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Zadeva: Poročilo odgovornega urednika občinskega glasila Odsev o uresničevanju programske 
zasnove glasila 
 
 
Namen: Obravnava in sprejem urednikovega poročila o uresničevanju programske zasnove ter 
obravnava in sprejem finančnega poročila o poslovanju glasila Odsev v letu 2015 
 
Pravna podlaga: Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS,  št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo 
2, 27/08 odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 - ZUUJFO), Statut Občine 
Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo 2 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 1, 8/12 in 3/15).  
  
Predlagatelj: župan, g. Peter Ložar   
 
Poročevalca: odgovorni urednik glasila Odsev  ter strokovna sodelavka VII/1, ga. Barbara Kovačič 
 
 
Obrazložitev: 
 
Občinsko glasilo Odsev je imelo v letu 2015 kar dva odgovorna urednika. In sicer g. Miro Štebe je bil 
odgovorni urednik do junija 2015, od septembra 2015 dalje pa je odgovorna urednica ga. Metka 
Pravst, imenovana za obdobje dveh let.  
 
Občinskemu svetu podajamo podrobnejšo predstavitev ustvarjenih prihodkov ter porabe sredstev iz 
proračunske postavke 0022 – Občinsko glasilo Odsev v letu 2015 in urednikovo poročilo o izvajanju 
uredniške politike v enakem obdobju. 
 
Namen obravnave te podtočke je seznanitev občinskega sveta z nastalimi stroški izdajanja občinskega 
glasila v letu 2015, z ustvarjenimi prihodki in z izvajanjem uredniške politike. 
 
 
FINANČNE POSLEDICE:  
 
Predstavitev poročila urednika o izvajanju potrjene programske zasnove ter o realizaciji prihodkov in 
odhodkov glasila Odsev v letu 2015 ne bo imelo finančnih posledic za veljavni proračun.   
 
 
 
 
 
 
 



Gradivo k 1. točki : 
 
Poročilo o izhajanju Odseva v prvem polletju 2015 
 
Od januarja do junija 2015 je izšlo 6 številk Odseva. Razen januarske, ki je imela 28 strani, so vse 
številke imele po 32 strani (vključno s platnicami). Držali smo se dogovora o dovoljeni debelini glasila, 
čeprav je bilo tudi v tem obdobju v Občini zelo veliko dogajanja in stvari o katerih bi lahko tudi 
obširneje poročali. Držali smo se programske zasnove in smo skušali kar najbolje »odsevati« 
dogajanje v Trzinu in predstavljati naš kraj in ljudi, ki si zaslužijo pozornosti.  
 
Ves čas smo si želeli, da bi naše glasilo končno lahko izdajali v celoti v barvah in tudi, da bi vseeno 
poskusili zamenjati tiskarno, saj smo imeli pogosto zaplete zaradi nefleksibilnosti tehničnega 
urednika. Težave smo imeli tudi zaradi plačevanja avtorjem za posamezne članke. Prihajalo je do 
nesoglasij glede ocen kaj je novinarski članek in kaj društveno poročilo. Čeprav je Nadzorni odbor 
Občine Trzin dal prav glavnemu in odgovornemu uredniku, da le on lahko oceni, kdaj gre za 
novinarski prispevek in kdaj za suhoparno društveno poročilo, kakršnega naj bi bila društva dolžna 
pisati, s predstavniki Občine nismo našli skupnega jezika. K sreči je bila vseeno večina avtorskih 
člankov le honorirana. 
 
Trzin, 24.3. 2016 
                                                           glavni in odgovorni urednik Odseva 

 za številke od 1 do  6 v letu 2015 
                                                                                                                 Miro Štebe 
 

 
Poročilo o izhajanju občinskega glasila Odsev od septembra 2015 do decembra 2015 
 
Čeprav je s septembrom Odsev začel izhajati pod vodstvom nove urednice, je uredništvo ohranilo 
večino piscev, ki so Odsev ustvarjali pod prejšnjim urednikom Mirom Štebetom. 
 
S septembrsko izdajo je bil Odsev oblikovno prenovljen (oblikovno prenovo je po navodilih urednice 
pripravilo podjetje IR Image), začel pa je izhajati tudi v barvah. 
 
