
UREDNIŠKA POLITIKA PORTALA OBRAZI SLOVENSKIH POKRAJIN 

 

Splošno o portalu 

• Portal Obrazi slovenskih pokrajin (okrajšano OSP) 
https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/  je spletni biografski leksikon znanih 
osebnosti slovenskih pokrajin ter Slovencev v zamejstvu in po svetu, ki ga 
upravlja Mestna knjižnica Kranj v sodelovanju z osrednjimi območnimi 
knjižnicami. Pogodbo o sodelovanju pri upravljanju in gostovanju portala Obrazi 
slovenskih pokrajin je podpisalo devet območnih knjižnic in Združenje splošnih 
knjižnic. 

• Vanj so združene osebnosti iz dosedanjih spletnih biografskih leksikonov: 
Celjskozasavski.si, Dolenjski biografski leksikon, Gorenjci.si, Koroški biografski 
leksikon, Pomurci.si, Primorci.si, Spodnjepodravci.si in Štajerci.si. 
 

Izbor osebnosti 

• V leksikon vključujemo osebnosti, ki so s svojim življenjem in delom pomembno 
zaznamovale razvoj posameznih pokrajin ali občin v preteklosti in sedanjosti ter 
so tako soustvarjale oziroma soustvarjajo njihovo podobo.  

• Portal Obrazi slovenskih pokrajin vključuje biografije osebnosti, ki so bile  rojene 
v posamezni pokrajini ali v zamejstvu, so tam živele oziroma živijo in/ali se 
šolale, predvsem pa so s svojim delom na katerem koli področju pomembno 
zaznamovale svoje okolje: pisatelji, pesniki, literarni ter umetnostni zgodovinarji 
in kritiki, novinarji, slikarji, glasbeniki, arhitekti, igralci, duhovniki, znanstveniki, 
raziskovalci, profesorji, učitelji,  gospodarstveniki, politiki, športniki itd. 

• V leksikon vključujemo tudi lokalno pomembne in zanimive osebnosti, ki jih ni 
mogoče najti v drugih biografskih virih, kot so Slovenska biografija, različne 
izdaje Kdo je kdo… in s svojim delom prispevajo k razvoju in prepoznavnosti 
ožjega lokalnega okolja.  

• Izbiramo ljudi, ki so nadpovprečno zaznamovali področje svojega dela oz. 
delovanja (različnih vej gospodarstva, umetnosti, medicine, športa itd.). Svojo 
nadpovprečnost izkazujejo na različne načine, v obliki izdanih del, nagrad … 

• Splošno načelo naj bi bilo raje več ljudi kot manj, hkrati pa velja, da kvalitetna 
selekcija pri izboru zagotavlja kredibilnost (ugled) leksikona kot celote.  

• Pri dilemah o izboru osebnosti, naj se vnašalec pred pripravo biografskega 
gesla posvetuje z regijskim urednikom. 

• Ni zaželeno, da vnašalci vnašajo in objavljajo svoje biografije.  
 

Priprava biografskega gesla 

• Vnašalci pri pripravi gesel upoštevajo Navodila za vnos vsebin na portal  Obrazi 
slovenskih pokrajin, dostopna v administracijskem vmesniku.  



• V skladu s kapaciteto leksikona oz. presojo priložimo fotografije, zaželena je 
vsaj portretna. Pri vseh fotografijah je treba izpolniti polje Nadomestno besedilo, 
ki omogoča uporabo portala tudi uporabnikom s posebnimi potrebami, to je 
branje s pomočjo spletnih bralnikov. 

• Za vsebino gesla odgovarjajo avtorji, pred objavo poskrbijo za vse potrebne 
avtorske pravice. 

• Namen objave gesel ni zgolj prepis iz objavljenih virov, temveč jih mora 
vnašalec na podlagi relevantne literature in virov samostojno oblikovati. Pri 
pisanju življenjepisa upoštevamo dejstva, ki osvetljujejo delo in življenje 
obravnavane osebe, ne navajamo pa ocen njenega dela in življenjskih 
usmeritev. 
 

Objava biografskega gesla 

• V administracijskem vmesniku je urednikom in vnašalcem dostopno Soglasje 
za objavo biografskega gesla, uporabljamo ga za pripravo biografskih gesel 
živečih osebnosti. Pri pokojnih geslo podpišejo dediči, če je potrebno. V primeru 
da za objavo potrebujemo le fotografsko ali drugo gradivo, uporabimo Soglasje 
o vključitvi gradiva v biografski leksikon Obrazi slovenskih pokrajin, objavljen v 
administracijskem vmesniku. 

• En izvod Soglasja za objavo biografskega gesla se hrani na regijskem 
uredništvu. 

• Pri delu je treba biti pozoren, da se ne krši določil Zakona o varstvu osebnih 
podatkov (Uradni list RS, št. 94/07), saj lahko neustrezni podatki ali objavljeni 
brez soglasja vodijo v nepotrebne težave. V ta namen živečo osebnost, ki jo 
želimo vključiti v spletni biografski leksikon, zaprosimo da podatke posreduje 
sama in skupaj uskladimo končno verzijo za objavo. Pri uporabi gradiva 
upoštevamo Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07). 
 

Uredniški odbor in vnašalci 

• Uredniški odbor: Sestavljen je iz glavnega urednika in regijskih urednikov, ki 
prihajajo iz osrednjih območnih knjižnic. Glavni in regijski uredniki se 
dogovarjajo o sprotnem delovanju in razvoju portala.  

• Glavni urednik: Sodeluje z izvajalcem Novi splet za odpravo napak in razvoj 
portala pri pripravi novih funkcij. Pripravlja in organizira sestanke uredniškega 
odbora in komunicira z regijskimi uredniki. Ureja uporabniška imena, komunicira 
z vnašalci iz različnih regij. Pregleduje na novo vnesenega gesla za gorenjski 
in osrednjeslovenski leksikon ter potrdi objavo. Pomaga in svetuje vnašalcem 
gesel pri reševanju tehničnih in vsebinskih težav. Spremlja statistične podatke 
in pripravlja statistična poročila o delovanju portala. Poroča o delu uredniškega 
odbora na sestankih nadzornega sveta.  



• Regijski uredniki: Vsak regijski leksikon ureja regijski urednik, ki je tudi del 
uredniškega odbora portala. Regijski urednik pregleda ustreznost gesla pred 
objavo in omogoči objavo novega gesla. Poleg vnašanja in popravljanja svojih 
biografskih gesel lahko urejajo profile vnašalcev s svojega območja, njihova 
biografska gesla in šifrante krajev. 

• Vnašalci: Sodelujoče ustanove predstavljajo pooblaščeni vnašalci oz. kreatorji 
gesla. 
 

Priključevanje novih leksikonov 

• Pri vključevanju novih leksikonov ohranjamo regijski koncept portala.  Manjši 
leksikoni se ne vključujejo kot celota, posamezna biografska gesla objavimo v 
regijskem leksikonu, kamor sodijo glede na knjižnična območja.  

• Preden organizacija dobi geslo za vnos vsebin, sklene z upravljavcem portala 
Dogovor o pogojih objavljanja v spletnem biografskem leksikonu Obrazi 
slovenskih pokrajin, kjer so določene pravice in dolžnosti obeh, besedilo 
dogovora je objavljeno na portalu Obrazislovenskihpokrajin.si 
 

Promocija 

• Portal Obrazi slovenskih pokrajin promoviramo po različnih kanalih: družbena 
omrežja, plakati, letaki, brošure, glede na zmožnosti posamezne knjižnice.  
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