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Namen: Obravnava in sprejem urednikovega poročila o uresničevanju programske zasnove ter 
obravnava in sprejem finančnega poročila o poslovanju glasila Odsev v letu 2016 
 
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, 14/15 – 
ZUUJFO in 76/16), 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. Metka Pravst, 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 2016, ne bo imelo finančnih posledic za veljavni 
proračun.   
 
 
 
 
 
 



Gradivo k 1. točki : 
 
Poročilo o izhajanju občinskega glasila Odsev za leto 2016 
 
V letu 2016 je izšlo 10 številk Odseva. S Prostovoljnim gasilskim društvom Trzin smo v maju 
2016 izdali tudi izredno številko Odseva ob 110-letnici delovanja PGD Trzin v obsegu 16 strani. 
Občinska uprava je bila o tem obveščena, posebna izdaja Odseva pa finančno ni bremenila 
občinskega proračuna, saj so besedila in slike prispevali člani PGD Trzin, urednica in lektorica sva 
sodelovali prostovoljno, pripravo za tisk in tisk pa je iz lastnih sredstev krilo društvo. 
 
V rednih izdajah Odseva je bila vsak mesec aktualna vsebina razporejena na 32 straneh v stalnih 
rubrikah, ki sem jih zasnovala ob začetku mandata (Občinske novice, V našem kraju, Trzinci – 
naš ponos, Trzinski podjetniki, Na dlani, Vremenska sekir(i)ca in Napovednik). Obseg rubrik se je 
spreminjal glede na aktualnost in potrebe po poročanju o določenih tematikah, vsak mesec pa 
smo na uredništvu dali prednost aktualnim dogodkom, lokalnim novicam, predstavitvam 
domačih društev in podjetnikov ter pismom občank in občanov – te vsebine so imele prednost 
pred ostalimi novicami tudi v primeru, če so bile oddane nekaj dni po določenem roku za oddajo 
gradiva za tekočo številko. V primeru, da so novice prispele prepozno, smo jih objavili v naslednji 
izdaji, le redkih pa jih zaradi zastarelosti v naslednji številki nismo objavili. 
 
Člani uredništva so dosledno upoštevali uredniške napotke in podajali ideje za aktualne, koristne 
in zanimive vsebine. Kljub temu, da so nekajkrat prekoračili dogovorjene roke za oddajo 
prispevkov in fotografij, je urejanje in lektoriranje Odseva potekalo brez zamud in material 
(besedila in slike) je bil podjetju IR Image, ki skrbi za tehnično urejanje glasila, za vseh deset 
številk oddan pravočasno – na dogovorjen datum, da je imel oblikovalec na voljo vsaj dva dneva 
za postavitev. V dogovoru z njim se je med tehničnim urejanjem prostor, ki je bil namenjen 
oglasom, a ni bil v celoti zakupljen, zapolnil z aktualno vsebino. Na dan oddaje glasila v tiskarno 
so bili pripravljeni tudi popravki, ki sva jih po pregledu postavitve v pfd datoteki pripravili skupaj 
z lektorico. Glasilo je bilo pravočasno oddano v tiskarno in pravočasno dostavljeno na Občino, le 
septembrski Odsev je izšel z zamudo – namesto v torek, 20. 9. 2016 je bil na Občino Trzin 
dostavljen v četrtek, 22. 9. 2016, občani pa so ga prejeli v svoje nabiralnike v petek, 23. 9. 2016. 
Za nevšečnosti in zamudo se je Miha Uhan, vodja projektov, pisno opravičil v elektronskem 
sporočilu dne, 20. 9. 2016. 
 
