Pravila pisanja in oddajanja PISEM BRALCEV in ostalih
prispevkov občanov
V uredništvu Pletenic toplo pozdravljamo sodelovanje občanov z njihovimi prispevki, zato
smo vedno veseli tudi besedil v obliki pisem bralcev. Pri tem pa želimo opomniti, da ima
glasilo določeno uredniško politiko, v skladu s katero želimo, da so napisani tudi prispevki
občanov, saj si v nasprotnem primeru pridružujemo pravico, da pisem ne objavimo.

Pravila pisanja Pisem bralcev so naslednja:
- Posebej dobrodošla so Pisma bralcev in ostali prispevki, ki vsebujejo konstruktivno
spodbudo, pozitivne predloge in motivacijski ton za občane. Sprejemamo tudi kritiko, če
seveda vsebuje koristno informacijsko vsebino za občane, a naj bo le-ta napisana v
konstruktivnem ali vsaj nevtralnem tonu. Uredništvo si pridružuje pravico, da pisem, ki so
napisana v izrazito nekonstruktivnem, kritičnem in sovražnem tonu ne objavi.
- Pisma bralcev in ostali prispevki občanov naj vsebujejo tematiko, ki je zanimiva za večino
občanov in ni namenjena le eni osebi ali morda občinski upravi. Pisma bralcev tako niso
namenjena reševanju sosedskih sporov ali starih zamer. Če bi radi razrešili določen problem
za katerega menite, da je odgovorna občinska uprava, vas prosimo, da namesto Pisma
bralcev pošljete vprašanje za rubriko Vprašali ste, odgovarjamo, ali pa se zglasite v času
uradnih ur na občinski upravi in z njimi osebno rešite težavo.
- Pismo bralcev in ostali prispevki občanov naj ne vsebujejo žaljivih, obtužujočih, satiričnih ali
posmehljivih opomb.
- Pismo bralcev naj vsekakor izraža mnenje bralca, a naj bo le to zapisano tako, da ne
opredeljuje neresničnih ter nepreverjenih dejstev.
- Pisma bralcev niso namenjena izkazovanju političnih interesov. Za ta namen je možno
rezervirati oglasni prostor.
- Ker je prostor v glasilu omejen, vas prosimo, da svojih misli ne ponavljate večkrat, pač pa
svoje mnenje zapišete jasno, brez nepotrebnega dramatiziranja in navajanja podatkov brez
prave teže.
- V občinskem glasilu Pletenice ni dovoljeno objavljati vsebin, ki spodbujajo k narodni, rasni,
verski, spolni ali drugi neenakopravnosti, k nasilju in vojni ali izzivajo sovraštvo in nestrpnost.
- Pisma bralcev in ostali prispevki občanov morajo biti podpisani z imenom in priimkom
konkretne osebe. Če pismo ali prispevek piše skupnost, mora biti izpostavljena oseba, ki
piše v imenu te skupnosti. Če pismo ne bo podpisano v skladu s tem pravilom, si v
uredništvu pridružujemo pravico, da dodamo ime pošiljatelja pisma (npr. Janez Novak za
Skupnost…). Pisma, pri katerih ime in priimek pošiljatelja ni naveden, ne bodo objavljena.
- Lektor Pisem bralcev ne lektorira v celoti, saj ne želi posegati v pošiljateljev slog pisanja.
Kljub temu pa si, če pisma vsebujejo nejasne stavke in opazne slovnične napake, pridružuje
pravico, da popravi v skladu s slovničnimi pravili in slogovnim slogom uredništva.

Navodila za oddajanje pisem bralcev in ostalih prispevkov občanov:
- Pisma bralcev in ostale prispevke občanov sprejemamo na e-naslovu pletenice@dol.si ali
na naslovu Občina Dol pri Ljubljani, Dol 1, 1262 Dol pri Ljubljani, s pripisom “za Pletenice” Pisma bralcev in ostali prispevki občanov, ki bodo objavljeni v naslednji izdaji glasila,
sprejemamo do zadnjega dne v tekočem mesecu. Izjemoma so zaradi pomanjkanja prostora
lahko nekatera Pisma bralcev ali prispevki objavljeni tudi v kasnejših izdajah.
- Pisma bralcev in ostali prispevki občanov naj ne bodo daljša od 3000 znakov s presledki
vred.
- Fotografije so dobrodošle, a morajo biti velike vsaj 1500 x 900 dpi oziroma velikosti 500 kb
do 1 Mb ali več.
- Vsa pisma morajo biti podpisana s polnim imenom in priimkom, naslovom, elektronskim
naslovom in telefonsko številko, kjer lahko preverimo identiteto avtorja.

Presojanje o objavi posameznega prispevka je v pristojnosti odgovorne urednice. Uredništvo
si pridružuje pravico spreminjanja, brisanja in/ali dodajanja naslova, podnaslova,
mednaslovov in podnapisov ter krajšanja prispevkov.

