
 
 

     

 
 

 

TRR: 01386-0100001846            DŠ: SI33714789                 MŠ: 1358561             Šifra neposrednega uporabnika občinskega proračuna:7684 
 
OBČINA TRZIN 
Župan, Peter Ložar 
 
Številka: 6-5/2019 
Datum: 8. 4. 2019 
 
 
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 
2018  
 
 
Namen: Obravnava in sprejem urednikovega poročila o uresničevanju programske zasnove ter 
obravnava in sprejem finančnega poročila o poslovanju glasila Odsev v letu 2018 
 
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 OT, 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 OT,  št. 
6/08 – uradno prečiščeno besedilo, 8/12, 3/15 in 11/16).  
  
 
Predlagatelj:  župan, g. Peter Ložar   
 
Poročevalka: ga. Vesna Sivec Poljanšek, odgovorna uradnica glasila Odsev  
 
 
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 Odsev, 
poroča občinskemu svetu na seji, na kateri občinski svet obravnava zaključni proračun za preteklo 
proračunsko leto.  
 
 
 
Finančne posledice:  
 
Predstavitev poročila urednika o izvajanju potrjene programske zasnove ter o realizaciji prihodkov in 
odhodkov glasila Odsev v letu 2018, ne bo imelo finančnih posledic za veljavni proračun.   
 
 
 

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


Poročilo urednice o izvajanju potrjene programske zasnove: 
 
 
Domžale, 4. 4. 2019 

 
Poročilo o delovanju Odseva v letu 2018 

 
Uredniških smernic, ki sem jih začrtala že ob začetku dela za Odsev, jeseni 2017, sem se dosledno 
držala tudi v letu 2018. 
 
Odsev še vedno vsebuje najrazličnejše rubrike, povezane z delom in življenjem v občini Trzin. Del 
prispevkov prispevajo na lastno pobudo različna društva in organizacije, del prispevkov pa je 
oblikovan po uredniški presoji – glede na aktualnost dogajanja v občini in glede na druge potrebe, 
povezane z dinamiko delovanja občinskega glasila, kar v praksi pomeni, da so določene rubrike stalno 
prisotne, nekatere pa le občasno – preprosto zaradi pomanjkanja prostora (kadar je prispevkov, ki 
morajo obvezno v objavo zaradi aktualnosti in drugih pogojev, preprosto (pre)več). 
 
Eden najpomembnejših dejavnikov pri moji uredniški politiki je bil tudi lani vezan na točnost 
oddajanja gradiv vseh pišočih, saj tovrstna doslednost prinaša in omogoča nemoteno delo urednika, 
kasneje pa še vseh drugih, vpletenih v verigo nastajanja občinske revije, od lektorice do oblikovalcev in 
postavljavcev revije do končne točke – tiskanja samega izdelka.  
 
Zaradi doslednosti pri držanju zastavljenih rokov sem lahko gradivo vsak mesec pravočasno ali celo 
predčasno oddala podjetju IR Image iz Kamnika, s katerim sem kot že leto poprej odlično sodelovala. 
Njihova ekipa je izvrstno oblikovana in odgovorni iz omenjenega podjetja vedno poskrbijo, da Odsev 
oblikujejo strokovnjaki, ki znajo poskrbeti za všečen končni izdelek, ob tem pa pridejo naproti 
uredniku in njegovim željam oziroma potrebam, vezanim na posamezno vsebino. 
 
Ekipa Odseva, ki skrbi za pisanje člankov, usmerjenih s strani urednika ali uredništva, je bila (in je še) 
zares dobra, in četudi večina med njimi po izobrazbi ne prihaja iz novinarskih ali podobnih vod, so 
svoje delo opravili korektno in profesionalno ter upoštevajoč uredniške namige ali priporočila za 
snovanje posameznih tem. Kot v preteklosti sem se z vsakim od njih dogovarjala posamezno za 
pisanje določenih prispevkov, saj se je v praksi izkazalo, da je tovrsten način sodelovanja lažji in 
hitrejši od skupnih srečanj, med drugim tudi zato, ker nihče od sodelujočih pri Odsevu, vključno z 
mano, pri glasilu ni redno zaposlen in je zato vpleten še v drugo delo. Individualni dogovori in 
sestanki z vsakim posameznim pišočim so se izkazali za dobro odločitev tudi v primerih, ko je bilo 
treba ob določeni pereči problematiki odreagirati takoj, ne glede na to, ali je bil Odsev že tik pred 
odhodom v oblikovanje ali tisk. 
 
Kot leto poprej sem se tudi lansko leto dosledno držala dogovorjene kvote denarja, namenjene za 
honorarje pišočih in za druge stroške občinske revije. Honorarje sem izračunavala po shemi, ki sem jo 
prejela ob prevzemu urednikovanja Odseva, in ki po odloku o urejanju Odseva točno narekuje, katere 
vrste člankov se lahko plača (izključno tiste, ki jih naroči urednik v skladu z uredniško politiko!) in 
kako se izračunajo honorarji zanje (izključno po številu lektoriranih znakov!). 
 
Vsak mesec sem poskrbela, da začrtane kvote denarja, namenjene za honorarje, nisem niti enkrat 
prekoračila, nasprotno, nekaj denarja je v omenjeni mošnji ostalo vsak mesec – odvisno tudi od 
količine naročenih člankov. 
 