Vsak mesec se je Odsev vsebinsko prilagajal razpoložljivemu prostoru – natančno 32 stranem (dvem 
tiskarskim polam), na katerih so bile razvrščene stalne rubrike: 

 'Občinske novice' za poročanje o dogajanju, ki je neposredno povezano z OT; 

 'Na dlani' za poročila, reportaže in intervjuje o dogajanju v Trzinu v preteklem mesecu; 

 'Trzinci – naš ponos' za posameznike, ki s svojim delovanjem na kakršen koli način izstopajo 
in jih skozi intervju predstavimo občankam in občanom; 

 'Trzinski podjetniki' za predstavitev podjetij, ki so vpeta v življenje v Trzinu; 

 'Na dlani' za razširjene napovedi dogajanja v prihodnjem mesecu; 

 'Ali ste vedeli?' za nenavadne ali zgodovinske prispevke; 

 'Vremenska sekir(i)ca' za spremljanje vremena in drugih 'nevšečnosti' v našem kraju; 

 'Napovednik' za dogodke, ki so zbrani na eni strani (oblikovno smo to stran dokončno 
dodelali z novembrsko številko). 

 
Rubrike so si vedno sledile v zgoraj zapisanem zaporedju, le število strani v posamezni rubriki se je 
prilagajalo aktualnemu dogajanju v našem kraju. Lokalne novice, dogodki, predstavitve domačih 
društev ipd. so imele prednost pred ostalimi novicami tudi v primeru, če so bile oddane nekaj dni po 
točno določenem roku za oddajo gradiva. Če se niso uvrstile v aktualno izdajo glasila, smo jih objavili 
v naslednji izdaji, v kolikor je bilo to smiselno, sicer jih nismo objavili. 
 
Člani uredništva so dosledno upoštevali navodila in roke za oddajo prispevkov in fotografij, zato je 
urejanje in lektoriranje Odseva potekalo nemoteno in brez zamud. 



 
V sodelovanju z IR Image, ki skrbi za tehnično urejanje glasila, smo zadnjih nekaj dni prilagajali 
vsebino tudi notranjim stranem, ki so bile namenjene oglasom. V kolikor oglasni prostor ni bil 
zakupljen v celoti, so nam to sporočili, in v tem primeru smo imeli na uredništvu možnost razširiti 
vsebino na prostor, ki je bil sicer namenjen oglasom; uspešno smo ga zapolnili s primerno vsebino.  
 
Tudi sicer je sodelovanje z IR Image potekalo brez zapletov. Vsak mesec smo se z vodjo projekta 
dogovorili za točen datum oddaje besedil in slik, da je imel oblikovalec na voljo vsaj dva dneva za 
postavitev, zadnji dan in na dan oddaje glasila v tiskarno pa sta bila namenjena vnašanju popravkov, 
ki sva jih pripravili skupaj z lektorico. 
 
Glasilo je bilo vsak mesec pravočasno oddano v tiskarno in posledično tudi pravočasno dostavljeno na 
Občino. Le oktobrska izdaja Odseva, kot so poročali nekateri občani, je bila s strani Pošte Slovenije 
razdeljena v dveh dneh – nekaj občanov je Odsev v nabiralnike prejelo dan kasneje, kot so 
pričakovali. 
 
Pritožbe članov uredništva so se pojavile pri izplačevanju honorarjev. Ker sem upoštevala 'Odlok o 
zagotavljanju obveščanja javnosti o delu Občine Trzin in glasilu Občine Trzin', nekateri člani 
uredništva, ki so tudi člani društev, za svoje pisanje niso prejeli honorarja, saj do njega niso bili 
upravičeni zaradi članstva v posameznih društvih. Na to so se pritožili, a kot urednica sem bila dolžna 
spoštovati pogodbo, ki sem jo podpisala z Občino Trzin in v kateri je nedvoumno navedeno, da 
moram spoštovati omenjeni Odlok. V skladu s tem tudi nisem naročala člankov, ki jih ni bi smela 
honorirati, saj bi v tem primeru kršila Zakon o avtorskih in drugih pravicah. 
 
Finančna poročila sem oddajala v skladu z navodili, v njih so bili navedeni člani uredništva, ki so bili 
upravičeni do honorarjev. Vsak mesec smo ostali pod mejo sredstev, ki so bila namenjena za 
urednikovanje, lektoriranje, avtorske prispevke in fotografije. 
 
Glede na vse navedbe je razvidno, da sem funkcijo urednice vzela skrajno resno in se zavzela, da je 
Odsev dobil novo podobo in postal še bolj kakovosten ter poln aktualnih in koristnih informacij za 
občanke in občane Trzina. Lahko trdim, da mi je s pomočjo zavzete uredniške ekipe to tudi uspelo. 
Ostajamo pa vsak mesec na preži in v kolikor se bo pokazalo, da je treba kaj izboljšati, bomo to tudi 
storili. 
 
      Glavna in odgovorna urednica Odseva 
        Metka Pravst 
 
 
Trzin, 22.3.2016 

 
 

---000--- 
 

Gradivo k 2. točki: 
FINANČNO POROČILO GLASILA ODSEV ZA LETO 2015 
 
Občinskemu svetu podajamo predstavitev ustvarjenih prihodkov ter porabe sredstev iz proračunske 
postavke 0022 – Občinsko glasilo Odsev v letu 2015. 
 
