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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 2014 
 
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 in 8/12).  
  
Predlagatelj: župan, g. Peter Ložar   
 
Poročevalca: glavni in odgovorni urednik glasila Odsev, g. Miro Štebe in višja svetovalka župana za 
finance in proračun, ga. Bojana Lenaršič 
 
 
Obrazložitev: 
 
Občinskemu svetu podajamo podrobnejšo predstavitev ustvarjenih prihodkov ter porabe sredstev iz 
proračunske postavke 0022 – Občinsko glasilo Odsev v letu 2014 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 2014, 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 2014 ne bo imelo finančnih posledic za veljavni 
proračun.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gradivo k 1. točki : 
 
Poročilo o izhajanju občinskega glasila Odsev v letu 2014  
 
V letu 2014 je izšlo 11 rednih številk Odseva, v celem letu pa je imelo glasilo 356 strani, kar pomeni, 
da smo za 4 strani presegli predvideno debelino 352 strani, hkrati pa je bilo to za polovico manj 
strani, kot eno leto pred tem. Če odštejemo pri vsaki številki po 4 strani platnic, smo Odsev napisali 
na 312 straneh. V prvem delu leta so bile številke obsežnejše, drugo polletje pa so zaznamovale 
tanjše številke. 
 
Zaradi pestrosti dogajanja v Občini, še zlasti ker je bilo lani volilno leto in se je v Trzinu predvolilna 
kampanja pravzaprav razmaknila na vse leto, smo imeli kar dosti zahtev in predlogov za objave, tako, 
da bi omenjeno število strani zlahka presegli. Prav predvolilno dogajanje in objave so prinesle precej 
zapletov in dodatnega dela za člane uredništva, glavni in odgovorni urednik pa je moral tudi iz 
lastnega žepa plačati objave, dotiskavati pojasnila in predvolilna sporočila ter plačati raznos 
predvolilnih oglasov za nekatere od list, ki so kandidirale. To je moral storiti tudi zaradi napak drugih 
in tudi zaradi nestrpnih zahtev nekaterih kandidatov in list. Poduk minule kampanje je, da je treba v 
naprej zelo dobro določiti pravila predvolilnega oglašanja v Odsevu.    
 
Z Odsevom smo skušali kar najbolj sprotno in celovito odsevati življenje v naši občini. Pokrivali smo 
delovanje Občine, društev in različnih organizacij, ob tem pa smo skušali predstavljati tudi različne 
pogleda na dogajanja v Trzinu ter predstavljati vse pridobitve našega kraja. Skušali smo tudi 
dokumentirati nekatere dogodke in pred pozabo rešiti spomine na nekdanje življenje v našem kraju. 
Izhajali smo redno. Časopis je zaradi dela članov uredništva Odseva (želeli smo biti bolj aktualni) 
enkrat za en dan zamudil z izidom, čeprav tudi te zamude ne bi bilo treba ob drugačnem delovanju 
tiskarne. Precej zamud pa je bilo pri razdeljevanju Odseva. Odkar je raznos Odseva prevzela pošta, je 
manj pritožb, vendar je bilo še vedno kar nekaj tistih, ki so se pritoževali, da Odseva niso dobili. V 
določenem obdobju je zmanjkalo tudi po 50 številk Odseva. Še vedno pa slišimo očitke podjetnikov iz 
obrtne cone, da ni prav, da v coni podjetja ne dobijo Odseva, medtem, ko prejemajo Domžalske  in 
Kamniške novice. 
 
Še naprej smo imeli težave s tiskarno. V prvem polletju je bila kakovost slik v Odsevu še vedno 
pogosto slaba, v zadnjem obdobju pa so to popravili. Večkrat prihaja do zapletov pri postavitvah 
strani, »krajšanju« besedil ali izpuščanju člankov za kar postavljalec odgovornega urednika ne  
obvesti sproti in smo to pri korekcijah, za katere smo imeli v prvem polletju vedno zelo kratek čas, 
nekajkrat spregledali. Pri zadnjih številkah smo imeli za korekcije več časa, vseeno pa smo spregledali 
nekaj napak.  
 