Za kakovost končnega izdelka je poleg vseh drugih omenjenih zaslužna tudi izvrstna lektorica Darja 
Tasič, ki se trudi za visok nivo jezika in skupaj z mano zavzema stališče, da morajo biti tudi na videz še 
tako preprosto napisani članki v končni fazi razumljivi in jezikovno brezhibni.    
 



Lani je del mojega uredniškega dela v mesecu maju in oktobru predstavljalo tudi delo, povezano z 
državnozborskimi in lokalnimi volitvami oziroma s koordiniranjem pravočasnega zbiranja predvolilnih 
oglasov, žrebanjem njihovih pozicij, usklajevanja glede njihove velikosti in drugo. Oktobrska številka 
Odseva je bila prav zaradi omenjenih oglasov po dogovoru, sprejetem na eni od občinskih sej, tudi 
širjena, kar je za celotno ekipo (lektorico, oblikovalce in postavljavce, tiskarja in urednika) pomenilo 
tudi več dela, ki pa smo ga vsi izpeljali korektno kot običajno in upoštevajoč vse začrtane roke. 
 
Verjamem, da je lahko le zaradi dobrega sodelovanja z vsemi, ki so kakorkoli vpeti v pripravo in 
urejanje Odseva, in zaradi njihove visoke angažiranosti končni izdelek tak, kot si ga želimo za 
občinsko glasilo: da odseva aktualno dogajanje ter obenem vsebuje še ščepec drugih malenkosti, ki 
popestrijo in obogatijo njegovo vsebino. 
 

Vesna Sivec Poljanšek, 
glavna in odgovorna urednica Odseva 

  
 

---000--- 
 
 
FINANČNO POROČILO GLASILA ODSEV ZA LETO 2018 
 
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 2018. 
 
 
1. Realizacija (obdobje  01.01.2018– 31.12.2018) 
 
Realizacija prihodkov in odhodkov iz naslova občinskega glasila Odsev je pripravljena na osnovi 
Finančnega načrta glasila Občine Trzin Odsev za leto 2018, ki ga je sprejel Občinski svet Občine 
Trzin na 23. redni seji dne 20. 12. 2017, ter na podlagi Pogodbe o opravljanju storitev tiska glasila OT 
Odsev in zakup oglasnega prostora v glasilu Odsev za obdobje od 01.09.2017 do 31.12.2018, s katero 
je bila določena fiksna cena 140,00 EUR/izvod.  
 
Realizacija prihodkov in odhodkov v letu 2018 (v EUR): 

Opis: Sprejeti pror. 2018  
(2) 

Veljavni pror. 
2018(3) 

Zaključni rač. 
2018 (4) 

Ind. 4/3: 

Prihodki: 1.400,00 1.400,00 1.400,00 100,00 

Stroški Odsev: 35.000,00 35.000,00 28.165,01 80,47 

 
 
2. Prihodki 
 
Občina Trzin je na podlagi pogodbe sklenjene 23.08.2017 za trženje oglasnega prostora za obdobje 16 
mesecev (od 01.09.2017 do 31.12.2018) s podjetjem IR IMAGE d.o.o., prejemala  za vsak izvod glasila 
fiksni delež prihodkov. 
V letu 2018 so prihodki od trženja oglasnega prostora v glasilu Odsev znašali skupaj 1.400,00 EUR, in 
sicer deset zneskov v višini 140,00 EUR neto/številko. 
Decembrska številka je bila plačana v januarju.  
 
 



 3. Stroški 
 
Med realizirane stroške leta 2018 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 
2018. Vsa plačila so bila izvršena s PP 0022 – Občinsko glasilo Odsev, na kateri je bilo zagotovljenih 
35.000,00 EUR. V letu 2018 je bilo izdanih 10 številk, saj v mesecu juliju in avgustu Odsev ne izide. 
 
Stroške Odseva so v letu 2018 na proračunski postavki 0022-Občinsko glasilo Odsev  predstavljali: 

Konto Opis konta 
Realizacija    

v EUR 

402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 10.741,31 

402005 

Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja in podobni- fiksni del 
urednici Vesni Sivec Poljanšek 482,25 EUR bruto/številko + honorar za 
pisanje člankov  (10 številk) 8.206,84 

402206 Poštnina in kurirske storitve 1.751,97 

402901 Plačila avtorskih honorarjev- honorarji za pisanje člankov 7.464,89 

SKUPAJ   28.165,01 

 
 
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 OT, 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 OT,  št. 
6/08 – uradno prečiščeno besedilo, 8/12, 3/15 in 11/16) je Občinski svet Občine Trzin na 6. redni 
seji, dne 24. aprila 2019, sprejel naslednji 
 

SKLEP 
 

1. Občinski svet se je seznanil s Poročilom odgovorne urednice občinskega glasila Odsev za leto 
2018 ter Finančnim poročilom o poslovanju glasila Odsev v letu 2018 in ugotavlja, da sta 
poročili ustrezno pripravljeni. 

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

 
 
Številka: 6-5/2019                         Župan  
Datum: 24. 4. 2019                  Peter LOŽAR, l.r.  
   


