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OBRAZLOŽITEV: 
 
Veljavni Odlok o zagotavljanju obveščanja javnosti o delu Občine Trzin in glasilu Občine Trzin v tretjem 
odstavku 26. člena določa, da se plačilo za delo urednika in višina honorarjev določi v finančnem načrtu, 
ki ga na predlog župana potrdi občinski svet, pri čemer je cenik oglasov, objav, obvestil, promocijskih 
člankov po naročilu in drugih ekonomsko ali politično propagandnih sporočil sestavni del finančnega 
načrta.  
 
V Proračunu Občine Trzin za leto 2018 planiramo skupna sredstva na proračunski postavki PP 0022- 
Občinsko glasilo Odsev na enaki ravni kot v letu 2017, in sicer v višini 35.000,00 EUR. 
 
Pri pripravi finančnega načrta smo izhajali iz sklenjene pogodbe za tisk in trženje oglasnega prostora 
ter pogodbe z urednico, za ostale odhodke kot so honorarji za pisanje člankov, lektoriranje, 
fotografiranje, raznos, vezava izvodov pa višino ocenjujemo glede na realizacijo leta 2017.  
 
Pri ceniku za promocijske članke in dodatna volilna sporočila ostanejo zneski na enaki ravni in se ne 
spreminjajo.  
 
Dne 31. 08. 2017 je potekla pogodba z izvajalcem za tisk in trženje oglasnega prostora, zato je bilo 
potrebno izbrati novega izvajalca. Kot najugodnejši ponudnik, je bilo v postopku zbiranja ponudb, 
izbrano podjetje IR Image d.o.o., ki pa je, kljub ekonomsko najugodnejši ponudbi, ponudilo malenkost 
višjo ceno za tisk in nekoliko nižjo ceno za trženje oglasnega prostora, kot v preteklem letu. Posledično 
je tako potrebno zvišali znesek za tisk Odseva. Za morebitno izredno številko ali nepredvidene stroške 
smo namenili nekaj manj, kot v letu 2017. 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200876&stevilka=3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200979&stevilka=3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201051&stevilka=2763


Pri izračunu finančnega načrta glasila Odsev smo izhajali tudi iz naslednjih predpostavk:     
- 10 izvodov na leto z možnostjo izida ene dvojne številke 
- v povprečju 121.000 natisnjenih znakov na izvod 
- največ 32 barvnih strani na izvod oz. 48 barvnih strani za dvojno številko 

 
V proračunu za leto 2018 je na PP 0022 – Občinsko glasilo Odsev zagotovljenih 35.000,00 EUR. Priliv v 
občinski proračun iz naslova trženja za leto 2018, na podlagi sklenjene pogodbe pa znaša 1.400,00 EUR.  

 
FINANČNI NAČRT GLASILA ODSEV ZA LETO 2018 

v EUR 

PRIHODKI  1.400,00 EUR 

 

ODHODKI  Redna številka  (9) Dvojna številka 10 številk 

Urednik - fiksni del 482,25 0,00 4.822,50 

Avtorski honorarji za članke 975,26 1.026,16 9.803,50 

Lektoriranje - ocena 309,76 319,16 3.107,00 

Fotografije + naslovnica 190,00 220,00 1.930,00 

Tisk Odseva 1.185,84 1.426,18 12.098,74 

Raznos (10 raznosov) 205,00 300,00 2.145,00 

Vezava izvodov (ocena)     70,00 

Izredna številka oz. nepredvideni 
stroški 

    1.023,26 

Skupaj     35.000,00 

 
 Honorarji (v EUR): 

Urednik – fiksni del (bruto znesek za 1 številko) 482,25 

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

Ocena znakov na številko max. 121.000 975,26 € 

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

Ocena znakov na številko max. 121.000 309,76 € 

Fotografiranje (bruto znesek za 1 fotografijo) 

 

b: 7,92 € 

b/nasl.: 15,83 € 

  
Promocijski članki, dodatna volilna sporočila (v EUR, brez DDV): 

    

velikost strani: čb oglas  b oglas  ogl.čl.  

