PROGRAMSKA ZASNOVA občinskega glasila občine Šmarje pri Jelšah Šmarske
novice

O GLASILU:
V času neslutenega razmaha spletnih tehnologij narašča tudi pomen lokalnih medijev. Na
globalni in nacionalni ravni so namreč občinstva zasipana z informacijami, medtem ko so o
lokalnem okolju dostikrat premalo informirana. Toda prav ustrezna obveščenost članov
lokalne skupnosti je ključnega pomena za njeno uspešno delovanje ter za vzdrževanje
solidarnostnih vezi, na katerih temelji življenje v skupnosti. Pretekle izkušnje so potrdile, da
to potrebo prepoznavajo tudi občani in občanke. Zato bo izdajatelj skrbel za izdajanje
glasila, s katerim želi prispevati k zagotavljanju visokega življenjskega standarda in javne
razprave v občini Šmarje pri Jelšah.
Naklada Šmarskih novic bo znašala 3.500 izvodov. Izdajatelj in občina bosta poskrbela za
brezplačno dostavo na naslove gospodinjstev na območju lokalne skupnosti. Javni zavodi,
katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina Šmarje pri Jelšah, bodo prav tako
brezplačno prejeli glasilo. Slednje bo po izdaji dostopno tudi na spletni strani občine in
izdajatelja.

NAMEN:
Naloga občinskega glasila Šmarske novice je zagotavljanje temeljnih informacij, ki jih za
delo in življenje v občini potrebujejo njeni prebivalci; obenem želi glasilo zagotoviti
ustrezen prostor za izražanje mnenj ter oblikovanje predlogov ter tako utrjevati dialog in
vezi solidarnosti med občani. S poudarjanjem pozitivnih plati življenja v občini bo
publikacija sistematično negovala občutek pripadnosti lokalni skupnosti, z opozarjanjem na
morebitne razvojne izzive pa omogočala oblikovanje novih rešitev. Posebno pozornost
bodo Šmarske novice namenile vsebinam, ki jih drugi mediji pogosto spregledajo.
Glasilo želi postati pomemben kanal javne razprave v lokalni skupnosti. S spremljanjem
dela njenih institucij bo slednje še dodatno povezalo s prebivalstvom in pospešilo pretok
idej in uveljavljanje konstruktivnih predlogov. Redno poročanje o delu občinske uprave bo
še povečalo že tako visoko stopnjo transparentnosti in dostopnosti njenega delovanja.
Občinsko glasilo Šmarske novice spoštujejo vse avtorske pravice in objavljajo prispevke,
katerih avtorske pravice so nesporno pridobljene. Prispevki uredniškega odbora, društev,
zavodov in ostalih skupnosti niso honorirani.

NAČELA DELOVANJA:
Programska zasnova glasila temelji na nepolitičnih vsebinah, ki spoštujejo svobodo
izražanja, nedotakljivost človekove osebnosti in dostojanstva, svoboden pretok informacij

in odprtost za različna mnenja. Glasilo bo zagotavljalo medijski prostor občanom,
posameznim društvom, združenjem, zvezam, ustanovam in podjetjem, ki jih bo
spodbujalo, da v njem objavljajo svoje novice, poglede, vabila, programe, poročila in druge
novinarske oblike informiranja, s katerimi bodo pritegnili lokalno prebivalstvo. Pravna
podlaga glasila je Zakon o medijih (Zmed-UPB1) ter Odlok o ustanovitvi in izdajanju
občinskega glasila Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 98/2015 in Uradni list RS,
št. 79/2017).
Presojanje o objavi posameznega prispevka je v pristojnosti odgovornega urednika in
uredniškega odbora. Objava prispevka se zavrne na podlagi presoje, da so v prispevku
zapisane trditve ali sodbe, ki so nepreverjene, neutemljene ali žaljive za osebo ali organe
oziroma organizacije, na katere se nanašajo. V glasilu ni dovoljeno objavljati vsebin, ki
spodbujajo k rasni, verski, spolni ali narodnostni diskriminaciji ali politični nestrpnosti. Prav
tako lahko urednik ali uredniški odbor zavrne prispevek, če je v nasprotju s programsko
zasnovo glasila ali z zakonskimi določili. Uredništvo je dolžno obvestiti osebe iz občinske
uprave ali župana o prispevku, ki zadevajo delovanje občine in s tem pristojnim dati
možnost odgovora ali pojasnila še v isti številki glasila.

Šmarske novice bodo:
- povezovalne. S svojimi vsebinami bodo spodbujale vse oblike sožitja in sobivanja med
prebivalci, ne glede na njihovo starost, spol, versko prepričanje ali narodnostno
pripadnost.
- demokratične. Glasilo bo odprto za različna mnenja, poglede in predloge. Vse politične
opcije in kandidati za funkcije v občinski in državni upravi bodo obravnavani na podlagi
enakih meril.
- neodvisne. Zagotovljeni bosta avtonomija novinarskega delovanja in svoboda izražanja.
- argumentirane. Glasilo bo zagotavljalo visoko raven argumentacije. Tako morebitni
kritični kot pohvalni prispevki bodo ustrezno obrazloženi in utemljeni.
- spoštljive. Vsebine Šmarskih novic bodo predstavljene na način, ki bo ohranjal
dostojanstvo oseb, o katerih bo glasilo poročalo.
- zanimive. Tudi najbolj kompleksne teme bodo predstavljene na poljuden in širšemu
občinstvu razumljiv način ter ob skrbi za pravilnost in izraznost jezika.
- skladne s predpisi. Izdajanje glasila bo potekalo v skladu z ustavo, zakonom o medijih,
odlokom občine Šmarje pri Jelšah ter kodeksom etike Društva novinarjev Slovenije.

