
V skladu s 7. členom Odloka o izdajanju občinskega glasila Občine Velike Lašče je občinski 
svet na svoji 14. redni seji potrdil  

PROGRAMSKO ZASNOVO 

OBČINSKEGA GLASILA »TROBLA« 

Trobla je skladno z Odlokom o izdajanju občinskega glasila Občine Velike Lašče (uradno 
glasilo Občine Velike Lašče, štev. 1/11), javno in uradno glasilo Občine Velike Lašče. S to 
programsko zasnovo se na podlagi Zakona o medijih določa namen izdajanja in temeljna 
vsebinska izhodišča oz. programska zasnova občinskega glasila Trobla. Glasilo je del javnega 
obveščanja in je namenjeno obveščanju občanov.  

1. Glasilo se uvršča v informativni tiskani in elektronski medij, ki izhaja v slovenskem 
jeziku. Glasilo izhaja praviloma sedemkrat letno, lahko pa izide tudi kot dvojna ali 
izredna številka. Glasilo izhaja v tiskani obliki in se brezplačno dostavlja v vsa 
gospodinjstva na območju občine Velike Lašče v nakladi 1520 izvodov. Glasilo izhaja 
prav tako v elektronski obliki, objavljeno je na uradni spletni strani Občine Velike 
Lašče. Za ostale naročnike je glasilo na voljo proti plačilu po veljavnem ceniku, ki ga 
določi občinski svet.  
 

2. Programska vsebina temelji na svobodi izražanja, nedotakljivosti in varstvu človekove 
osebnosti in dostojanstva, na svobodnem pretoku informacij in odprtosti za različna 
mnenja, prepričanja in različne vsebine, avtonomnosti odgovornega urednika in 
uredništva pri ustvarjanju programskih vsebin.  

 
3. Glasilo obvešča o delu organov občine in javnih zavodov, ki jih ustanavlja občina, 

društev in drugih organizacij, ki opravljajo naloge v javnem interesu in delajo za 
skupno dobro občine, ter poroča o aktualnih gospodarskih, političnih, socialnih, 
kulturnih in ostalih dogajanjih v občini. Prav tako pokriva področja, kot so: okolje in 
prostor, izobraževanje, zdravje, šport oz. rekreacija, pisma bralcev, literarni prispevki, 
zahvale in pohvale občanov, obvestila in napovednik (koledar prireditev), predstavitev 
zanimivih dogodkov in osebnosti iz naše preteklosti.  Nekatera področja se lahko 
pojavljajo neperiodično, v skladu s prostorom, ki je na voljo. Predvsem naj občinsko 
glasilo izžareva pozitivno sporočanje.  

 
4. Uredništvo si prizadeva za redno obveščanje občanov o dogodkih, ki so se zgodili ali 

se še bodo, vendar s poudarkom na aktualnih temah. Urednik in uredniški odbor 
določa glavne teme glasila in prispevke posameznih članov uredniškega odbora. Pri 
svojem delu in izboru obravnavanih tem ter načinu njihove obdelave je uredniški 
odbor na podlagi programske zasnove in kodeksa novinarske etike neodvisen in 
samostojen. 
 

5. Presojanje o objavi posameznega prispevka je v pristojnosti odgovornega urednika in 
uredniškega odbora. Anonimnih prispevkov  (brez podpisa in naslova) se ne objavlja. 
Zavrnitev objave temelji na oceni, da je prispevek napisan tako, da v ničemer ne 
zadeva delovanja Občine Velike Lašče ali interesov, želja oz. kakršnih koli potreb 



občank in občanov občine. Zavrne se tudi objava prispevka na podlagi presoje, da so v 
prispevku zapisane trditve ali sodbe, ki so nepreverjene, neutemeljene ali žaljive za 
osebe ali organe oziroma organizacije, na katere se nanašajo. Prav tako se lahko 
zavrne tudi prispevek, če je v nasprotju s programsko zasnovo glasila.  

6. Uredništvo je dolžno obvestiti osebe občinske uprave in župana o prispevku, ki 
zadevajo delovanje občine, in s tem pristojnim in odgovornim dati možnost odgovora 
ali pojasnila še v isti številki glasila.  

 
7. Del glasila je namenjen tudi oglasnim sporočilom, ki se lahko objavljajo samo proti 

plačilu po veljavnem ceniku. Za oglase se ne štejejo obvestila in objave občine, 
obvestila v zvezi z izvajanjem javnih služb, kulturnih prireditev in dobrodelnih akcij, 
ne šteje se za oglase tudi navajanje sponzorjev in donatorjev v okviru medijske 
predstavitve prireditev. Za oglaševanje se štejejo plačana obvestila, ki jih naroči 
pravna ali fizična oseba z namenom, da bi pospeševala poslovni promet ali v javnosti 
ustvarjala ugled in dobro ime.  
 
 

8. Izdajatelj glasila: Občina Velike Lašče 
Sedež izdajatelja glasila: Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče 

 

Številka: 0301-023/2012 

Velike Lašče, 11. oktobra 2012 

 

                                         Občina Velike Lašče 
                                                župan Anton Zakrajšek, l.r. 

 
 


