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ŠTEVILKA: 19-7/2021 

DATUM: 30. 3. 2021 

  

 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 2020  

  

NAMEN: Seznanitev s poročiloma  

  

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, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 - ZIUOOPE), Statut Občine Trzin 
(Uradni vestnik Občine Trzin, št. 2/21 – uradno prečiščeno besedilo) 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, 11/16 in 8/20).  

  

PREDLAGATELJ: g. Peter Ložar, župan Občine Trzin 

  

POROČEVALKA: ga. Tanja Bricelj, odgovorna urednica glasila Odsev 

  

FINANČNE POSLEDICE:  Predstavitev poročil nima finančnih posledic za 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 svojem 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 račun proračuna za 

preteklo proračunsko leto.  

 

Odgovorna urednica glasila Odsev je ga. Tanja Bricelj. V nadaljevanju podajamo poročilo urednice in 

finančno poročilo.  

 

---000--- 

 

Poročilo o izvajanju vsebinske zasnove za leto 2020 
 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0457


Odsev v letu 2020  

 izšlo je 10 številk  

 vsakokrat v nakladi 1.500 izvodov 

 vsaka številka je obsegala 32 strani  

 zaradi izraženega interesa bralcev se več kot 20 izvodov Odseva pošilja fizičnim osebam, ki niso 

občani občine Trzin 

 pri pripravi vsebin za Odsev je sodelovalo 23 stalnih sodelavcev in več priložnostnih piscev in 

avtorjev fotografij  

 od marca 2020 aktualno obveščamo občane tudi na družabnem omrežju Facebook kot Trzinski 

Odsev, ki ima 835 sledilcev (na dan 25. 3. 2021) 

Uresničevanje vsebinske zasnove v letu 2020  
 
Vsebinsko zasnovo občinskega glasila Odsev sem v letu 2020 uresničevala v največji možni meri in 
skladno z zastavljenimi tremi kriteriji: Ali je res?; Ali je pomembno za občane Trzina?; Ali konstruktivno 
prispeva h kakovosti bivanja v občini Trzin?  
 
Odsev je bralcem prinašal sveže vsebine v vseh predvidenih vsebinskih sklopih: 
 

 Občinske novice, V našem kraju, Portret meseca, Društva, Kultura, Šport in šah, Mladi o mladih, 
Šola in vrtec, Pokukajmo k sosedom, Zdravje in gibanje, Divje rastline, Vremenska sekirica, 
Trzin'c vas gleda, Zahvale, Obvestila, Pisma bralcev, Napovednik.  

 
V letu 2020 se je zaradi znanih razlogov razmerje vsebin, ki je bilo do tedaj precej v korist reportaž z 
dogodkov in prireditev ter poročil o dejavnostih društev, to prevesilo na stran intervjujev, pogovorov, 
predstavitev in splošnih vsebin. 
  
Kot vsi vemo, dogodkov v tem času skorajda ni bilo, zato je po moji oceni velik uspeh, da je 
uredništvu v preteklem letu uspelo z zanimivimi, aktualnimi vsebinami vsakokrat napolniti vseh 32 
strani.  
 
Pri tem sem uvedla tri nove rubrike, ki so dovolj široke, da nas vsebinsko ne omejujejo. Gre za rubrike 
Aktualno, Predstavljamo in Intervju. V prvi se posvečamo trenutno najbolj zanimivim temam, v drugi 
predstavljamo uspešne trzinske podjetnike, ki imajo podjetja v OIC, tretja rubrika je postavljena ob bok 
Portretu meseca in je zasnovana kot intervju z zanimivim sogovornikom. Teh je v Trzinu resnično veliko 
in ni strahu, da bi nam jih zmanjkalo.  
 
Posebnost, ki jo lahko posebej izpostavim, so vsebine v rubriki Zdravje. Uredništvu se je jeseni oglasila 

študentka psihologije iz Mengša in se ponudila, da bi pisala za Odsev. Prvi članek je bil objavljen testno 

in brezplačno oktobra 2020, ker pa gre za specifično vsebino, ki terja precej priprave in znanja, sem se 

odločila, da avtorico tudi honoriramo. Podobno se je ekipi ustvarjalcev za področje fotografije 

pridružila tudi študentka zaključnega letnika Višje šole za medije IAM. Jeseni se nam je pridružil še en 

avtor, magister kineziologije, ki prav tako piše strokovne prispevke s področja zdravja in gibanja, a se 

je honorarju odrekel, kar se mi zdi pomembno izpostaviti. Podobno se je honorarjem za svoje prispevke 

odpovedala tudi lokalna naravovarstvenica.  

Vsakokratnih 32 strani mi je v letu 2020 torej uspelo napolniti tudi po zaslugi avtorjev, ki so svoje 
novinarske in fotografske prispevke oddajali redno, vestno in v skladu z visokimi novinarskimi in 
estetskimi kriteriji. Posebna pohvala gre tudi njim.   
 



Dinamika oddajanja materialov in izida je bila v tem letu enaka kot doslej: vsak mesec 5. dne je zadnji 
rok za oddajo vsebin in fotografij, Odsev izide 20. v mesecu oziroma prvi naslednji delovni dan. 
Praviloma je že 19. dne v mesecu objavljena tudi spletna PDF oblika na spletni strani Občine Trzin. Vseh 
deset številk je bilo izdanih v predvidenem časovnem okvirju.  
 
Zagovarjam stališče, da lahko z naročenimi članki, ki jih pripravljajo novinarji ali drugi usposobljeni 
avtorji, ki so za svoje delo tudi plačani, pomembno vplivamo na boljšo kakovost glasila. To po eni strani 
sicer pomeni več stroškov za občinski proračun, a hkrati izboljšuje obveščenost občanov, veča 
priljubljenost časnika, spodbuja občane k branju in posledično k večji vključenosti v lokalno okolje. To 
stališče bom zagovarjala tudi v prihodnje.   
 
