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ŠTEVILKA 12-8/2020 

DATUM 2. 4. 2020 

  

 OBČINSKI SVET OBČINE TRZIN 

  

ZADEVA Poročilo odgovornega urednika občinskega glasila Odsev o uresničevanju 
programske zasnove glasila in Sklep o seznanitvi s Finančnim poročilom o 
poslovanju glasila Občine Trzin v letu 2019  
 

NAMEN: Seznanitev s poročili 

  

PRAVNA PODLAGA: Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS,  št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 
Statut Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 2/06 – uradno prečiščeno 
besedilo in 8/06) in Odlok o zagotavljanju obveščanja javnosti o delu Občine Trzin 
in glasilu Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin,  št. 6/08 – uradno prečiščeno 
besedilo, 8/12, 3/15 in 11/16).  
 

PREDLAGATELJ: g. Peter Ložar, Župan Občine Trzin 

  

POROČEVALKA: ga. Tanja Bricelj, odgovorna urednica glasila Odsev  
 

FINANČNE POSLEDICE: Predstavitev poročil urednic o izvajanju potrjene programske zasnove ter o 
realizaciji prihodkov in odhodkov glasila Odsev v letu 2019, ne bo imela finančnih 
posledic za veljavni proračun.   
 

OBRAZLOŽITEV:  

 

Namen in obravnava te točke je upoštevanje 23. člena Odloka o zagotavljanju obveščanja javnosti o delu 

Občine Trzin in glasilu Občine Trzin, ki določa, da urednik o svoje delu oziroma uresničevanju potrjene 

programske zasnove ter o porabi sredstev, ki so v proračunu namenjena za izdajanje Odseva, poroča 

občinskemu svetu na seji, na kateri občinski svet obravnava zaključni proračun za preteklo proračunsko 

leto.  

 

Občinsko glasilo Odsev je imelo v letu 2019 dve odgovorni urednici. Do junija 2019 je bila odgovorna 

urednica ga. Vesna Sivec Poljanšek, od junija 2019 dalje pa ga. Tanja Bricelj. V nadaljevanju podajamo 

poročili obeh urednic in finančno poročilo.   
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http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0457


Domžale, 23.3.2020 

 

Poročilo o delovanju Odseva do junija 2019 

 

Odsev, glasilo občine Trzin, sem vse od začetka prevzema uredniške funkcije urejala po zastavljenem 

načrtu, kakršnega sem zasnovala že ob prevzemu moje delovne funkcije. 

Osnovni očrt glasila se je tako tudi v letu 2019, v prvih šestih mesecih, kolikor sem bila še na mestu 

urednice omenjenega glasila, v prvi meri nanašal na vso aktualno dogajanje v občini, zraven pa so bile 

pridane še zanimive dodatne vsebine, ki so popestrile branje. 

 

Glavna naloga Odseva je bila torej (tudi) v letu 2019, do junija, usmerjena v nizanje novic, ki so se nanašale 

na delovanje občinske uprave in drugih občinskih institucij, pa v novice s področja delovanja 

najraznovrstnejših občinskih društev, šole in vrtcev, ob tem pa nismo pozabili niti na kulturne, športne, 

informativne in druge zanimive in koristne vsebine.  

 

Odsev je tudi v letu 2019 do junija skrbel, da so občani preko člankov in reportaž poleg vsega že prej 

omenjenega spoznavali tudi zanimive občane (starejše in mlade) in njihove številne dejavnosti ter še 

marsikaj drugega. 

 

Ker je časopis »živ organizem«, se je Odsev vedno sproti prilagajal tudi drugim različnim aktualnim 

dogodkom, ki so se nanašali na občinsko, medobčinsko ali državno delovanje. Tako smo v pomladnih 

mesecih leta 2019 nekaj prostora v Odsevu med drugim namenili tudi evropskim volitvam 2019.  

 

Tako kot je veljalo že vse od začetka prevzema uredniške funkcije, je sodelovanje s člani uredništva, 

zunanjimi sodelavci, lektorji in fotografi potekalo vse do izteka mojega mandata potekalo korektno in 

sproti, vsi skupaj s(m)o se vsak mesec držali začrtanih rokov, da smo na koncu lahko vedno pravočasno, 

ob zastavljenih rokih, oddali gradivo podjetju IR Image iz Kamnika, ki skrbi za oblikovanje in postavitev 

Odseva ter za oglasno podporo. Tudi z njimi je sodelovanje ves čas potekalo na visokokakovostni ravni, 

kar je vsem stranem omogočalo še lažji delovni proces in na koncu tudi zadovoljstvo ob pogledu na sveže, 

nove mesečne izvode glasila Odsev. 

 

 

Vesna Sivec Poljanšek  
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POROČILO O DELOVANJU OBČINSKEGA GLASILA ODSEV 
september – december 2019  
 
Prevzem funkcije, sledenje vsebinski zasnovi  
 
Urednikovanje občinskega glasila Odsev sem v letu 2019 prevzela s septembrsko številko, kar pomeni, da 
sem od prevzema funkcije sodelovala pri nastajanju štirih številk. V tem času sem upoštevala vsebinsko 
zasnovo, ki sem jo predstavila pred imenovanjem.  
 
