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I.

PREDLOG PROGRAMSKE ZASNOVE
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1. Uvod
S pričujočo programsko zasnovo se na podlagi Zakona o medijih določa namen izdajanja in
temeljna vsebinska izhodišča za delovanje občinskega glasila Logaške novice. Programska
zasnova je sestavni del Odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila, v njej so zajeti
namen in cilji obveščanja ter temeljna izhodišča ter funkcija glasila. Programsko zasnovo
potrdi občinski svet.
V času izredno hitrega razvoja se domala na vsakem koraku srečujemo z informacijami, do
katerih dostopamo na različne načine. Svetovni splet resda postaja vse močnejši in
mogočnejši, je lokalno glasilo v tiskani obliki še vedno smiselno, saj določeno ciljno skupino
na tradicionalen način obvešča o dogajanju v lokalnem in širšem okolju.

2. Namen izdajanja glasila
Glasilo Logaške novice je del sistema javnega obveščanja in je namenjeno strnjenemu in
ažurnemu obveščanju občanov Logatca. Dejavnost glasila temelji na svobodi izražanja,
nedotakljivosti in varstvu človekove osebnosti in dostojanstva, na svobodnem pretoku
informacij in odprtosti za različna prepričanja, mnenja in za raznolike vsebine.
Logaške novice poročajo o delu župana, občinskega sveta in uprave, krajevnih skupnosti ter
javnih zavodov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občina Logatec, ter poroča o
aktualnih gospodarskih, političnih, kulturnih, športnih in družabnih dogodkih v občini. Cilj
glasila je objavljanje objektivnih in celovitih informacij ter lokalnih predpisov in drugih aktov.
Izhaja praviloma enkrat mesečno, lahko pa tudi kot dvojna ali izredna številka. Glasilo se
vzporedno objavlja tudi v elektronski obliki.
Namen glasila je tudi skrb za lep slovenski jezik, ohranjanje nacionalne in kulturne identitete
ter seznanjanje s pomembnimi, tako aktualnimi kot zgodovinskimi dogodki na različnih
področjih življenja na območju občine.
Namen glasila je prispevati k informiranju vseh občanov, zato je prav, da ga brezplačno
prejemajo vsa gospodinjstva in pravne osebe v občini.

3. Temeljna vsebinska izhodišča
Namen izdajanja in temeljna vsebinska izhodišča za delovanje časopisa se podrobneje
določijo s programsko zasnovo, ki jo sprejme uredniški odbor na predlog odgovornega
urednika.
Logaške novice vzpostavljajo, krepijo in negujejo pripadnost prebivalcev skupnosti, zato so
le-ti še zlasti dovzetni za sprejemanje informacij iz svojega življenjskega in delovnega okolja.
Glasilo je osrednji tiskani medij za izmenjavo informacij med občani in upravo z izvoljenimi
predstavniki lokalne skupnosti.
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Vsebina časopisa mora temeljiti na svobodi izražanja, nedotakljivosti in varstvu človekove
osebnosti in dostojanstva, svobodnem pretoku mnenj, obenem pa na avtonomnosti avtorjev,
ki vsebine ustvarjajo v skladu s s programskimi zasnovami in profesionalnimi kodeksi.
V glasilu ni dovoljeno objavljati vsebin, ki spodbujajo k narodni, rasni, verski, spolni ali drugi
neenakopravnosti, k nasilju ali izzivajo sovraštvo oziroma nestrpnost. Ob vsakem takem
primeru se mora odgovorni urednik odzvati in morebitne omenjene namere v skladu s
predpisi in zakoni preprečiti.
Glasilo je medijski prostor predstavljanja delovanja posameznih društev, združenj, zvez in
ustanov, ki jih spodbuja, da v njem objavljajo vabila, programe, poročila in druge novinarske
oblike informiranja, s katerimi bodo pritegnili širše lokalno prebivalstvo. Obenem glasilo
tenkočutno predstavlja različne generacijske interese posameznih skupin prebivalcev ter
krepi strpnost in solidarnost med prebivalci. Med njimi tako vzbuja optimizem in pozitivno
mišljenje.

4. Oglaševanje
Občinsko glasilo Logaške novice lahko na trgu pridobiva tudi oglaševalske prihodke. Za
oglaševanje se štejejo plačana obvestila, ki jih naroči pravna ali fizična oseba z namenom,
da bi pospeševala poslovni promet ali si v javnosti ustvarjala ugled in dobro ime.
Za plačljive oglase ne štejejo objave občine in objave v zvezi z izvajanjem javnih služb,
organizacijo kulturnih prireditev in dobrodelnih akcij.
Odgovorni urednik ima pravico zavrniti objavo oglasa, če presodi, da je ta neprimerna oz. v
nasprotju z vsebinskimi izhodišči časopisa.

