Tako dopisniki kot oseba zaposlena na sedežu izdajatelja, morajo spoštovati novinarski
kodeks, zakon o medijih ter to programsko zasnovo. Pri svojem delu so avtonomni, a hkrati
morajo zagotavljati verodostojnost svojih prispevkov.
Prispevki
Nenaročeni prispevki morajo biti praviloma dolgi pol tipkane strani A4 – približno 2100 znakov
s presledki. Za daljše članke si urednik pridružuje pravico do krajšanja. K vsakemu prispevku
praviloma sodi ena fotografija.
Urednik določa glavne teme glasila in prispevke posameznih sodelavcev glasila. Pri svojem
delu in izboru obravnavanih tem ter načinu njihove obdelave je na podlagi programske
zasnove, zakonodaje in kodeksa novinarske etike neodvisen in samostojen.
Urednik lahko objavo zavrne, če prispevek vsebuje nespodobno ali potencialno žaljivo vsebino
oziroma če ni skladen s programsko zasnovo ali zakonodajo, o čemer je dolžan obvestiti
avtorja najkasneje do izida številke, za katero je bil prispevek pripravljen.
V časopisu ni dovoljeno objavljati vsebin, ki bi spodbujale k narodni, rasni, verski, spolni ali
drugi neenakopravnosti; k nasilju ali vojni, ali ki bi izzivale sovraštvo in nestrpnost.
Anonimnih prispevkov (brez podpisa avtorja in njegovega naslova) se ne objavlja.
Redakcija
Prispevki, ki prispejo po datumu, določenem za sprejemanje prispevkov, niso upravičeni do
objave, razen če se urednik ne odloči drugače.
Pisma bralcev
Del prostora v glasilu se namenja mnenjem bralcev in komentarjev na objavljene vsebine.
Mesto za to se zagotovi pod rubriko »Mnenja«.
Pisma bralcev so lahko dolga največ 3000 znakov s presledki, to je približno ¾ strani A4
(velikost črk 12, medvrstični razmik 1). Praviloma »pisma bralcev« ne vsebujejo fotografij.
Mnenjski prispevki in komentarji ne smeji biti žaljivi, nespodobni ali v nasprotju z vsebinskimi
izhodišči glasila, sicer jih lahko odgovorni urednik zavrne, avtorja pa o tem obvesti do izida
številke, za katero je bil prispevek pripravljen.
Avtor ali če je več avtorjev, morajo biti poimensko navedeni, s polnim naslovom. Dodan mora
biti tudi telefonski kontakt.
O isti temi lahko pisci mnenjskih prispevkov razpravljajo največ dvakrat. Če je več mnenjskih
prispevkov na isto temo, se objavi prvo prispeli prispevek.

Iskanje nasprotnega mnenja
V primeru objave mnenjskega prispevka ali komentarja, ki nedvoumno naslavlja osebo ali
pravni subjekt, ter mu pripisuje izjave, stališča in ravnanje, ki lahko ogrozijo njegov interes,
pravico in dostojanstvo, mora odgovorni urednik zaprositi za mnenje nasprotno stran še za isto
številko izdaje glasila. Tak mnenjski prispevek ali komentar mora nujno prispeti v uredništvo
do zaključka redakcije, sicer ga ima odgovorni urednik pravico prestaviti v naslednjo številko.
Pravica do popravka
Pravico do popravka in pravico do odgovora na objavljeno informacijo se ureja na podlagi
veljavnega Zakona o medijih.
Nadaljevalni članki
Uredništvo daljših člankov, ki bi se nadaljevali v več številkah, praviloma ne objavlja.
Politične stranke, lokalne liste
Najkasneje 45 dni pred dnem glasovanja na volitvah oziroma 25 dni pred dnem glasovanja na
referendumu mora glasilo določiti in objaviti pravila (obseg, pogoje in način) za izrabo
časopisnega prostora za predstavitev kandidatov, političnih strank in njihovih programov
oziroma predstavitev mnenj o referendumskem vprašanju.
Zaporedje volilnih vsebin sledi časovnemu zaporedju prejema gradiva.
Glasilo mora volilne oglaševalske vsebine objaviti z navedbo naročnika.
Glasilo mora pri objavi besedil političnih strank in list smiselno upoštevati Zakon o političnih
strankah, ki prepoveduje neodplačne objave strank in list. Cenik za objavo besedil političnih
strank je identičen ceniku komercialnih oglasov, ki ga sprejme Komisija za izdajanje glasila
Naš časopis.
Oglaševanje
Komercialno oglaševanje v glasilu ne sme preseči 25% njegove vsebine. Cenik za oglaševanje
sprejme Komisija za izdajanje glasila Naš časopis in je objavljen na spletni strani izdajatelja.
Ob volitvah in referendumih stranke ter liste storitev oglaševanja plačujejo po ceniku Cenik
volilnih in referendumskih objav, ki ga sprejme Komisija za izdajanje glasila Naš časopis.
Sprememba programske zasnove
Ta programska shema velja do sprejema nove ali dopolnjenje oziroma popravljene. Za
spremembe ali dopolnitve programske zasnove Našega časopisa je potrebno soglasje
Komisije za izdajanje glasila Naš časopis.

Številka: 013-5/2011 (1-02)
Datum: 21. 9. 2017
ŽUPAN
OBČINE VRHNIKA
Stojan Jakin l.r.

