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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.  
 
Občinsko glasilo Odsev je imelo v letu 2017 dve odgovorni urednici. Do junija 2017 je bila 
odgovorna urednica ga. Metka Pravst, od junija 2017 dalje pa ga. Vesna Sivec Poljanšek.  
 
 
 
 
 
FINANČNE POSLEDICE:  
 
Predstavitev poročila urednika o izvajanju potrjene programske zasnove ter o realizaciji 
prihodkov in odhodkov glasila Odsev v letu 2017, ne bo imelo finančnih posledic za veljavni 
proračun.   
 

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


Poročilo o izhajanju občinskega glasila Odsev od januarja 2017 do junija 2017 
 
V letu 2017 je od januarja do junija pod mojim urednikovanjem izšlo 6 številk Odseva. 
 
Vsak mesec je bila aktualna vsebina razporejena na 32 straneh v stalnih rubrikah (Občinske 
novice, V našem kraju, Trzinci – naš ponos, Trzinski podjetniki, Na dlani, Vremenska sekir(i)ca in 
Napovednik), katerih obseg se je spreminjal glede na potrebe po poročanju o določenih 
tematikah.  
 
Kot v preteklosti smo se na uredništvu posvečali aktualnim dogodkom, lokalnim novicam, 
predstavitvam domačih društev in podjetnikov ter pismom občank in občanov – vse te vsebine 
so imele vedno prednost pred ostalimi novicami, ki so nam jih posredovali iz drugih občin.  
 
Člani uredništva so dosledno upoštevali moje uredniške napotke in podajali zanimive vsebinske 
predloge. 
 
Urejanje in lektoriranje Odseva je v vseh šestih mesecih potekalo brez zamud. Material (besedila 
in slike) je bil podjetju IR Image, ki skrbi za tehnično urejanje glasila, vedno oddan pravočasno, 
prav tako popravki, ki sva jih po pregledu postavitve v pfd datoteki vsak mesec pripravili z 
lektorico. Vseh šest mesecev je bilo glasilo pravočasno oddano v tiskarno in pravočasno 
dostavljeno na Občino. 
 
Funkcijo urednice sem vseh šest mesecev – vse do konca mandata – opravljala zavzeto in se 
trudila, da je bil Odsev kakovosten in poln aktualnih in koristnih informacij za občanke in občane 
Trzina. 
 
      Glavna in odgovorna urednica Odseva 
        Metka Pravst 
 
 

---000--- 
 

Domžale, 28. marec 2018 
 
Zadeva: Uredniško in finančno poročilo za glasilo Odsev v letu 2017 
 
Konec junija leta 2017 sem podpisala pogodbo o urednikovanju trzinskega občinskega glasila 
Odsev, svojo prvo številko pa sem uredila dobra dva meseca in pol kasneje, v septembru 2017. 
 
Uredniško delo, vezano na vsebino Odseva, sem – tako kot sem to nanizala že v svojem 
vsebinskem programu ob kandidiranju za mesto urednice Odseva – zastavila tako, da sem 
obdržala večino že prej obstoječih rubrik, ki se navezujejo na delo in življenje občanov v občini 
Trzin. 
 
Tako so v Odsevu tudi od septembra 2017 naprej ostale vodilne rubrike, kot so V našem kraju, 
Trzinski podjetniki, Vremenska sekir(i)ca in Napovednik. 
Na novo sem uvedla rubrike, kot so Občinske novice (te zajemajo projekte občinske uprave ali pa 
projekte, povezane z delovanjem trzinskih in obenem tudi drugih, sosednjih občin), Društva (ki 
zajema delovanje vseh mogočih društev in organizacij, ki so kakorkoli povezane z življenjem in 
delom Trzincev), Kultura (zajema vsa področja kulturnega izražanja v občini Trzin), Šport (niza 
uspehe trzinskih športnikov ter pokriva najrazličnejše športne dogodke), Trzin'c vas gleda (rubrika, 
v kateri lahko člani uredništva in bralci izrazijo svoje mnenje/kritiko/pripombo/predlog, vezan 
na življenje v občini), Portret meseca (v njej predstavljamo ljudi, ki so v preteklosti ali v sedanjem 