Odsev je bralcem prinašal sveže vsebine v vsebinskih sklopih:  

 Občinske novice (obvestila občinske uprave, poročila s sej, intervju z županom, …)  

 V našem kraju (poročila z dogodkov v kraju)  

 Portret meseca (predstavitev zanimive osebe ali institucije, pomembne za Trzin) 

 Društva (poročila o aktivnostih, ki jih v uredništvo posredujejo društva)  



 Mladi o mladih (intervjuje z uspešnimi mladimi športniki/cami, umetniki/cami iz Trzina pripravlja 
študentka prvega letnika, kar zagotavlja mladosten pogled na vsebino) 

 Kultura (poročila in napovedi kulturnih dogodkov) 

 Šport in šah (poročanje športnih društev o njihovih dogodkih, dejavnostih in dosežkih) 

 Šola in vrtec (poročila in novice iz Osnovne šole Trzin in vrtcev) 

 Iz šolskih klopi (prispevki učencev, ki so sodelovali v novinarskem krožku na šoli – v sodelovanju z 
mentorico krožka)  

 Pokukajmo k sosedom (vsebine iz sosednjih občin)  

 Zdravje in gibanje (vsebine s tega področja v sodelovanju z Zdravstveno vzgojnim centrom ZD 
Domžale in Žano Babnik, študentko kineziologije) 

 Iz narave na krožnik (vsebine o divji hrani v sodelovanju z dr. Katjo Rebolj)  

 Vremenska sekirica (vsebine o vremenu in poročila s trzinske vremenske postaje) 

 Trzin'c vas gleda (kritičen pogled na vsebine, potrebne izboljšave)  

 Napovednik / Zahvale  

 Pisma bralcev  
 
Žanrsko smo vsebino v prvih štirih številkah obogatili tudi z anketo.  
 
Med rubrikami izstopa rubrika »Iz šolskih klopi«, ki se je po prvih treh številkah umaknila. Prve objave so 
namreč vsebino črpale iz minulega šolskega leta, ker pa v tem šolskem letu na šoli novinarski krožek ne 
poteka oz. ni ustvaril novih vsebin ali šolskega časopisa, sem rubriko ukinila. V primeru, da bi se na šoli 
delovanje krožka znova vzpostavilo, jo bom z veseljem obnovila.    
 
Širjenje ekipe   
 
Občinsko glasilo Odsev sem prevzela v dobri kondiciji in z zgrajenim ugledom, ki sem ga želela še nadgraditi 
in okrepiti. Že v avgustu sem k sodelovanju povabila vse dotedanje avtorje, soustvarjalce besedil in 
slikovne opreme in tudi nekaj novih, pri čemer sem kot kriterija za povabilo uporabila strokovnost in 
generacijsko raznolikost. Z vsem spoštovanjem do dosedanjih čudovitih sodelavcev, sem želela pomladiti 
ekipo ustvarjalcev in hkrati s tem doseči, da bi bolj vpletli v branje tudi mlajše prebivalce občine. V 
nekaterih številkah nam je to uspelo bolje, v drugih nekoliko slabše.  
 
S širitvijo strokovne ekipe se po eni strani dviguje kakovost revije, po drugi pa se višajo tudi stroški 
honorarjev. Menim, da je investicija v tem primeru upravičena in se je v tem času, sodeč po odzivih 
bralcev, že potrdila kot pravilna.    
 
Vsebinska pestrost  
 
Kot urednico me z vsako številko znova preseneti, koliko materiala prejmemo za objavo. Redno se namreč 
dogaja, da nam za objavo vseh vsebin zmanjkuje prostora, kar lahko pomeni več stvari: da se v Občini Trzin 
zares veliko dogaja, da so med krajani zelo ustvarjalni pisci in da ima Odsev ugled in je priljubljen med 
občani. Prizadevam si, da bi vse to ohranili in še nadgradili.   
 
Stiska s prostorom obenem pomeni dve neprijetnosti zlasti za avtorje: ena je, da je treba vsebine krajšati, 
druga pa ta, da morajo avtorji na objavo kdaj počakati do naslednjega meseca. Temu na žalost sledi tudi 
honoriranje. 
 
Kot zanimivost: Odsev obsega 32 strani, od katerih so običajno štiri namenjene oglasom (32-4=28). 
Odštejmo še dve (naslovnica in kolofon), kar pomeni, da za vsebino ostane 26 strani. Septembrski Odsev 
je vseboval 50(!) vsebin, oktobrski 40, novembrski 42, decembrski pa 48. Decembrska številka je zaradi 
številnih novoletnih voščil društev izšla v razširjeni izdaji, na 36 straneh.  
 