Namen obravnave te podtočke je seznanitev občinskega sveta z nastalimi stroški izdajanja občinskega 
glasila v letu 2015 in z ustvarjenimi prihodki.  
 
V nadaljevanju podajamo  podrobno razčlenjeno realizacijo po prihodkih in stroških. 
 



1. Realizacija (obdobje  01.01.2015 – 31.12.2015) 
 
Realizacija prihodkov in odhodkov iz naslova občinskega glasila Odsev je pripravljena na osnovi 
Finančnega načrta in predloga Cenika oglasov in honorarjev za občinsko glasilo Odsev za leto 2015, ki 
ga je sprejel občinski svet Občine Trzin na 4. redni seji dne 11.02.2015, ter na podlagi pogodbe s 
tiskarno za leto 2015, kjer smo določili tudi trženje oglasnega prostora s fiksno ceno /mesec. 
 
Realizacija prihodkov in odhodkov v letu 2015 (v EUR): 

Opis: Sprejeti pror. 2015  
(2)  

Veljavni pror. 
2015 (3) 

Zaključni rač. 2015 
(4) 

Ind. 4/3: 

Prihodki: 6.600,00 6.600,00 3.668,00 55,57 

Stroški Odsev: 40.000,00 40.000,00 29.838,20 74,60 

 
2. Prihodki 
 
Občina Trzin je na podlagi naročilnic in pogodbe sklenjene  za trženje oglasnega prostora za leto 2015 
(Grafex d.o.o. in IR IMAGE d.o.o.)  prejemala vsak mesec fiksni delež ne glede na to, ali je podjetje, ki 
trži oglasni prostor imelo s trenutno izdano številko ta znesek pokrit in plačan ali ne. 
 
V letu 2015 so prihodki od trženja oglasnega prostora v glasilu Odsev znašali skupaj 3.668,00 EUR, in 
sicer šest zneskov v višini 450,00 EUR neto/številko (Grafex d.o.o.) ter še prihodek trženja za štiri 
mesece v višini 242,00 EUR neto/številko (IR IMAGE d.o.o.). 
 
Občina Trzin zagotavlja izdajanje glasila s sredstvi iz Proračuna Občine Trzin, ki so zagotovljena v 
okviru proračunske postavke 0022 – Občinsko glasilo Odsev. Sredstva je potrebno zagotavljati tudi s 
storitvijo trženja oglasov, reklamnih sporočil, obvestil, reklamnih in promocijskih člankov in drugih 
ekonomsko propagandnih sporočil, kar lahko po pooblastilu opravlja urednik oziroma za to področje 
zadolženi član uredniškega odbora ali zunanji poslovni partner, ki mora biti izbran po postopku, ki ga 
določa Zakon o javnem naročanju. 
 
 
 3. Stroški 
 
V realizirane stroške leta 2015 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 
2015. Vsa plačila so bila izvršena s PP 0022 – Občinsko glasilo Odsev, na kateri je bilo v letu 2015 za ta 
namen predvidenih 40.000,00 EUR.  
 
Stroške Odseva v letu 2015 na PP 0022 so predstavljali: 

- plačilo za delo odgovornega urednika po pogodbi z Mirom Štebetom v višini 3.375,75 EUR, 
- plačilo za delo odgovornega urednika po računu  z Metko Pravst v višini 1.264,13 EUR, 
- avtorski honorarji za delo novinarjev in lektoriranje v višini 10.402,75 EUR, 
- delo preko študentskega servisa v višini 160,11 EUR, 
- stroški tiskanja Odseva v višini 12.134,82 EUR, 
- stroški raznosa Odseva v višini 1.634,63 EUR, 
- strošek vezave Odseva za leto 2014 v višini 86,35 EUR, 
- grafična prenova Odseva v višini 332,59 EUR, 
- strošek objave oglasa za novega odgovornega urednika v višini 127,92 EUR, 
- poračun DDV-ja v višini 266,40 EUR, 
- napaka v knjiženju – napačna PP v višini 385,34 EUR. 

 
Stroški so bili realizirani v višini 29.838,20 EUR. Realizirani stroški so nižji od načrtovanih, saj so se 
nekateri  stroški s prenovitvijo znižali (odgovorni urednik ter  tisk in tehnično urejanje). 
 