trenutku kakorkoli zaznamovali trzinski vsakdanjik), Na mladih svet stoji (predstavitev zanimivih 
mladih Trzincev, ki dosegajo rezultate na različnih področjih življenja, od kulture do športa in še 
česa), Dobro je vedeti (rubrika z različnimi svetovalnimi nasveti, ki pokrivajo različne tematike – 
denimo temo požarne preventive, skrbi za okolje in podobno), Prgišče nasvetov (rubrika, polna 
nasvetov za različna področja življenja, ki pridejo občanom vedno prav – denimo področje 
urejanja doma, zdravo življenje in še kaj). 
 
Za vsak časopis oziroma glasilo velja, da gre za »živ organizem«, ki diha s trenutnim ritmom 
življenja ljudi, o katerih določeni medij piše, in omenjeno velja tudi za Odsev. Ker je glasilo v prvi 
meri ustanovljeno zato, da z njim objektivno informiramo občane o življenju in delu v občini, se 
pri urednikovanju držim osnovnega načela, da imajo glavno besedo občani. 
 
Prav zato v glasilu vedno objavim vse članke, ki jih pošiljajo tako predstavniki društev, organizacij 
in drugih inštitucij, kot tudi posamezniki. V skladu z omenjenim sem v Odsev že na začetku 
svojega uredniškega dela uvedla poleg prej omenjenih novih rubrik še rubrike, ki nastopajo 
priložnostno, glede na gradivo, ki ga dobivam sproti od občanov. Gre za rubrike Praznični trenutki 
(rubrika pokriva praznovanja občanov, njihove okrogle jubileje ter podobno), Zgodbe, ki jih piše 
življenje (zgodbe občanov, ki so zaradi svoje sporočilnosti zanimive za širši krog bralcev), Med 
spomini (zgodbe starejših občanov, ki vključujejo prerez njihovega življenja v Trzinu in 
predstavitev sprememb skozi desetletja), Razno (rubrika z zahvalami domačih ob slovesu trzinskih 
občanov, novice z raznih koncev …) ter še kaj. 
 
Vse omenjene rubrike sem uvedla zato, da dobijo občani v Odsevu resnično svoj »glas« oziroma 
svoj prostor ter s tem možnost, da se prav vsak, ne glede na izobrazbo, starost, politično 
pripadnost ali kakršno koli drugo tovrstno označitev, lahko predstavi svojim soobčanom skozi 
aktualne zgodbe ali zgodbe iz preteklosti.  
 
Pri uvrščanju priložnostnih rubrik v Odsev upoštevam tudi predlog za pokrivanje določene 
tematike, ki jo podajo občinski svetniki ali občinska uprava. Če presodim, da bi tematika zanimala 
širši krog bralcev, pokrijemo novinarsko tudi takšne tematike (na primer tema »kurilna sezona«, ki 
smo jo uvrstili v priložnostno rubriko Tema meseca v Odsev, november 2017)   
 
Vsebinska novost, ki sem jo predstavila že v svojem programu in se je striktno držim tudi v času 
aktivnega uredniškega dela, je ločitev posameznih rubrik druga od druge. Tako občani-bralci 
lahko lažje poiščejo področja, ki jih zanimajo (ljubitelji kulture tako dobro vedo, kje bodo iskali 
tovrstne članke, povsem enako velja tudi za vse druge rubrike), zaradi barvne označitve imen 
rubrik pa se te med seboj tudi vidno razlikujejo. S tem smo ustvarili boljšo preglednost, glasilo 
Odsev pa, kot rečemo v novinarskem žargonu, tako lepše »diha«. 
 