Namesto IR Imagea od septembra 2020 Specom  
 
Po odločitvi podjetja IR Image, da z junijem 2020 prekine pogodbo o sodelovanju, je oblikovanje, 
postavljanje, trženje oglasnega prostora in skrb za tisk prevzelo podjetje Specom d. o. o. iz Lesc.  
 
Sodelovanje z novimi postavljavci je zgledno in uspešno, delo je opravljeno pravočasno, korektno in 
strokovno, komunikacija je redna in učinkovita. Prav tako trženje oglasnega prostora dosega dobre 
rezultate, kljub temu, da podjetje ni iz lokalnega okolja, zato skuša tržniku oglasnega prostora 
uredništvo pomagati tudi s predlogi in rednim pravočasnim obveščanjem o tem, katera podjetja bodo 
predstavljena v aktualni številki.  
 
Za konec posebej izpostavljam izjemno korektno sodelovanje s podjetjem IR Image, s katerim smo 
Odsev soustvarjali do junija 2020. Po prekinitvi pogodbe so prejšnji postavljavci novemu pogodbeniku 
posredovali v celoti odprto datoteko revije, kar v založniškem svetu ni običajno. Zato se na tem mestu 
v svojem imenu in v imenu novega postavljavca podjetju IR Image še enkrat zahvaljujem.  
 
V Trzinu, 26. marca 2021      Tanja Bricelj, urednica  
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FINANČNO POROČILO GLASILA ODSEV ZA LETO 2020 

 

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 2020. 

 

1. Realizacija (obdobje  1. 1. 2020 – 31. 12. 2020) 

 

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

Finančnega načrta glasila Občine Trzin Odsev za leto 2020, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Trzin 

na 9. redni seji dne 27. 11. 2019 ter na podlagi Pogodbe o opravljanju storitev tiska glasila Občine Trzin 

Odsev in zakup oglasnega prostora v glasilu Odsev za obdobje od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020 (do junija 

2020) ter na podlagi pogodbe z novim izvajalcem. V mesecu juniju je namreč podjetje Ir image, d. o. o. 

podalo pisno odpoved Pogodbe o opravljanju storitev tiska glasila Občine Trzin Odsev in zakup 

oglasnega prostora v glasilu Odsev za obdobje od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020. Občina je izvedla javno 

naročilo, na podlagi katerega je bil izbran nov izvajalec in sicer podjetje Specom, d. o. o., s katerim je 

bila sklenjena pogodba za obdobje od 2. 9. 2020 do 1. 9. 2023. 



Realizacija prihodkov in odhodkov v letu 2020 (v EUR): 

Opis: Sprejeti pror. 2020  

(2) 

Veljavni pror. 2020  

(3) 

Zaključni rač. 

2020 (4) 

Ind. 4/3: 

Prihodki: 250,00 250,00 265,00 106,00 

Stroški Odsev: 35.000,00 35.000,00 28.649,17 81,85 

 

 

2. Prihodki 

 

Občina Trzin je na podlagi pogodbe sklenjene s podjetjem Ir Image, d. o. o. za trženje oglasnega 

prostora v obdobju januar 2020 - junij 2020 prejemala za vsako številko glasila fiksni delež prihodkov, 

ki je znašal 25,00 EUR neto/številko. Od septembra 2020 do decembra 2020 pa je Občina Trzin na 

podlagi sklenjene pogodbe s podjetjem Specom, d. o. o. za vsako številko glasila prejemala fiksni delež 

prihodkov v višini 30,00 EUR neto/številko.    

 

V letu 2020 so prihodki od trženja oglasnega prostora v glasilu Odsev znašali skupaj 265 EUR  brez DDV  

in sicer sedem zneskov v višini 25,00 EUR  (decembrska številka leta 2019 plačana v januarju) ter trije 

zneski v višini 30,00 EUR neto/številko. 

 

Decembrska številka je bila plačana v januarju.  

  

 

3. Stroški 

 

Med realizirane stroške leta 2020 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 2020. 

Vsa plačila so bila izvršena s PP 0022 – Občinsko glasilo Odsev, na kateri je bilo zagotovljenih 35.000,00 

EUR. V letu 2020 je bilo izdanih 10 številk, saj v mesecu juliju in avgustu Odsev ne izide. 

 

Stroške Odseva so v letu 2020 na proračunski postavki 0022-Občinsko glasilo Odsev  predstavljali: 

Konto Opis konta 

Realizacija    

v EUR 

402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 11.868,55 

402005 

Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja in podobni- fiksni del 

urednici 482,25 EUR bruto/številko + honorar za pisanje člankov  (10 številk) 7.663,03 

402206 Poštnina in kurirske storitve 1.870,64 

402901 Plačila avtorskih honorarjev- honorarji za pisanje člankov 7.246,95 

SKUPAJ   28.649,17 

 

 

 

 

 

 

   

 



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, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – 

ZIUOOPE), Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 2/21 – uradno prečiščeno besedilo) 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, 11/16 in 8/20) je Občinski svet Občine 

Trzin na 19. redni seji, dne 21. aprila 2021, sprejel naslednji 

 

SKLEP 

 

1. Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s poročilom odgovorne urednice občinskega glasila 

Odsev za leto 2020 ter Finančnim poročilom o poslovanju glasila Odsev v letu 2020 in ugotavlja, 

da sta poročili ustrezno pripravljeni. 

 

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

 

 

Številka: 430-0007/2019                                       Župan Občine Trzin  

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

 

 