V NASLEDNJI TABELI SO PRIKAZANA IZPLAČILA ZA ODSEV PO ŠTEVILKAH ZA LETO 2015 
 

Izplačilo za leto 2015 
št. 
strani     

raznos odseva november 2014   146,98   

skupaj novembrska številka 24   146,98 

odsev - december - fiksni del honorarja   482,25   

odsev - december - ostali del honorarjev   527,45   

tisk odseva    482,79   

raznos odseva    99,65   

skupaj decembrska številka 16   1.592,14 

odsev - januar - fiksni del honorarja   482,25   

odsev - januar - ostali del honorarjev   1112,81   

tisk odseva    1221,23   

raznos odseva    149,36   

skupaj januarska številka 28   2.965,65 

odsev - februar - fiksni del honorarja   482,25   

odsev - februar - ostali del honorarjev   1112,805   

tisk odseva    1359,15   

delo preko šs   96,3   

raznos odseva    181,54   

skupaj februarska  številka 32   3.232,05 

odsev - marec- fiksni del honorarja   482,25   

odsev - marec - ostali del honorarjev   1250,01   

tisk odseva    1359,15   

raznos odseva    181,88   

skupaj marec številka 32   3.273,29 

odsev - april - fiksni del honorarja   482,25   

odsev - april - ostali del honorarjev   1375,9   

tisk odseva    1359,15   

raznos odseva    150,34   

skupaj aprilska številka 32   3.367,64 

odsev - maj - fiksni del honorarja   482,25   

odsev - maj - ostali del honorarjev   1085,2   

tisk odseva    1359,15   

raznos odseva    181,54   

skupaj majska številka 32   3.108,14 

odsev - junij - fiksni del honorarja   482,25   

odsev - junij - ostali del honorarjev   1144,02   

tisk odseva    1359,15   

delo preko ŠS za junij   63,81   

raznos odseva    189,17   

skupaj junijska številka 32   3.238,40 

Grafična prenova Odseva   332,59 332,59 

odsev - september - fiksni del honorarja   421,37   

odsev - september - ostali del honorarjev   809,46   

tisk odseva    1014,83   

raznos odseva    176,91   



skupaj septembrska številka 32   2.422,57 

odsev - oktober - fiksni del honorarja   421,38   

odsev - oktober - ostali del honorarjev   1101,43   

tisk odseva    1014,83   

raznos odseva    177,26   

skupaj oktobrska številka 32   2.714,90 

odsev - november- fiksni del honorarja   421,38   

odsev - november - ostali del honorarjev   883,66   

tisk odseva    1014,83   

skupaj novembrska številka 32   2.319,87 

tisk odseva  december   257,97   

skupaj decembrska številka 32   257,97 

Vezava Odseva za leto 2014   86,35   

poračun ddv-ja   266,4   

objava oglasa   127,92   

napaka v knjiženju - napačna PP   385,34   

skupaj     29.838,20 

 
 
 

Finančni plan za leto 2015 
 
Urednik - fiksni del 482,25 5.304,75 

Avtorski honorarji za članke 786,00 8.646,00 

Lektoriranje - ocena 250,00 2.750,00 

Fotografije + naslovnica 190,07 2.108,75 

Tisk Odseva 1.737,32 19.110,50 

Raznos (11 raznosov) 180,00 1.980,00 

Vezava izvodov (ocena)  100,00 

Skupaj:   40.000,00 

 
 
 
 

            Pripravila: 
Barbara Kovačič, 

strokovna sodelavka VII/1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Predlog sklepa št. 1 
Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – 
uradno prečiščeno besedilo 2, 27/08 odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 odl. US, 40/12 – ZUJF in 
14/15 - ZUUJFO), Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo 2 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 1 in 8/12) na 13. redni seji dne 13.04.2016 sprejel 
naslednji 
 

SKLEP 
 
Občinski svet se je seznanil s Poročilom odgovornega urednika občinskega glasila Odsev za leto 2015, 
ki ga je predložil odgovorni urednik glasila Odsev in ugotavlja, da je ustrezno pripravljeno. 
 
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin  in začne veljati naslednji dan po objavi. 
 
 
Številka: 13-6.1/2016                       župan  
Datum:  13.04.2016               Peter LOŽAR, l.r.  
   
 
 
 
             
Predlog sklepa št. 2 
Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – 
uradno prečiščeno besedilo 2, 27/08 odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 odl. US, 40/12 – ZUJF in 
14/15 - ZUUJFO), Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo 2 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 1 in 8/12) na 13. redni seji dne 13.04.2016 sprejel 
naslednji 
 

SKLEP 
 
Občinski svet se je seznanil s Finančnim poročilom o poslovanju glasila Odsev v letu 2015 in ugotavlja, 
da je ustrezno pripravljeno. 
 
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin  in začne veljati naslednji dan po objavi. 
 
 
Številka: 13-6.2/2016                                         župan  
Datum: 13.04.2016                    Peter LOŽAR, l.r.   
 
 