Sorazmerno dosti težav je bilo pri izplačevanju honorarjev za novinarske članke v glasilu. Nekateri od 
avtorjev prispevkov honorarjev, čeprav je urednik predlagal izplačilo honorarjev, teh ni dobilo. 
Poslovanje Odseva je pregledal Nadzorni odbor občine, ki je pri tem tudi opozoril na nedorečenosti. V 
svojem sklepnem poročilu je zato Nadzorni odbor zapisal, da ima izključno pravico ocenjevati kdaj gre 
za novinarske prispevke,  ki bi jih morali honorirati, in kdaj za drugačna obvestila, le odgovorni 
urednik Odseva. V uredništvu Odseva menimo, da bi se tega navodila morali držati tudi v naprej, če 
pa bi vodstvo Občine ali predstavniki občinske finančne službe menili, da so urednikove ocene 
napačne in v neskladju z določili Odloka o Odsevu, pa bi se morali o teh primerih posebej pogovoriti.   
Številke letnega finančnega poročila kažejo, da smo se pri porabi sredstev za Odsev držali nekako v 
okviru predvidenega v proračunu in občinskega denarja nismo nesmotrno zapravljali. Lahko rečemo, 
da honorarji za opravljeno delo, vseeno niso tako visoki, kot prikazujejo nekateri. Res je, da je precej 
draga naša država in da so zneski, ki jih mora Občina odvajati državi pri izplačilu honorarjev, 
nenormalno visoki in da so honorarji pri nekaterih sosednjih občinskih glasilih nižji, kot pri nas, 
vseeno pa je delo tistih, ki ustvarjajo Odsev zdaj precej nižje vrednoteno, kot delo nekaterih drugih 
mojstrov pa čeprav je njihovo delo manj odgovorno, kot je delo novinarjev.  Dobra informiranost 
občanov lahko prispeva k višji kakovosti življenja v Občini, k boljšemu počutju občanov in obogatitvi 
družabnega življenja v našem kraju. Brez pretirane samohvale lahko trdimo, da svojo funkcijo v danih 



razmerah dobro opravljamo in da je Odsev, če ga primerjamo s podobnimi glasili, bolj informativen in 
tudi sorazmerno kakovosten. 
 
Po naših močeh smo ob sodelovanju z Občino pripravljeni kakovost Odseva še izboljšati.  
 
Trzin, 3.2.2015                                                                            Glavni in odgovorni urednik Odseva 
                                                                                                                            Miro Štebe  
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Gradivo k 2. točki: 
FINANČNO POROČILO GLASILA ODSEV ZA LETO 2014 
 
 
Občinskemu svetu podajamo predstavitev ustvarjenih prihodkov ter porabe sredstev iz proračunske 
postavke 0022 – Občinsko glasilo Odsev v letu 2014. 
 
Namen obravnave te podtočke je seznanitev občinskega sveta z nastalimi stroški izdajanja občinskega 
glasila v letu 2014 in z ustvarjenimi prihodki.  
 
V nadaljevanju podajamo  podrobno razčlenjeno realizacijo po prihodkih in stroških. 
 
1. Realizacija (obdobje 01.01.2014 – 31.12.2014) 
 
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 2014, ki 
ga je sprejel občinski svet Občine Trzin na 27. redni seji dne 29.01.2014, ter na podlagi pogodbe s 
tiskarno, ki smo jo sklenili 12.12.2013 za leto 2014, kjer smo določili tudi trženje oglasnega prostora s 
fiksno ceno /mesec. 
 
Realizacija prihodkov in odhodkov v letu 2014 (v EUR): 

Opis: Sprejeti pror. 2014  
(2)  

Veljavni pror. 
2014 (3) 

Zaključni rač. 2014 
(4) 

Ind. 4/3: 

Prihodki: 6.600,00 6.600,00 7.386,89 111,92 

Stroški Odsev: 38.000,00 38.000,00 37.980,71 99,99 

 
 
2. Prihodki 
 
Občina Trzin je na podlagi pogodbe sklenjene 12.12.2013 za trženje oglasnega prostora za leto 2014 
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 2014 so prihodki od trženja oglasnega prostora v glasilu Odsev znašali skupaj 7.386,89 EUR, in 
sicer prihodek trženja za december 2013 v višini 786,89 EUR, ter  enajst zneskov v višini 600,00 EUR 
neto/številko. 
 
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 2014 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 
2014. Vsa plačila so bila izvršena s PP 0022 – Občinsko glasilo Odsev, na kateri je bilo v letu 2014 za ta 
namen predvidenih 38.000,00 EUR.  
 
Stroške Odseva v letu 2014 na PP 0022 so predstavljali: 

- plačilo za delo glavnega in odgovornega urednika po pogodbi z Mirom Štebetom v višini 
5.304,75 EUR, 

- avtorski honorarji za delo novinarjev in lektoriranje v višini 14.392,81 EUR, 
- delo preko študentskega servisa v višini 206,73 
- stroški tiskanja Odseva v višini 16.332,30 EUR, 
- stroški raznosa Odseva v višini 1.657,77 EUR, 
- strošek vezave Odseva za leto 2013 v višini 86,35 EUR. 

