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ŠTEVILKA: 19-11/2021 

DATUM: 2. 4. 2021 

  

 OBČINSKI SVET OBČINE TRZIN 

  

  

ZADEVA: Cenik glasila Občine Trzin Odsev 

  

NAMEN: Sprejem cenika 

  

PRAVNA PODLAGA: Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 

besedilo, 76/08, 79/9, 51/10, 40/12-ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-

1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), Statut Občine Trzin (Uradni 

vestnik Občine Trzin, št. 2/21 – uradno prečiščeno besedilo), 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, 

11/16, 8/20 in __/21)  

  

PREDLAGATELJ: Peter Ložar, župan Občine Trzin 

  

POROČEVALCA: Peter Ložar, župan in Barbara Gradišek, Strokovna sodelavka VII/1 za delo OS 

in splošne zadeve  

  

FINANČNE POSLEDICE:  Višina sredstev je zagotovljena v proračunu Občine Trzin.  

  

 

 

OBRAZLOŽITEV: 

 

Občinski svet Občine Trzin je v mesecu marcu v prvem branju sprejel Odlok o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o zagotavljanju obveščanja javnosti o delu Občine Trzin in glasilu Občine Trzin. V 

tem odloku je določeno, da se cena na enoto za posamezne stroške (plačilo za delo urednika, znesek 

na znak za pisanje člankov, lektoriranje in fotografiranje), stroški pošiljanja naročenih izvodov glasila in 

cena za oglasna sporočila, ki jih v Odsevu želijo objaviti organizatorji volilne kampanje, določi v ceniku, 

ki ga sprejme občinski svet. Zneski na znak za pisanje člankov, fotografiranje in lektoriranje ostajajo na 

enaki ravni kot pretekla leta, prav tako cena za izvod glasila. Nekoliko smo povišali le plačilo za delo 

urednika, saj novi odlok določa tudi, da urednik redno in ažurno objavlja aktualno vsebino Odseva tudi 

na enem izmed družbenih omrežij. V ceniku je določena tudi cena za oglasna sporočila, ki jih v času 

volilne in referendumske kampanje v Odsevu želijo objaviti organizatorji volilne kampanje.    

 

 

 

 

 



PREDLOG SKLEPA: 

 

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 
79/9, 51/10, 40/12-ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – 
ZIUOOPE), Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 2/21 – uradno prečiščeno besedilo), 
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, 11/16, 8/20 in _/21) je Občinski svet 
Občine Trzin na 19. redni seji, dne 21. aprila 2021, sprejel naslednji  
 

SKLEP 

 

Občinski svet Občine Trzin je sprejel Cenik glasila Občine Trzin Odsev.  

 

Številka: 19-11/2021          Župan Občine Trzin 

Datum: 21. 4. 2021             Peter LOŽAR, l. r. 

 

 

PREDLOG CENIKA: 

 

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 
79/9, 51/10, 40/12-ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – 
ZIUOOPE), Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 2/21 – uradno prečiščeno besedilo), 
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, 11/16, 8/20 in _/21) je Občinski svet 
Občine Trzin na 19. redni seji, dne 21. aprila 2021, sprejel  

 

CENIK GLASILA OBČINE TRZIN ODSEV 
 

1. Honorarji (v EUR): 
 

Urednik – fiksni del (bruto znesek za 1 številko) 600,00 

Pisanje člankov (bruto znesek za 1 znak) 1 znak = 0,00806 €  

Lektoriranje (bruto znesek za 1 znak) 1 znak = 0,00256 € 

Fotografiranje (bruto znesek za 1 fotografijo) 

 

č b/b 7,92 € 

b nasl.: 15,83 € 

  
2. Oglasna sporočila organizatorjev volilne kampanje v času volilne in referendumske 

kampanje (v EUR, brez DDV): 
  

velikost strani: oglas  

polovica 100,00  

tretjina 75,00 

četrtina 50,00 

 
3. Cena za tiskan izvod Odseva 

  

Cena za izvod Odseva: cena  

1 izvod 1,50 



4. Ta cenik se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po uveljavitvi 

Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zagotavljanju obveščanja javnosti o delu 

Občine Trzin in glasilu Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. _____/2021). 

 

5. Z dnem uveljavitve tega cenika, prenehata veljati Finančni načrt glasila Občine Trzin Odsev za 

leto 2021 in Cenik za Odsev za leto 2021 (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 11/19).  

 
6. Za vse pogodbe sklenjene pred uveljavitvijo tega cenika se do izteka pogodbenih rokov 

uporabljajo določbe Finančnega načrta glasila Občine Trzin Odsev za leto 2021 in Cenika za 

Odsev za leto 2021 (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 11/19). 

 

 

Številka: 030-0001/2021                                                                             Župan Občine Trzin 

Datum: 21. 4. 2021             Peter LOŽAR, l. r. 

 

 


