Spoštovani avtorji prispevkov občinskega glasila Šmarske novice!
Želimo, da bodo Šmarske novice kakovostno glasilo vseh, zato smo pripravili nekaj navodil.
BESEDILA
Vsa besedila za objavo so napisana v slovenskem jeziku. Upoštevajo se slovnična in
pravopisna pravila. Besedilo pišite v Times New Roman ali Arial, velikost črk 12, brez
dodatnega formatiranja: pri nastavitvi odstavka naj bo vse nastavljeno na 0, obojestranska
poravnana, vrstice brez presledka (vrednost 1).
Uporabljajte le normalne črke (ne velikih tiskanih).
Če želite, da je določeno besedilo izpostavljeno, želeni tekst podčrtajte in v oklepaju pripišite
(podkrepljeno/bold).
Vsi prispevki naj vključujejo:
- naslov
- kratek uvod oziroma povzetek besedila
- osrednje besedilo
- podpis avtorja s polnim imenom in priimkom
- ime in priimek avtorja fotografije in podnapis za fotografijo.
FOTOGRAFIJE
Vsak prispevek naj vključuje vsaj eno fotografijo. Fotografije pošiljajte ločeno v formatu .jpg
ali .tif in ne vstavljenih v Wordovo datoteko. Priložene fotografije morajo biti velike vsaj 300
dpi. Nizko resolucijskih, neostrih in slabih fotografij ne bomo objavili. Ne pošiljajte fotografij,
ki jih niste fotografirali sami ali za njih nimate dovoljenja avtorja. Za vsako fotografijo
pripišite ime in priimek avtorja ter podnapis.
PISMA BRALCEV
Del prostora v glasilu se namenja mnenjem bralcev in komentarjem na objavljene vsebine.
Skladno s prostorsko razpoložljivostjo in potrebami oziroma željami bralcev so pisma bralcev
lahko stalna ali občasna rubrika. Objava fotografij ob pismih bralcev ni možna.
Dolžina pisem bralcev naj ne presega 50 vrstic oziroma 3.000 znakov (brez presledkov).
Uredniški odbor pisma bralcev objavlja po lastni presoji in ima pravico do krajšanja ali
neobjave pisem v skladu s programsko zasnovo glasila, razen ko gre za odgovore in popravke
v skladu z Zakonom o medijih.
Vsa pisma morajo biti podpisana s polnim imenom in priimkom, naslovom, elektronskim
naslovom in telefonsko številko, kjer lahko preverimo identiteto avtorja.

IZJAVA AVTORJA
V skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov mora avtor prispevka za objavo poslati še
izjavo:
»Podpisani …………………………………….. dovoljujem, da uredništvo občinskega glasila Šmarske
novice vodi moje osebne podatke v svoji podatkovni bazi za potrebe bodoče komunikacije in
sodelovanja z menoj.«
Pod izjavo je treba obvezno pripisati e-naslov in telefonsko številko.

KAM POŠLJEM?
Elektronski naslov, na katerega pošljete vaše prispevke, je: sergeja.javornik@smarje.si.
Gradivo za objavo lahko pošljete tudi na naslov uredništva: Občina Šmarje pri Jelšah,
Šmarske novice, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah.
DO KDAJ POŠLJEM?
V vsaki številki občinskega glasila je objavljen rok za oddajo prispevkov, fotografij in obvestil
za objavo v naslednji številki. Gradivo, dostavljeno po določenem roku, bo objavljeno po
uredniški presoji.
UREDNIŠKA POLITIKA
Presojanje o objavi posameznega prispevka je v pristojnosti odgovorne urednice in
uredniškega odbora. Uredništvo si pridružuje pravico spreminjanja, brisanja in/ali dodajanja
naslova, podnaslova, mednaslovov in podnapisov ter krajšanja prispevkov. Pri večjih
spremembah se pred objavo odgovorna urednica pogovori z avtorjem.
Zavrne se 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 prispevek, če je v nasprotju s programsko
zasnovo glasila in/ali zakonskimi določili, o čemer avtorja obvesti odgovorna urednica.
V občinskem glasilu Šmarske novice ni dovoljeno objavljati vsebin, ki spodbujajo k narodni,
rasni, verski, spolni ali drugi neenakopravnosti, k nasilju in vojni ali izzivajo sovraštvo in
nestrpnost.
Šmarske novice spoštujejo vse avtorske pravice in objavljajo samo izvirne prispevke oziroma
prispevke, katerih avtorske pravice so nesporno pridobljene.
Nepodpisani prispevki ne bodo objavljeni.
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