V času mojega uredniškega dela je na naslov uredništva prišlo že kar nekaj pohval bralcev o 
lepšem celotnem videzu Odseva, obenem so bralci izrazili željo po več fotografijah ob določenih 
temah, kar sem tudi upoštevala. Enako dosledno sem upoštevala morebitne kritike oziroma 
pritožbe in kakršnekoli nejasnosti takoj tudi pojasnila oziroma rešila.    
 
Znano je, da sodobni bralec časopis v prvi meri »gleda«, šele nato ga bere, saj ga k temu »sili« 
sodobni tempo življenja. Prav zato ostaja večina člankov še naprej takšne dolžine, da bralca ne 
odvrne od branja, obenem pa ta dobi dodatne informacije o nekem dogodku prav ob pomoči 
fotografij. 
Velika zasluga za dodelano celotno podobo Odseva gre tudi ekipi podjetja IR Image, ki mi 
omogoča delo z odličnimi oblikovalci. Ne glede na to, da sem v tem času, odkar sem urednica 
Odseva, delala glasilo z različnimi oblikovalci, so se prav vsi po vrsti kar se da potrudili in 
poskrbeli, da je podoba Odseva takšna, za kakršno se zavzemam že od prvega trenutka: najvišje 
kakovosti. 



Ob tem se zavedam, da podjetje IR Image lahko zadosti vsem mojim željam, vezanim na 
postavitev člankov in njihovo oblikovanje, le tako, da skrbim, da dobi njihova ekipa ves potrebni 
material do točno določenega datuma. Njihovih datumov sem se do sedaj držala zelo striktno, in 
to nameravam početi tudi v prihodnje. 
 
Zaradi omenjenega tudi sama stremim k temu, da se uredništvo Odseva in tudi vsi drugi, ki na 
Odsev pošiljajo članke, dosledno upoštevajo datum za oddajo gradiva. Ta še vnaprej ostaja 5. dan 
v tekočem mesecu, kadar pa datumi izida Odseva pridejo na dan med vikendom, se zaradi zahtev 
oblikovalcev (da lahko speljejo svoj celotni proces, vezan na določeno število dni, potrebnih za 
njihovo delo) in tiskarne pomakne za dan ali dva nazaj.  
 
S podjetjem IR Image vzorno sodelujemo tudi na področju oglaševanja; vedno prisluhnem 
njihovim željam, kadar je zaželeno, da določeni oglas podpremo tudi s tako imenovanim 
vsebinsko podpornim, PR člankom, prav tako pa postavitev člankov prilagajam njihovi 
razporeditvi oglasov. Če je teh več, kot je planirano, sem določeni članek, ki ni bil časovno 
omejen na točno določeni rok objave (denimo članki iz rubrike Prgišče nasvetov in podobni), 
preprosto umaknila iz določene številke in ga premaknila za mesec dni vnaprej, da so v IR Image-u 
lahko normalno razporedili želene oglase.  
 
Za čisti jezik in tekoče zgodbe člankov skrbi ena najboljših lektoric v Sloveniji, Darja Tasič, ki se 
ves čas prizadeva, da je končni izdelek berljiv, razumljiv in jezikovno postavljen na najvišjo raven. 
Prav zaradi omenjenih meril je treba določene članke bralcev včasih skrajšati ali jih smiselno 
preoblikovati, kar sodi tudi k delu uredniške politike, in za to se bom zavzemala tudi v prihodnje. 
Prav visoka kakovost končnih člankov, ki gredo v branje med občane Trzina, je namreč tisti cilj, 
h kateremu stremim že od začetka in bom stremela tudi v prihodnje. 
 
Pri delu sodelujem z odlično, uigrano uredniško ekipo, ki je že iz časa prejšnje urednice Odseva 
navajena, kako pomembno je članke oddajati ob roku. Teh zapovedi se vsi člani držijo dosledno, 
do občasnih odstopanj prihaja le zaradi izrednih razmer ali dogodkov, kar pa je povsem 
razumljivo in tudi človeško. 
 