5. Vsebinski sklopi
Logaške novice so glede na vsebinsko zasnovo razdeljene na več vsebinskih sklopov
oziroma rubrik.
V sodelovanju z občinsko upravo uredništvo Logaških novic spremlja branost Logaških novic
in želje bralcev po spremembah. Nenehna komunikacija občine (tj. dajanje in sprejemanje
informacij) z občani je nujna za izdajanje dobrega časopisa.
Odgovorni urednik skupaj z uredniškim odborom določa glavne teme časopisa in prispevke
posameznih članov uredniškega odbora. Uredniški odbor se sestaja najmanj enkrat
mesečno, praviloma po izidu številke, po potrebi pa tudi večkrat.
V vsebinske sklope vključujemo tudi prispevke drugih avtorjev (npr. šole, vrtci, predstavnikov
društev in drugih organizacij), ki vsak mesec prispejo v uredništvo. Urednik je skladno z
Odlokom o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila Logaških novic dolžan vsakega avtorja
obvestiti o razlogih za zavrnitev objave prispevka. Predlagani novinarski žanri so: intervju,
komentar, kritika, analiza, reportaža, satira, poročilo, ocena, polemika, kolumna, tribuna,
poročilo idr.
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Naslovnica
je obraz časopisa. Je ključni dejavnik, ki bralca pritegne k branju. Naslovnica Logaških novic
s fotografijo in zapisom predstavlja osrednjo temo (ne rubriko!) časopisa. Običajno je to
najpomembnejši dogodek meseca ali oseba, ki se je v preteklem mesecu na kakšen način
izpostavila v javnosti.
Uvodnik
praviloma pripravlja župan občine. Uvodnik je lahko komentar preteklega dogodka, napoved
le-tega, voščilo ob praznikih … Običajno gre za optimistično besedilo, ki deluje povezovalno.
V središču
Predstavimo temo meseca, dogodek, ki je zaznamoval življenje občine in občanov v
preteklem mesecu. To je lahko tudi intervju ali portret osebe, ki se je kakorkoli odlikovala ali
ključno vplivala na dogajanje v občini.
Politika
Logaške novice seznanjajo bralce o političnem dogajanju na lokalni in državni ravni. Pri tem
skrbno upoštevajo načelo politične nepristranskosti in uravnoteženosti poročanja.
Logaške novice prinašajo aktualne novice in informacije na državni ravni - o delu Vlade RS
in tudi ministrstvih, področje politike na lokalni ravni Logaške novice pa zajema predstavitev
dela in članov občinskega sveta, njihovega mnenja o posameznih temah oz. problemih,
občinske uprave, nadzornega odbora, Komunale Logatec, turistično-informativnega centra,
knjižnice Logatec idr. Za dobro pripravo člankov s tega področja je pomembno ohranjanje
komunikacije z občinsko upravo: kaj se pripravlja v prihodnje – sklic na pomembne projekte
in srečanja.
Kot stalno rubriko, ki bi jo uvedli z novo vsebinsko zasnovo, urednica predlaga predstavitve
občinskih uradnikov s posameznih področij, npr. kot rubrika Med nami, saj je treba tudi
občinsko upravo približati ljudem.
Kultura
V rubriki predstavimo kulturne dogodke (koncerte, predstave, literarne večere, proslave …),
ki so se zgodili v občini. Uporabimo različne novinarske žanre, od komentarjev, ocen, poročil,
intervjujev … Kadar je le mogoče, skušamo dogodke napovedovati, predstavljati vnaprej,
vedno pa to ni izvedljivo.
Zgodbe s Kamre
Knjižni novostim, redni podrubriki, ki jo mesečno za Logaške novice pripravljajo v knjižnici, bi
dodali še Zgodbe s Kamre. Gre za domoznanske utrinke s Kamre v obliki fotografije in
kratkega opisa, ki bi jih pripravljali knjižničarji oz. Urška Orešnik, urednica Kamre in članica
Uredniškega odbora LN.
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Poslovne strani
prinašajo prispevke s področja gospodarstva, podjetništva in obrti v občini. Pišemo o
aktualnih gospodarskih dogodkih, predpisih zakonih, predstavljamo pa tudi in predvsem
uspešne podjetnike, obrtnike … V tej rubriki tesno sodelujemo z logaško obrtno zbornico in
lokalnimi podjetniki in skušamo biti za bralce nasvetni.
Šport
V rubriki predstavljamo dejavnost športnih društev, pišemo o uspešnih logaških športnikih,
spremljamo in poročamo s tekmovanj in tako pripomoremo k popularizaciji športa v občini, ki
ima za razvoj športa odlične pogoje. V tej rubriki predstavljamo ali se predstavljajo športna
društva in organizacije, ki delujejo na območju logaške občine, pri pripravi tem pa
sodelujemo tudi s Športno zvezo Logatec.
Iz občinske hiše
Rubrika prinaša predvsem praktične informacije bralcem s področja občinske uprave in
upravne enote. Napovedujemo predavanja, izobraževanja, kulturne dogodke, ponujamo
informacije pri urejanju dokumentov … Rubriko načeloma pripravlja občinska uprava,
izjemoma pa tudi uredništvo.
Dogodki
Rubriko tvorijo krajši prispevki, praviloma fotovesti s področja družabnega dogajanja, iz šol,
vrtcev, pa tudi v zvezi z običaji, tradicijo …
Mladi poročevalci
Rubrika, v kateri bi dali prostor mladim piscem, šolarjem logaških šol. V njej bi objavljali
vsebinske prispevke, ki smo jih tudi doslej redno prejemali, a niso bili objavljeni sistematično.
S tem bi spodbujali izražanje in pisanje med mladimi, ki se sicer vse bolj izgublja.
Turizem
Praviloma stalna rubrika prinaša predstavitve turistično zanimivih krajev, kulturnih in naravnih
znamenitosti v občini, poročila in reportaže ter fotoreportaže z dogodkov, ki zadevajo turizem
v občini. Pišemo tudi o dejavnostih občine, povezanih s turizmom.
Napovednik
Je preglednica dogodkov v prihodnjem mesecu, tako s področja kulture kot tudi športa in
družabnega življenja.
Vaša pošta
Skladno s prostorsko razpoložljivostjo in potrebami oziroma željami bralcev so pisma bralcev
lahko stalna ali občasna rubrika. Pisma bralcev ne smejo biti daljša od določenega števila
znakov. Te omejitve sprejema uredniški odbor. Uredništvo ima pravico do krajšanja ali
neobjave pisem bralcev.
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Predlagamo, da se obseg pisem bralcev omeji na 2.700 znakov s presledki in se to v
časopisu tudi jasno zapiše.
Križanka
Vrnitev le-te je dobrodošla izbira! Z uvedbo nagradnega gesla je mogoče pridobiti tudi del
oglaševalskih prihodkov.

