
VABILO 
 

KTD Sončnica Pertoča 
organizira za svoje člane in simpatizerje  

KOSTANJEV PIKNIK, V NEDELJO, 11. 10. 2015, OB 15. URI pri GVD 
Pertoča ( Center za medgeneracijsko druženje). 

_________________________________________________ 
Pobudnik akcije Društvo za zaščito živali 

AKCIJA STERILIZACIJ IN KASTRACIJ PSOV IN MAČK 

20 % popust pri ceni storitve 

NA VSEH VETERINARSKIH POSTAJAH V POMURJU 

od 01. 10. 2015 do 30. 11. 2015 

 
(IZVOD ZA DRUŠTVO)  

 
PODATKI O LASTNIKU ŽIVALI (vpišite): 
 
Ime in priimek: 
_________________________________________________ 
Naslov: 
_______________________________________________________ 
Občina: ___________________________________ 
Tel.št./e-naslov:  ____________________________  
Pes (vpiši število pri posameznem spolu):  Ž: ___ M: _________ 
Mačka (vpiši število pri posameznem spolu): Ž: ____ M: ______ 

 
P O M E M B N O !  

Z enim kuponom lahko popust uveljavite za več živali.  
Pred sterilizacijo oz. kastracijo mora biti vaša žival zdrava in na 

tešče!  
Po zaključku akcije bomo izžrebali 5 nagrajencev, katerim bomo 

podelili nagrade! 

 
(IZVOD ZA 

VETERINARSKO 
POSTAJO) 

 

AKCIJA S/K 
2015/II. 

 
 
 
 
 

 

 

 

           
   Spoštovane občanke in občani! 
 
PONOVNO VAS VABIMO K SODELOVANJU  PRI NASTAJANJU NOVE 

ŠTEVILKE OBČINSKEGA GLASILA GORIČKI VRH. 

Ob nastajanju zadnje številke glasila je bilo slišati precej pripomb, da se prispevki 

zbirajo tik  pred izidom glasila, ko ste v zadregi, ker se nekaterih stvari, ki so se 

dogajale med letom, ne spomnite več,  zatorej vas  obveščam in istočasno prosim,  

da se prispevki za naslednjo število glasila  tokrat zbirajo sproti skozi vse leto 

na naslovu  odgovorne urednice glasila: suzana.fickomatko@gmail.com. 

Obenem bi prosila, da naj bodo članki napisani in posredovani v elektronski obliki, v 

programu Word. Ime računalniškega dokumenta naj bo isto, kot je naslov Vašega 

članka. Vsi teksti naj bodo podpisani s polnim imenom in priimkom avtorja. Naslov 

prispevka naj se navezuje na vsebino  in naj ne vsebuje v  naslovu imena ali sedeža  

društva oz. organizacije. Kratice, ki se jih pogosto uporablja, naj bodo izpisane s 

polnim imenom. 

Digitalne fotografije in drugo slikovno gradivo naj  bo posredovano samostojno v jpg. 

formatu, ločljivost najmanj 300 dpi. K digitalnim fotografijam  obvezno zapišite avtorja 

fotografije oziroma, če avtor ni znan, ime tistega, ki fotografijo hrani oziroma 

poseduje. 

Dolžina Vaših tekstov naj bo naslednja:  

 za pol natisnjene  strani  v Goričkem vrhu ustreza  tekst, ki vsebuje približno  

1160 znakov  s presledki (pisava Times New Roman, velikost črk 12) in dve 

fotografiji (naslov članka  v dveh vrsticah); 

 če je stran brez fotografij, vsebuje tekst  približno 5480 znakov s presledki (z 

naslovom članka v dveh vrsticah); 

 ena tiskana stran brez fotografij (naslov članka v dveh vrsticah);  

 ena tiskana stran z dvema fotografijama s presledki je približno  4000 

znakov (naslov članka v dveh vrsticah). 

Glavni urednik si pridržuje pravico, da prispevke skrajša zaradi omejenosti 

posameznih rubrik v glasilu ter jih umesti v obliko, ki pritegne čim širši krog bralcev. 

Pred objavo jih posreduje na vpogled avtorjem prispevkov in lektorju.  

Prispevki, ki vsebujejo nepreverjene, enostranske ali oglaševalske informacije, 

sovražni govor  ali druge vsebine, ki lahko žalijo čustva posameznikov,  ne bodo 

objavljeni.  

Pri pisanju prispevkov upoštevanje »zlato« pravilo, da je treba vedno odgovoriti na 

osnovnih pet vprašanj: Kaj se je zgodilo ? Kje se je zgodilo ? Kdaj se je zgodilo ? 

Kako se je zgodilo ? Kdo je bil akter ali sodelujoči pri dogodku ? 

 

Odgovorna urednica Goričkega vrha, Suzana Ficko Matko 

mailto:Suzana.fickomatko@gmail.com