Prvotno sem načrtovala redna uredniška srečanja, a ker se je že na začetku izkazalo, da je 
preprosto nemogoče, da bi na srečanja hodili prav vsi (kar je razumljivo – nihče iz uredništva na 
Odsevu ni zaposlen!), in ker imajo vsi tudi druge delovne obveznosti, že od začetka raje delujem 
po principu sprotnega dogovarjanja za vse tekoče tematike z vsakim posebej. 
 
Že od prej se namreč dobro ve, kdo kaj pokriva in komu iz uredništva je določeno področje 
ljubše od drugega, zato to striktno upoštevam pri porazdelitvi tem tudi sama. Prav vsem članom 
uredništva in bralcem se sproti in redno odzivam na elektronskem naslovu Odseva, s člani 
uredniškega odbora pa se redno dogovarjamo za sprotne teme tudi po telefonu in v živo. Takšen 
način se je s prakso izkazal kot najustreznejši za vse, saj je glavna naloga vsakega urednika 
predvsem ta, da tudi ob določenih dogodkih, ki niso planirani vnaprej, odreagira takoj in se takoj 
odloči, kdo bo kaj pokrival za tekočo številko. 
 
Tako lahko glasilu zagotavljamo določeno aktualnost, kakršno pač lahko zaobjame mesečni 
časopis. Vsi članki, ki so oddani v roku, so večinoma objavljeni v tekoči številki Odseva, v druge 
številke gredo le članki, ki pridejo na uredništvo prepozno, v času, ko se Odsev že v celoti 
oblikuje in postavlja. Izjemoma čakamo po dogovorjenem roku oddaje le članke, vezane na 
določene prireditve, ki preprosto morajo v tekoče glasilo. A to je bila do sedaj bolj izjema kot 
pravilo. 
 



Že moja predhodnica je uvedla izplačevanje honorarjev, vezano na pravila Odloka o glasilu 
Odsev, in tega se držim tudi sama. Skrbno se držim začrtanih finančnih okvirjev, ki so na 
razpolago za novinarske članke, fotografije, delo lektorice in moje delo.  
 
V mesecih oktober, november in december 2017 je prišlo do blagih odstopanj (ne več kot 30 
evrov na mesec od začrtane vsote) le pri upoštevanju zneska, namenjenega honorarjem za 
fotografije, to pa zato, ker se je omenjene mesece v občini zgodilo ogromno dogodkov, ki jih je 
bilo treba pokriti predvsem s fotografijami. In ker so te, kot sem že omenila prej, pogosto 
zgovornejše od besed, sem se odločila, da jih v Odsev vendarle vključim nekoliko več kot po 
navadi. To je pomenilo tudi blago višji strošek zanje, ki pa na koncu vseeno ni vplival na končno 
vsoto, ki jo imam na razpolago vsak mesec za izplačilo honorarjev. Nasprotno: vsak mesec 
»ostane« Odsevu kar nekaj denarja, ki je sicer namenjen celotni kvoti za honorarje, saj se ves čas 
prizadevam za gospodarno porabo vseh razpoložljivih finančnih sredstev.  
 
Naj zaključim s svojo uredniško filozofijo, ki sem si jo zastavila že pred prvo številko Odseva, ki 
sem ga uredila v septembru 2017: glasilo Odsev je glasilo vseh občanov občine Trzin! V njem 
občane informiramo o delu in življenju posameznikov, skupin, društev in organizacij, ki delujejo 
v okviru trzinske občine, obenem pa lahko tudi sami občani s svojim prispevkom sooblikujejo 
vsebino Odseva. Ta bo še naprej tako po vsebinski kot jezikovni ravni in celostno zunanji podobi 
stremel k visoki kakovosti, v želji, da ga bo končni naslovnik – občan Trzina – vzel v roke z 
zadovoljstvom in v njem našel marsikaj zanimivega in poučnega. 