6. Uveljavitev programske zasnove
Z uveljavitvijo te programske zasnove preneha veljati programska zasnova, z dne 28. 3.
2012.
Pripravila: Blanka Markovič Kocen
Številka: 030-10/2015-1
Datum: 30. 11. 2015
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II.

OBRAZLOŽITEV

Predlog programske zasnove sledi spreminjajočim se trendom na medijskem področju, daje
prednost aktualnim vsebinam, izpostavlja osrednjo temo meseca in daje besedo tako mlajši
kot starejši populaciji.
Poleg naslovnice, ki je po pričujočem predlogu bolj povedna, saj bralcu posreduje pregled
glavnih tem oziroma izpostavljenih prispevkov, je glavna sprememba uvedba osrednje teme,
Središča, ki doslej ni bila eksplicitno izpostavljena.
Predlagane novosti znotraj posameznih rubrik so še predstavitve občinskih uradnikov in
njihovega dela oz. področij, Zgodbe s Kamre in Mladi poročevalci. Nekoliko izčrpnejši bo
poslovni del časopisa, po obsegu bolj poenoteni pa prispevki v Vaši pošti.
Rubrika »Praktikum« se preimenuje v »Iz občinske hiše«, saj je to primernejši, slovenski
izraz, ključna vsebina te rubrike pa se ne spreminja.
Oblikovno bodo prispevki urejeni s praviloma enovrstičnimi naslovi, podnaslovi (razen pri
krajših zvrsteh), pri daljših zapisih uvajamo mednaslove. Fotografije so praviloma večje,
opremljene s podpisi. Kazalo ponuja pregled ključnih prispevkov in ne zgolj rubrik kot doslej.

Pripravila:
Blanka Markovič Kocen
Odgovorna urednica

Berto MENARD
ŽUPAN
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