 



Kriteriji za objavo 
 
Kriteriji, ki jih upoštevam pri objavi, sledijo temeljnim novinarskim kriterijem, obenem pa dopuščajo nekaj 
več svobode in sproščenosti, ki je v primeru občinskih glasil in poročanja o dogodkih lokalnega značaja 
celo zaželena.  

- Ali je res? (verodostojnost, objektivnost)  

- Ali je pomembno za občane Trzina? (lokalnost, aktualnost)  

- Ali konstruktivno prispeva k bivanju v Občini Trzin? (konstruktivnost)  

Tem kriterijem nameravam slediti tudi v prihodnje.  
 
 
Tanja Bricelj          V Trzinu, aprila 2020 
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FINANČNO POROČILO GLASILA ODSEV ZA LETO 2019 

 

Občina Trzin zagotavlja izdajanje glasila s sredstvi iz Proračuna Občine Trzin, ki so zagotovljena v okviru 

proračunske postavke 0022-Občinsko glasilo Odsev. 

 

V nadaljevanju podajamo podrobno predstavitev o višini prihodkov iz naslova trženja ter o nastalih 

stroških izdajanja občinskega glasila v letu 2019. 

 

1. Realizacija (obdobje  1. 1. 2019– 31. 12. 2019) 

 

Realizacija prihodkov in odhodkov iz naslova občinskega glasila Odsev je pripravljena na osnovi Finančnega 

načrta glasila Občine Trzin Odsev za leto 2019, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Trzin na 3. redni seji 

dne 30. 1. 2019, ter na podlagi Pogodbe o opravljanju storitev tiska glasila OT Odsev in zakup oglasnega 

prostora v glasilu Odsev za obdobje od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020, s katero je bila določena fiksna cena 

25,00 EUR neto/izvod.  

 

Realizacija prihodkov in odhodkov v letu 2019 (v EUR): 

Opis: Sprejeti pror. 2019  

(2) 

Veljavni pror. 

2019(3) 

Zaključni rač. 2019 

(4) 

Ind. 4/3: 

Prihodki: 365,00 365,00 100,00 100,00 

Stroški Odsev: 35.000,00 35.000,00 27.888,17 80,47 

 

 

2. Prihodki 

 

Občina Trzin je na podlagi pogodbe sklenjene 31. 12. 2018 za trženje oglasnega prostora za obdobje 12 

mesecev (od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020) s podjetjem IR IMAGE d.o.o., prejemala  za vsak izvod glasila fiksni 

delež prihodkov. 

 

V letu 2019 so prihodki od trženja oglasnega prostora v glasilu Odsev znašali skupaj 365,00 EUR, in sicer 

en znesek v višini 140,00 EUR  (decembrska številka leta 2018 plačana v januarju) ter devet zneskov v višini 

25,00 EUR neto/številko. 

 

Decembrska številka je bila plačana v januarju.  



 3. Stroški 

 

Med realizirane stroške leta 2019 so zajeta plačila za urejanje glasila, raznos glasila, tisk ter vezavo glasila, 

avtorski honorarji za avtorje člankov in lektoriranje, ki so bili plačani v proračunskem letu 2019. Vsa plačila 

so bila izvršena s PP 0022 – Občinsko glasilo Odsev, na kateri je bilo zagotovljenih 35.000,00 EUR. V letu 

2019 je bilo izdanih 10 številk, saj v mesecu juliju in avgustu Odsev ne izide. 

 

Stroške Odseva so v letu 2019 na proračunski postavki 0022-Občinsko glasilo Odsev  predstavljali: 

Konto Opis konta 

Realizacija    

v EUR 

402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 11.145,87 

402005 

Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja in podobni- fiksni del 

urednici 482,25 EUR bruto/številko + honorar za pisanje člankov  (10 številk) 6.441,21 

402206 Poštnina in kurirske storitve 1.644,99 

402901 Plačila avtorskih honorarjev- honorarji za pisanje člankov 8.636,10 

SKUPAJ   27.888,17 

 

 

   

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 

79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18-ZSPDSLS-1 in 30/18), Statuta Občine Trzin (Uradni 

vestnik Občine Trzin, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06) in Odloka o zagotavljanju obveščanja 

javnosti o delu Občine Trzin in glasilu Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin,  št. 6/08 – uradno 

prečiščeno besedilo, 8/12, 3/15 in 11/16) je Občinski svet Občine Trzin na 12. redni seji, dne 20. maja 

2020, sprejel naslednji 

 

SKLEP 

 

1. Občinski svet se je seznanil s poročiloma obeh odgovornih urednic občinskega glasila Odsev za 

leto 2019 ter Finančnim poročilom o poslovanju glasila Odsev v letu 2019 in ugotavlja, da so vsa 

tri poročila ustrezno pripravljena. 

 

2. Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin. 

 

 

Številka: 12-8/2020              Župan Občine Trzin  

Datum: 20. 5. 2020                 Peter LOŽAR, l. r.  

 


