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Številka: 6-7/2015 
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OBČINSKEMU SVETU  
OBČINE TRZIN 
 
 
ZADEVA:   Pravilnik o izplačilu avtorskih honorarjev in sejnin urednika in 

članov uredniškega odbora 
 
NAMEN:   Obravnava in sprejem Pravilnika 
 
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), 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)    

 
PREDLAGATELJ:     župan Peter Ložar 
 
POROČEVALCA:               župan Peter Ložar in Barbara Gradišek, strokovna sodelavka VII/1 za 

delo OS in splošne zadeve   
 
OBRAZLOŽITEV: 
 
Občinski svet je v mesecu marcu v prvem branju sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o zagotavljanju obveščanja javnosti o delu Občine Trzin in glasilu Občine Trzin. V tem odloku so na 
novo uvedene sejnine za urednika in člane uredniškega odbora, katerih višino in način izplačevanja 
določamo s tem pravilnikom. V pravilniku določamo tudi način izračuna avtorskih honorarjev za 
pisanje člankov, lektoriranje in fotografiranje. Avtorski honorarji ostajajo na enaki ravni kot pretekla 
leta, razlika je le v tem, da jih od sedaj naprej ureja ta pravilnik, prej pa so bile določene v Finančnem 
načrtu glasila Odsev. Sejnine pa uvajamo na novo in sicer zato, da bi uredniku omogočili nagrajevanje 
članov uredniškega odbora, ki se udeležujejo sej uredniškega odbora in opravljajo različna dela v 
povezavi z Odsevom, za katera ne prejmejo plačila. Predlagana višina sejnine za udeležbo na seji 
uredniškega odbora je 30,00€ (bruto bruto) in je enaka tako za predsedujočega kot za ostale člane 
uredniškega odbora. Ker pa je potrebno upoštevati, da so sredstva v proračunu omejena, znesek sejnine 
za udeležbo na seji uredniškega odbora, ne sme presegati 120,00 € bruto bruto na mesec oziroma ne 
sme presegati 4-kratnik zneska na teden.    
 
 
 
OCENA FINANČNIH POSLEDIC: 
Ocenjujemo, da se sredstva z izplačilom sejnin ne bodo povečala, saj bodo zaradi bolj strogih in jasnih 
navodil, kako bodo izplačani avtorski honorarji, po naši oceni sredstva ostala na približno enaki ravni 
kot doslej. Manjkajoči del izplačil, pa bi kot rečeno nadomestili z omenjenimi sejninami. Sredstva za 
izplačilo avtorskih honorarjev in sejnin uredniku in članom uredniškega odbora so predvidena na 
PP0022.   
 
 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200827&stevilka=997
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


PREDLOG SKLEPA: 
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) 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) na 6. redni seji, dne 
22.04.2015 sprejel 

SKLEP 
 
Občinski svet Občine Trzin je na 6. redni seji, dne 22.04.2015 obravnaval in sprejel Pravilnik o izplačilu 
avtorskih honorarjev in sejnin urednika in članov uredniškega odbora v predlaganem besedilu. 
 
Številka: 6-7/2015                                                          župan 
Datum: 22.04.2015                                                                    Peter Ložar, l.r. 
 
 
 
Predlog Pravilnika: 
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 in 40/12- ZUJF), 
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) na 6. redni seji, dne 22.04.2015 sprejel 
 

Pravilnik o izplačilu avtorskih honorarjev in sejnin urednika in članov uredniškega odbora  
 

1. člen 
 

Ta pravilnik določa višino in način izplačevanja: 
- avtorskih honorarjev za pisanje člankov v Odsevu in fotografiranje; 
- avtorskega honorarja za lektoriranje glasila Odsev; 
- sejnin uredniku in uredniškemu odboru za udeležbo na seji uredniškega odbora.  
 

2. člen 
 

Honorarji in sejnine se izplačujejo iz Proračuna Občine Trzin. 
 

3. člen 
(Tabela za izračun avtorskih honorarjev) 

 
Določa se sledeči način izračuna avtorskih honorarjev: 

 

 
 
 
 

 
Honorarji (v EUR): 

Pisanje člankov (bruto 
znesek za 1 znak) 

1 znak = 0,00796  €  

 

 Lektoriranje (bruto znesek 
za 1 znak 

1 znak = 0,00250€  

 

Fotografiranje (bruto znesek 
za 1 fotografijo) 

čb: 3,96 €  

b: 7,92 € 

b/nasl.: 15,83 € 
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4. člen 
(Sejnine) 

 
Uredniku in članom uredniškega odbora za udeležbo na seji uredniškega odbora pripada sejnina v višini 
30,00 € bruto bruto, ki ne sme presegati 120,00 € bruto bruto na mesec, upoštevaje udeležbo.    

 
Maksimalna višina letnega zneska sejnin je določena v Finančnem načrtu glasila Odsev in je za urednika 
pri planiranju dela zavezujoča.   

5. člen 
 
Za predlaganje višine izplačil honorarjev in sejnin, je v skladu z veljavno zakonodajo, Odlokom o 
zagotavljanju obveščanja javnosti o delu Občine Trzin in glasilu Občine Trzin in programsko zasnovo, 
odgovoren urednik, ki po izidu številke pripravi razdelilnik o višini izplačil honorarjev in sejnin in ga do 
konca meseca dostavi, lahko tudi elektronsko, na občino v finančno službo.  
 

6. člen 
 

Honorarji in sejnine se bodo izplačevali v skladu z zakonodajo o izvrševanju proračuna Republike 
Slovenije, v razponu med 20. in 45. dnem po opravljeni storitvi. Kot opravljena storitev se šteje dan 
izzida Odseva. 

 
7. člen 

(Prehodna določba) 
 

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati spodnje besedilo, ki je del Finančnega načrta glasila 
Odsev za leto 2015, ki je bil sprejet na 4. redni seji, dne 11.02.2015 in objavljen v Uradnem vestniku 
Občine Trzin št. 1/2015: 
 
»Honorarji (v EUR): 

Urednik – fiksni del (bruto 
bruto znesek za 1 številko) 

482,25  

Pisanje člankov (bruto znesek 
za 1 avtorsko polo; 1 avtorska 
pola = 5.000 znakov) 

39,30 €/5.000 znakov oz.  

1 znak = 0,00786 €  

 Lektoriranje (bruto znesek za 
1 avtorsko polo; 1 avtorska 
pola = 5.000 znakov) 

12,50 €/5.000 znakov oz.  

1 znak = 0,00250 € 

Fotografiranje (bruto znesek 
za 1 fotografijo) 

čb: 3,96 €  

b: 7,92 € 

b/nasl.: 15,83 € 

 
 

8. člen 
 
Ta pravilnik se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati 15. dan po objavi. Določbe 
glede višine in izplačila sejnin pa se začnejo uporabljati z uveljavitvijo sprememb Finančnega načrta 
glasila Odsev.  
 
 
Številka: 6-7/2015                                                                                                             župan: 
Datum: 22.04.2015                                                                                                         Peter Ložar, l.r. 

 
 