RUBRIKE:
Naslovnica
Uvodnik: Nagovor urednika ali člana uredniškega odbora
Kolofon: Seznam ustvarjalcev z opredelitvijo njihovih nalog ter kontakti uredništva
Utrip: Slikovni pregled preteklega dogajanja
Intervju: Pogovor z relevantnim sogovornikom, ki deluje na državni ravni (v javni instituciji
ali civilni družbi) ali čigar delo je pomembno, povezovalno za dogajanje v občini

Osrednja tema: Članek o vsebini, ki v tistem trenutku najbolj zaznamuje življenje občanov
Iz občinske uprave: Predstavitev novosti v delovanju občinske uprave in njenih institucij.
Poljudna predstavitev in razlaga dogodkov in novih predpisov na državni ravni, ki vplivajo
na življenje in delo občanov
Sosedova dobra praksa: Prispevek o rešitvah, ki bi jih kazalo posnemati
"Gastarbajter": Šmarčani, ki delujejo po državi in v svetu
Zgodbe iz domoznanske kamre: Pretekli mejniki v razvoju kraja in občine
Tretje življenjsko obdobje: Predstavitev aktivnosti in zgodb prebivalcev
Pogovor generacij: Pogleda člana/članice društva upokojencev in študentskega kluba na
izbrano temo
“Brihtne glavice”: Pogled osnovnošolca na življenje v občini
Šmarska legenda: Življenjska zgodba osebnosti, ki močno zaznamuje vsakdanji utrip
občine
Druženje & skupnost: Od gasilcev do pevskih zborov in društev za ohranjanje starih
običajev, predstavitev skupnosti
Recenzija: Ocena kulturnega dogodka
Šport: Tekmovanja in rezultati
Kolumna/satira: Šale, karikatura, fotomontaža ali kolumna
Knjiga, film
Iz kuhinje ali vrta
Čestitke in pozdravi
Prispevki bralcev
Dober zgled: Izpostavljanje dobrih primerov, dobre prakse ali s fotografijo ali kratkim
tekstom
Oglasi
Napovednik dogodkov
Zadnje slovo
Uradne objave: Objavljeni predpisi in akti Občine Šmarje pri Jelšah
UREDNIŠKI ODBOR:
Glasilo ureja uredništvo, ki ga sestavljajo odgovorni urednik in uredniški odbor. Uredniški
odbor šteje šest članov, ki jih potrdi in razrešuje svet izdajatelja, vodi jih odgovorni urednik.
Slednjemu lahko odgovorni urednik predlaga razrešitev posameznega člana uredniškega
odbora, če zanj presodi, da s svojim delom ne deluje v skladu s programsko zasnovo in
uredniško politiko glasila. Odgovorni urednik ne more biti občinski ali strankarski
funkcionar. Uredniški odbor deluje v skladu in nalogah, ki jih določa Zakon o medijih in
Odlok o izdajanju občinskega glasila Občine Šmarje pri Jelšah.
Naloge uredniškega odbora so podrobno zapisane v Odloku o ustanovitvi in izdajanju
občinskega glasila Občine Šmarje pri Jelšah.
OGLAŠEVANJE:
Izdajanje Šmarskih novic se lahko financira tudi s prihodki od oglaševanja. Za slednje 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. Odgovorni

urednik ima pravico zavrniti objavo oglasa, če presodi, da bi glasilo z njo kršilo svoja
programska izhodišča ali ni v skladu z zakonskimi določili (Zakon o medijih – Zmed in
Zakon o varstvu potrošnikov – ZVPot). Prihodki oglaševalskih vsebin se lahko namenijo za
plačilo avtorskih honorarjev zunanjih sodelavcev glasila po potrjenem pravilniku, če se
odgovorni urednik dogovori z avtorjem za plačilo honorarja za prispevek, ki ga je naročil in
objavil. Prihodki oglaševalskih vsebin se namenjajo tudi za financiranje stroškov izdajanja
glasila kot so lektoriranje, strošek odgovornega urednika in za pokrivanje drugih nastalih
stroškov.
Cenik in pravila oglaševanja so objavljena na spletnih straneh izdajatelja. Oglasi so lahko
različnih velikosti in oblik, vendar njihova skupna količina ne sme preseči 30 % celotnega
obsega tekoče številke občinskega glasila. Naslovna stran ni namenjena oglasnim
sporočilom.

VOLITVE IN REFERENDUMI:
Glasilo bo dejavno pokrivalo dogajanje ob lokalnih in državnozborskih volitvah, pri čemer
bodo vse svetniške skupine, stranke in kandidati predstavljeni pod enakimi pogoji in brez
pozitivne ali negativne diskriminacije. Omejitve bodo veljale zgolj za kandidate, ki bi
zagovarjali kontroverzna in skrajna stališča in širili diskriminacijo, izključevanje in
sovraštvo. Za oglaševanje v času volilne kampanje ali referenduma bodo pravočasno
sprejeta volilna pravila, s katerimi bodo seznanjeni vsi udeleženci kampanje.
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