
Pravilnik za objavo članka na spletni strani Poglejmo.si 
 
Sprejeli bomo samo kvalitetno napisano vsebino, katera se bo skladala z vašimi 
storitvami/ izdelki oz. ponudbo iz vaše stroke.  

 
 Dolžina članka naj bo minimalno 300 znakov (brez presledkov)  

IZJEMA – Mikro članek, kateri lahko vsebuje tudi 100 besed in na kratko poda vse 
pomembne, kvalitetne informacije. 

 Profilna slika v velikosti nad 1500 px (max 500 KB) 
Nimate slike? – Po dogovoru vam jo zagotovimo mi 

 Naslov do 9 besed (priporočljivo je 3 do 7 besed) 

 Naslovi, ki zagotovo pritegnejo pozornost so:  
Vodič do/ po...  Kako...  6 korakov do... 3 napake... 

 UVOD - kateri povzame bistvo celotnega članka 

 VSEBINA (članek naj bo napisan z vmesnimi H naslovi; dodajate lahko kvote; tabele; 
statistiko, video.) 

 SLIKE (min 1000 px in max 500 kb)- vsebovati mora napis (naslov), kateri pove kar 
slika prikazuje. 

 PODPIS (do 250 besed) – vaše ime in priimek, kratka predstavitev (naziv, funkcija) 
ter vaši kontakti (spletna stran, FB, Tweeter, Instagram, Pinterest, ipd.) 

 SLOVAR TUJK - v kolikor članek vsebuje kakšno tujko ali novo besedo 
 

 
INFORMACIJE 
 
Informacije oz. članki, ki se bodo objavili na strani Poglejmo.si, so pisani po naši viziji. 
Vizija je, dati osebam uporabne, priročne in poučne informacije iz področja, s katerim 
se ukvarjate. Torej, ko oseba prebere ta članek, lahko te informacije takoj 
implementira in nekako izboljša svoje življenje. 
 
Primer:  
Če ste računalničar: 3 koraki, kako naložiti spletni vtičnik?  
ali pa mehanik: Kako pripomorete k zdravju motorja avtomobila? 

 
Da bi bolje razumeli, kakšne informacije bodo objavljene: 
 

- Recepti – so vsebine, ki vodijo bralca skozi procese/ korake kuhanja/ peke in 
ustvarjanje lastnih napitkov, ipd. 
Primer:  
V nekaj korakih specite mehkega piščanca, kot masterchef. 
Pripravite zdrav detox smoothi. 
Skuhajte svoj regratov sirup. 
 

- Nasveti – pojasnjuje kako naj kdo, v določenem položaju ravna/ dela.  
Primer:  
Če želite porabiti manj goriva med vožno z avtomobilom, vozite na max 2500 obratih. 
Kako si pomagati pri oslovskem kašlju?  
Kako pravilno dvigovati uteži? 
 

- Priporočila – dajo dodano vrednost neki stvari ali osebi. 
Primer:  
Priporočamo vam uporabo tega šampona, saj vam bodo lasje manj izpadali in se ne 
bodo tako mastili. 



Priporočamo x program za profesionalno uporabo. 
V kolikor želite izgubiti kak kilogram, se izogibajte tej hrani! 
 
 

- Triki in veščine – so odličen pripomoček za hitrejše in lažje upravljenje v vsakdanji 
situaciji. 
Primer:  
Vam odpiranje kozarca za vlaganje dela preglavice? Uporabite vročo vodo! 
Kako kruh ohraniti dlje svež? Pospravite ga skupaj z jabolkom v zaprto posodo. 
Želite naravno gnojilo za svoje rože? Namakajte bananine olupke dlje časa v vodi. 
 
 

- Naredi sam – Kadar ni časa za »mojstra« stroke, vzamemo orodje in se lotimo sami. 
Primer:  
Izdelajte visoko gredo kar doma! 
Ustvarite si uteži iz steklenic polnih vode in palice. 
Napišite svojo knjigo/ priročnik, ki bo v pomoč ducat bralcem. 
 

- Vodiči (navodila) -  Tukaj je prostor za vodiče, kateri bodo uporabnikom pomagale 
korak za korakom narediti oz. jih usmeriti k pravilni izvedbi. 
Primer:  
Vodič za zavezovanje kravate: postanite mojster! 
Navodila za izdelavo naravnega mila. 
Vodič za pravilno izvedbo vaj za hrbtenico. 
 

- Novosti – novosti na trgu. Splošne informacije o vseh novostih v Sloveniji. 
Primer:  
Maribor pozor! Odprtje zelo znane brivnice za moške. 
Izšla je nova revolucionarna podlaga za domačo vadbo- poglejte! 
Preizkusite novo polžjo kremo za popolne rezultate! 
 

 
 