 
Stroški so bili realizirani v višini 37.980,71 EUR in pomeni, da so se  približali načrtovanim stroškom 
oz. so nekoliko nižji.  
 
 

V NASLEDNJI TABELI SO PRIKAZANA IZPLAČILA ZA ODSEV PO ŠTEVILKAH ZA LETO 2014 
 

Izplačilo za leto 2014 
št. 
strani     

raznos odseva november 13   164,95   

delo preko ŠS za december   13,34   

skupaj novembrska številka 32   178,29 

odsev - december - fiksni del honorarja   482,25   

odsev - december - ostali del honorarjev   1263,94   

tisk odseva    1260,35   

raznos odseva    104,83   

skupaj decembrska številka 28   3.111,37 

odsev - januar - fiksni del honorarja   482,25   

odsev - januar - ostali del honorarjev   1247,58   

tisk odseva    1359,15   

raznos odseva    185,38   

skupaj januarska številka 32   3.274,36 

odsev - februar - fiksni del honorarja   482,25   

odsev - februar - ostali del honorarjev   1654,61   

tisk odseva    1497,78   

raznos odseva    160,18   

skupaj februarska  številka 36   3.794,82 

odsev - marec- fiksni del honorarja   482,25   

odsev - marec - ostali del honorarjev   1381,03   

tisk odseva    1344,23   

raznos odseva    104,46   

skupaj marec številka 32   3.311,97 



odsev - april - fiksni del honorarja   482,25   

odsev - april - ostali del honorarjev   1323,7   

tisk odseva    1497,78   

delo preko ŠS za marec   64,16   

raznos odseva    257,59   

skupaj aprilska številka 36   3.625,48 

odsev - maj - fiksni del honorarja   482,25   

odsev - maj - ostali del honorarjev   1745,2   

tisk odseva    1636,42   

delo preko ŠS za maj   20,31   

raznos odseva    84,21   

skupaj majska številka 40   3.968,39 

odsev - junij - fiksni del honorarja   482,25   

odsev - junij - ostali del honorarjev   1400,53   

tisk odseva    1636,41   

delo preko ŠS za junij   48,06   

raznos odseva    168,43   

skupaj junijska številka 40   3.735,68 

odsev - julij- fiksni del honorarja   482,25   

odsev - julij - ostali del honorarjev   1037,99   

tisk odseva    1359,15   

raznos odseva    146,98   

skupaj julijska številka 32   3.026,37 

odsev - september - fiksni del honorarja   482,25   

odsev - september - ostali del honorarjev   1004,59   

tisk odseva    1497,78   

delo preko ŠS za september   39,98   

raznos odseva    160,18   

skupaj septembrska številka 36   3.184,78 

odsev - oktober - fiksni del honorarja   482,25   

odsev - oktober - ostali del honorarjev   873,5   

tisk odseva    1244,5   

delo preko ŠS za oktober    20,88   

raznos odseva    120,58   

skupaj oktobrska številka 24   2.741,71 

odsev - november- fiksni del honorarja   482,25   

odsev - november - ostali del honorarjev   1.460,14   

tisk odseva    1359,15   

skupaj novembrska številka 32   3.301,54 

Vezava Odseva za leto 2013   86,35   

tisk odseva    639,6   

skupaj     37.980,71 

 
 
 
 
 
 



Finančni plan za leto 2014 
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 1.555,50 17.110,50 

Raznos (11 raznosov) 180,00 1.980,00 

Vezava izvodov  (ocena)  100,00 

Skupaj:  38.000,00 

 
 
 

            Pripravila: 
                      Bojana Lenaršič,  
          Višja svetovalka župana za  

   finance in proračun  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 6. redni seji dne 22.04.2015 sprejel 
naslednji 
 

SKLEP 
 
Občinski svet se je seznanil s Poročilom odgovornega urednika občinskega glasila Odsev za leto 2014, 
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: 6-5.1/2015                       župan  
Datum:  22.04.2015               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 6. redni seji dne 22.04.2015 sprejel 
naslednji 
 

SKLEP 
 
Občinski svet se je seznanil s Finančnim poročilom o poslovanju glasila Odsev v letu 2014 in ugotavlja, 
da je ustrezno pripravljeno. 
 
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin  in začne veljati naslednji dan po objavi. 
 
 
Številka: 6-5.2/2015                                         župan  
Datum: 22.04.2015                    Peter LOŽAR, l.r.   
 
 


