
Navodila za objavo prispevkov 

Namen spletne strani L´mit: 

Osrednji namen spletne strani je na enem mestu mladim in mladinskim organizacijam na območju 
Mestne občine Ljubljana ponuditi prostor za spletno objavo informacij, ki so aktualne, mladim zanimive 
in so za njih hkrati brezplačne oz. cenovno ugodne. Mladi se na poti odraščanja srečujejo z različnimi 
interesi in željami, zato jim želimo s spletno stranjo omogočiti lažji in hitrejši dostop do raznovrstnih in 
kakovostnih informaciji, ki so pomembne za njihovo osamosvojitev in doseganje želenih ciljev.  

Tematska področja prispevkov: 

Prispevki so namenjeni dvema ciljnima skupinama, in sicer mladim in mladinskim organizacijam oz. 
organizacijam za mlade, zato je spletna stran razdeljena na dve podstrani, ki pokrivata naslednja 
tematska področja: 

• »Za Mlade«: Prireditve; Izobraževanje, Delo; Zdravje, Šport; Natečaji; Prostovoljstvo. 
• »Za Mladinske Organizacije«: Sodelovanje; Mladinske politike; Izobraževanja; Razpisi; 

Uporabni viri. 

Navodila za pripravo prispevkov:  

Za objavo prispevkov na spletni strani L´mit smo z namenom, da bi bila objava informacij različnih 
organizacij poenotena, pripravili splošna navodila in smernice za pripravo besedila.  

Organizacije lahko posredujejo prispevke in napovedi dogodkov, ki se vsebinsko nanašajo na ciljni 
skupini1 in spadajo v zgoraj našteta tematska področja oz. so aktualna in zanimiva za mlade ali 
mladinske organizacije na lokalnem, nacionalnem ali mednarodnem področju. Prispevki lahko 
vsebujejo napovedi dogodkov, kot so delavnice, seminarji, predavanja ali izobraževanja, ki so vezana 
na področje mladinskega dela za mlade in mladinske delavce oz. obravnavajo ključne in aktualne 
vsebine znotraj mladinskega sektorja. Prav tako so prispevki lahko vezani na natečaje, razpise za mlade, 
izobraževanja in štipendiranja, ponudbo dela, pripravništva ali prostovoljstva oz. vsebino, ki obravnava 
aktualna mladinska vprašanja… 

V prispevke naj bodo vključene naslednje informacije:  

• natančen naslov dogodka, 
• datum in čas dogodka,  
• kraj dogodka, 
• rok za prijavo na dogodek, 
• organizator dogodka, 
• vsebina z nameni in cilji dogodka, 
• priponka oz. kontakt za dodatne informacije oz. povezava do izvirne spletne strani, 

                                                           
1  Mladi, stari med 15. in 29. letom, ki bivajo, se izobražujejo in se s svojim delovanjem zadržujejo na območju Ljubljane.  

 



• fotografija velikosti 448 x 336 px oz. 640 x 480 px (v primeru, ko želite, da je prispevek 
izpostavljen v rubriki »A veš« za mlade ali v rubriki »Dobro je vedeti« za mladinske 
organizacije), 

• tematsko področje oz. rubrika v katero želite uvrstiti dogodek, 
• število znakov s presledki: max. 1500. 

V skladu z navodili pripravljene prispevke pošljite na naslov: info.skuc@lmit.org  

POMEMBNO! Če želite, da se vaša novica objavi v torkovem E-namigu tekočega tedna, nam novico 
pošljite najkasneje v ponedeljek, če pa bi si želeli, da vključimo novico v sredin E-namig, nam jo 
posredujte najkasneje v torek. 
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