Pritožbe članov uredništva glede (ne)izplačevanja honorarjev, o čemer sem pisala že v poročilu za 
obdobje od septembra 2015 do decembra 2015, so se v prvi polovici leta še naprej vrstile. Na 
neskladja v 'Odloku o zagotavljanju obveščanja javnosti o delu Občine Trzin in glasilu Občine 
Trzin' (v nadaljevanju Odlok) z zahtevami, ki jih uredniku narekujeta Zakon o avtorskih in drugih 
pravicah ter Zakona o medijih, sem opozarjala občinsko upravo in župana, o njih smo razpravljali 
tudi na seji Komisije za informiranje, občinska priznanja, proslave in promocijo občine v 
ponedeljek, 14. 3. 2016. Ker do sprememb Odloka ni prišlo, sem v maju 2016 javno objavila, da 
bom odstopila. Do odstopa pa ni prišlo, saj so bile predlagane spremembe Odloka, ki so jih 
občinski svetniki obravnavali na junijski (14. redni seji) in septembrski (15. redni) seji ter tudi 
obakrat sprejeli. S tem so se prenehale tudi pritožbe članov uredništva, prav tako spremembe v 
Odloku, ki se nanašajo na prosto razpolaganje urednika s sredstvi do njihove porabe, niso vplivale 
na povečanje porabe sredstev. Finančna poročila, ki sem jih oddajala v skladu z navodili, so 
pokazala, da sem bila pri izplačevanju honorarjev še vedno dosledna, tako smo vsak mesec 
porabili manj od razpoložljivih sredstev, ki so bila namenjena za urednikovanje, lektoriranje, 
avtorske prispevke in fotografije; na osnovi tega so se skupna sredstva v proračunu za leto 2017 
celo znižala. 
 
 
 



V letu 2016 je na Občino Trzin prispela tudi pritožba nekdanjega člana uredništva Zmaga 
Knupleža. Z odločitvijo, da ne bo več član uredniškega odbora, saj večkrat ni upošteval mojih 
navodil, ki so bila enotna za celotno uredništvo, sem Komisijo za informiranje, občinska 
priznanja, proslave in promocijo občine seznanila na seji v marcu, na kateri je bil prisoten tudi 
župan Občine Trzin; udeležila pa sem se tudi obravnave pritožbe v septembru in podala dodatna 
pojasnila. 
 
Funkcijo urednice sem v letu opravljala zavzeto, Odsev je bil po mojem mnenju kakovostno 
urejen in zapolnjen z aktualnimi in koristnimi informacijami za občanke in občane Trzina, ki so 
jih pripravljali tako člani uredniške ekipe, soustvarjali pa so jih tudi zunanji sodelavci in bralci. 
Zavzemala se bom, da bo Odsev s kakovostno vsebino redno izhajal tudi do zaključka mojega 
mandata v juniju 2017. 
 
 
      Glavna in odgovorna urednica Odseva 
        Metka Pravst 
 
 

---000--- 
 

Gradivo k 2. točki: 
FINANČNO POROČILO GLASILA ODSEV ZA LETO 2016 
 
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 2016. 
 
 
1. Realizacija (obdobje  01.01.2016– 31.12.2016) 
 
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 
2016, ki ga je sprejel občinski svet Občine Trzin na 10. redni seji dne 05.11.2015, ter na podlagi 
pogodbe s tiskarno za leto 2016, kjer smo določili tudi trženje oglasnega prostora s fiksno ceno 
242 EUR/izvod.  
 
Zaradi nižje realizacije smo proračunsko postavko z Rebalansom proračuna za leto 2016, na 17. 
redni seji 21.12.2016, znižali iz 40.000,00 EUR na 32.000,00 EUR, ki v nadaljevanju predstavlja 
Sprejeti proračun za leto 2016. Manj sredstev od načrtovanih smo porabili predvsem zato, ker 
ima Odsev po Odloku lahko največ 32 strani, tako, da dodatnih strani, ki bi zviševale ceno na 
številko, ni, ampak je cena na številko fiksna. Poleg tega ni bila izdana dvojna številka, kar še 
dodatno znižuje realizacijo. Omenjeno vpliva tudi na višino porabljenih sredstev za avtorske 
honorarje za pisanje člankov, lektoriranje in fotografiranje.  
 
 
Realizacija prihodkov in odhodkov v letu 2016 (v EUR): 

Opis: Sprejeti pror. 2016  
(2)  

Veljavni pror. 
2016(3) 

Zaključni rač. 
2016 (4) 

Ind. 4/3: 

Prihodki: 2.420,00 2.420,00 2.420,00 100,00 

Stroški Odsev: 32.000,00 32.000,00 27.239,28 85,10 

 



2. Prihodki 
 
Občina Trzin je na podlagi pogodbe sklenjene 11.6.2015 za trženje oglasnega prostora za obdobje 
dveh let s podjetjem IR IMAGE d.o.o., prejemala  na vsak izvod glasila, fiksni delež prihodkov 
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 2016 so prihodki od trženja oglasnega prostora v glasilu Odsev znašali skupaj 2.420,00 
EUR, in sicer deset zneskov v višini 242,00 EUR neto/številko. 
 