 
 

                                                                                Vesna Sivec Poljanšek, 
glavna in odgovorna urednica glasila Odsev   

 
 

---000--- 
 
 
FINANČNO POROČILO GLASILA ODSEV ZA LETO 2017 
 
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 2017. 
 
 
1. Realizacija (obdobje  01.01.2017– 31.12.2017) 
 
Realizacija prihodkov in odhodkov iz naslova občinskega glasila Odsev je pripravljena na osnovi 
Finančnega načrta glasila Občine Trzin Odsev za leto 2017, ki ga je sprejel občinski svet Občine 
Trzin na 17. redni seji dne 21.12.2016, ter na podlagi pogodbe s tiskarno iz leta 2016, kjer smo 
določili trženje oglasnega prostora s fiksno ceno 242 EUR/izvod, in sicer do konca avgusta ter na 
podlagi pogodbe za trženje 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 2017 (v EUR): 

Opis: Sprejeti pror. 2017  
(2)  

Veljavni pror. 
2017(3) 

Zaključni rač. 
2017 (4) 

Ind. 4/3: 

Prihodki: 2.420,00 2.420,00 1.872,00 77,35 

Stroški Odsev: 35.000,00 35.000,00 28.121,18 80,35 



2. Prihodki 
 
Občina Trzin je na podlagi pogodbe sklenjene 26.8.2015 za trženje oglasnega prostora za obdobje 
dveh let (do 31.08.2017) s podjetjem IR IMAGE d.o.o. in pogodbe, sklenjene 23.08.2017 za 
trženje oglasnega prostora za obdobje od 01.09.2017 do 31.12.2018 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 2017 so prihodki od trženja oglasnega prostora v glasilu Odsev znašali skupaj 1.872,00 
EUR, in sicer šest zneskov v višini 242,00 EUR neto/številko in trije zneski v višini 140,00 EUR 
neto/številko. Decembrska številka je bila plačana v januarju.  
 
 
 3. Stroški 
 
Med realizirane stroške leta 2017 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 
2017. Vsa plačila so bila izvršena s PP 0022 – Občinsko glasilo Odsev, na kateri je bilo 
zagotovljenih 35.000,00 EUR. V letu 2017 je bilo izdanih 10 številk, saj v mesecu juliju in avgustu 
Odsev ne izide. 
 
Stroške Odseva so v letu 2017 na proračunski postavki 0022- Občinsko glasilo Odsev  
predstavljali: 
 

Konto Opis konta 
Realizacija    

v EUR 

402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 10.774,63 

402005 

Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja in podobni- fiksni del 
urednici Metki Pravst 482,25 EUR bruto/številko + honorar za pisanje 
člankov (7 številk) 4.105,95 

402005 

Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja in podobni- fiksni del 
urednici Vesni Sivec Poljanšek 482,25 EUR bruto/številko + honorar za 
pisanje člankov  (3 številke) 1.760,64 

402005 
Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja in podobni- strošek 
lektoriranja (3 številke) 783,94 

402206 Poštnina in kurirske storitve 1.705,57 

402901 
Plačila avtorskih honorarjev- stroški lektoriranja (7 številk) ter honorarji 
za pisanje člankov 8.990,45 

SKUPAJ   28.121,18 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 26. redni seji dne 25. 
aprila 2018 sprejel naslednji 
 

SKLEP 
 

1. Občinski svet se je seznanil s Poročilom odgovorne urednice občinskega glasila Odsev za 
leto 2017 ter Finančnim poročilom o poslovanju glasila Odsev v letu 2017 in ugotavlja, da 
sta poročili ustrezno pripravljeni. 

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

 
 
Številka: 26-11/2018                       župan  
Datum:  25.04.2018               Peter LOŽAR, l.r.  
   
 
 