Cela 230,20 442,30 176,00 

tri četrtine 189,60 252,70 162,50 

Polovica 140,00 266,30 112,80 

Tretjina 108,30 144,40 85,70 

Četrtina 81,30 158,00  

Šestina 63,20 90,30  

Osmina 49,60 94,80  

Šestnajstina 31,60 40,60  

Naslovnica:    



velikost strani: b oglas    

Četrtina 212,10   

Šestina 162,50   

Osmina 116,10   

    
vlaganje oglaševalskih prilog: 50% cene po ceniku  
    
mali oglasi:    
 Cena    
do 10 besed 3,00   
vsaka naslednja beseda 0,60   
    
p.c.izvoda: cena    
1 izvod 1,50   
    
popusti ob sklenitvi letnih pogodb:   
    
10% za 3 oglase letno    
20% za 5 do 10 oglasov letno    
25% za 11 oglasov letno    

 
 
Ocena finančnih posledic predlaganega sklepa:  
Realizacija finančnega načrta s cenikom oglasov, člankov in honorarjev bo imela za posledico tako priliv 
sredstev v občinski proračun iz naslova trženja oglasnega prostora, kot tudi izdatke v posebnem delu 
proračuna na PP 0022. 
 
 
 
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 – odl. US), 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 23. redni seji dne 20. decembra 2017 sprejel naslednji  
 

SKLEP 
 
Občinski svet Občine Trzin soglaša s predloženim Finančnim načrtom glasila Občine Trzin Odsev za leto 
2018, ki za izid 10 številk z možnostjo ene dvojne številke, načrtuje odhodek v znesku 35.000,00 € in 
Cenikom Odseva za leto 2018, ki je sestavni del finančnega načrta. 
 
Ta sklep se skupaj s povzetkom Finančnega načrta in Cenikom objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin, 
veljati pa začne z dnem veljavnosti Proračuna Občine Trzin za leto 2018. 
 
Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati Finančni načrt glasila Odsev in Cenik za Odsev za leto 
2017 (Uradni vestnik OT, št. 15/2016). 

 
 

FINANČNI NAČRT GLASILA ODSEV ZA LETO 2018 
 
 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200876&stevilka=3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200979&stevilka=3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201051&stevilka=2763


v EUR 

PRIHODKI  1.400,00 EUR 

 

ODHODKI  Redna številka  (9) Dvojna številka 10 številk 

Urednik - fiksni del 482,25 0,00 4.822,50 

Avtorski honorarji za članke 975,26 1.026,16 9.803,50 

Lektoriranje - ocena 309,76 319,16 3.107,00 

Fotografije + naslovnica 190,00 220,00 1.930,00 

Tisk Odseva 1.185,84 1.426,18 12.098,74 

Raznos (10 raznosov) 205,00 300,00 2.145,00 

Vezava izvodov (ocena)     70,00 

Izredna številka oz. nepredvideni 
stroški 

    1.023,26 

Skupaj     35.000,00 

 
Honorarji (v EUR): 

Urednik – fiksni del (bruto znesek za 1 številko) 482,25 

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

Ocena znakov na številko max. 121.000 975,26 € 

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

Ocena znakov na številko max. 121.000 309,76 € 

Fotografiranje (bruto znesek za 1 fotografijo) 

  

b: 7,92 € 

b/nasl.: 15,83 € 

    
Promocijski članki, dodatna volilna sporočila (v EUR, brez DDV): 

    

velikost strani: čb oglas  b oglas  ogl.čl.  

Cela 230,20 442,30 176,00 

tri četrtine 189,60 252,70 162,50 

Polovica 140,00 266,30 112,80 

Tretjina 108,30 144,40 85,70 

Četrtina 81,30 158,00  

Šestina 63,20 90,30  

Osmina 49,60 94,80  

Šestnajstina 31,60 40,60  

Naslovnica:    

velikost strani: b oglas    

Četrtina 212,10   

Šestina 162,50   

Osmina 116,10   

    
vlaganje oglaševalskih prilog: 50% cene po ceniku  
    



mali oglasi:    
 Cena    
do 10 besed 3,00   
vsaka naslednja beseda 0,60   
    
p.c.izvoda: cena    
1 izvod 1,50   
    
popusti ob sklenitvi letnih pogodb:   
    
10% za 3 oglase letno    
20% za 5 do 10 oglasov letno    
25% za 11 oglasov letno    

 
 

Številka: 23-9/2017                                                                                                   Župan: 
Datum: 20.12.2017       Peter Ložar, l.r. 