 
 
 3. Stroški 
 
Med realizirane stroške leta 2016 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 
2016. Vsa plačila so bila izvršena s PP 0022 – Občinsko glasilo Odsev, na kateri je bilo prvotno v 
letu 2016 za ta namen predvidenih 40.000,00 EUR, kasneje pa z Rebalansom znižano na 
32.000,00 EUR. V letu 2016 je bilo izdanih 10 številk, saj v mesecu juliju in avgustu Odsev ne 
izide. 
 
Stroške Odseva v letu 2016 na PP 0022 so predstavljali: 

- plačilo za delo odgovornega urednika za Metko Pravst v višini 4.300,70 EUR, 

- avtorski honorarji za delo novinarjev in lektoriranje v višini 11.397,60 EUR, 

- stroški tiskanja Odseva v višini 9.888,48 EUR, 

- stroški raznosa Odseva v višini 1.736,76 EUR, 

- strošek vezave Odseva za leto 2015 v višini 58,75 EUR, 

- poračun DDV-ja v višini 143,10 EUR, 
 
Stroški so bili realizirani v 27.239,28 EUR. Realizirani stroški so nižji od načrtovanih. V 
primerjavi z letom 2015 je realizacija nižja za 8,71 %. 
 
V NASLEDNJI TABELI SO PRIKAZANA IZPLAČILA ZA ODSEV PO ŠTEVILKAH 
ZA LETO 2016 
 

Izplačilo za leto 2016 št. strani     

raznos odseva november 2015   176,58   

skupaj novembrska številka 32   176,58 

odsev - december - fiksni del honorarja   430,07   

odsev - december - ostali del honorarjev   1.162,99   

tisk odseva    756,86   

raznos odseva    177,21   

skupaj decembrska številka 32   2.527,13 

odsev - januar - fiksni del honorarja   430,07   

odsev - januar - ostali del honorarjev   1.137,70   

tisk odseva    1.035,78   

raznos odseva    180,91   

skupaj januarska številka 32   2.784,46 

odsev - februar - fiksni del honorarja   430,07   

odsev - februar - ostali del honorarjev   681,56   



tisk odseva    1.035,78   

raznos odseva    181,39   

skupaj februarska  številka 32   2.328,80 

odsev - marec- fiksni del honorarja   430,07   

odsev - marec - ostali del honorarjev   1.449,78   

tisk odseva    929,15   

raznos odseva    166,74   

skupaj marec številka 32   2.975,74 

odsev - april - fiksni del honorarja   430,07   

odsev - april - ostali del honorarjev   1.138,00   

tisk odseva    1.035,78   

raznos odseva    256,23   

skupaj aprilska številka 32   2.860,08 

odsev - maj - fiksni del honorarja   430,07   

odsev - maj - ostali del honorarjev   1.403,05   

tisk odseva    1.035,78   

raznos odseva    138,36   

skupaj majska številka 32   3.007,26 

odsev - junij - fiksni del honorarja   430,07   

odsev - junij - ostali del honorarjev   1.154,22   

tisk odseva    952,00   

raznos odseva    115,74   

skupaj junijska številka 32   2.652,03 

odsev - september - fiksni del honorarja   430,07   

odsev - september - ostali del honorarjev   871,82   

tisk odseva    1.035,78   

raznos odseva    171,80   

skupaj septembrska številka 32   2.509,47 

odsev - oktober - fiksni del honorarja   430,07   

odsev - oktober - ostali del honorarjev   1.117,17   

tisk odseva    1.035,78   

raznos odseva    171,80   

skupaj oktobrska številka 32   2.754,82 

odsev - november- fiksni del honorarja   430,07   

odsev - november - ostali del honorarjev   1.281,31   

tisk odseva    1.035,79   

skupaj novembrska številka 32   2.747,17 

Vezava Odseva za leto 2015   58,75   

poračun ddv-ja   -143,01   

skupaj     27.239,28 

 
 
 
 
Pripravila: 
Bojana Lenaršič 
Višja svetovalka župana za finance in proračun 



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 in 76/16), 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 19. redni seji dne 12. 
aprila 2017 sprejel naslednji 
 

SKLEP 
 

1. Občinski svet se je seznanil s Poročilom odgovorne urednice občinskega glasila Odsev za 
leto 2016 ter Finančnim poročilom o poslovanju glasila Odsev v letu 2016 in ugotavlja, da 
sta poročili ustrezno pripravljeni. 

 
2. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin. 

 
 
Številka: 19-7/2017                       župan  
Datum:  12.04.2017               Peter LOŽAR, l.r.  
   
 
 


