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OBČINA TRZIN 

Občinski svet 

  

Številka zadeve: 900-0003/2021-25 

Datum: 21. 4. 2021 

 

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 

79/9, 51/10, 40/12-ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – 

ZIUOOPE), Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 10/06 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08 – ZPOmK-1, 

77/10 – ZSFCJA, 90/10 – odl. US, 87/11 – ZAvMS, 47/12, 47/15 – ZZSDT, 22/16, 39/16, 45/19 – odl. US 

in 67/19 – odl. US) in Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 2/21 – uradno prečiščeno 

besedilo) je Občinski svet Občine Trzin na 19. redni seji, dne 21. aprila 2021, sprejel 

 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 

o zagotavljanju obveščanja javnosti o delu Občine Trzin in  

glasilu Občine Trzin 
 

1. člen 
 
V tretjem odstavku 4. člena Odloka o zagotavljanju obveščanja javnosti o delu Občine Trzin in glasilu 

Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 6/08 – uradno prečiščeno besedilo, 8/12, 3/15, 11/16 in 

8/20) se beseda »konferencah« nadomesti z besedo »konferenc«.  

 

V četrtem odstavku se besedilo »stanovanjskih hišah oziroma po stanovanjih« nadomesti z besedo 

»gospodinjstvih«. 

2. člen 
 

Tretji odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Odsev izhaja hkrati v tiskani obliki - kot revija v formatu A4 in v elektronski obliki. Elektronska oblika 

Odseva se objavi na spletni strani Občine Trzin. Urednik redno in ažurno objavlja aktualno vsebino 

Odseva tudi na enem izmed družbenih omrežij.«  

 

3. člen 
 

Prvi odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Po vsaki seji Občinskega sveta Občine Trzin, na kateri so sprejete odločitve s kakršnimikoli posledicami 

za občane Občine Trzin, izide Uradni vestnik Občine Trzin (v nadaljevanju Uradni vestnik) v elektronski 

obliki, za urejanje katerega skrbi urad župana Občine Trzin. V Uradnem vestniku se z namenom 

obveščanja javnosti, v skladu s Statutom Občine Trzin in Poslovnikom Občinskega sveta Občine Trzin, 

redno in ažurno objavijo sprejeti splošni in posamični akti občinskega sveta, župana in drugih organov 

Občine Trzin. Objavi se na spletni strani Občine Trzin in je na voljo brezplačno. Kdor izkaže interes po 

prejemanju Uradnega vestnika v elektronski obliki, le tega na elektronski naslov prejema brezplačno.« 
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Drugi odstavek se črta.  

4. člen 

 

V prvem in drugem stavku prvega odstavka 10. člena se za besedo »Odsev« vsakokrat doda besedilo 

»v tiskani obliki«.   

 

V drugem odstavku se črta besedilo »v okviru finančnega načrta glasila Odsev,«.  

 

Tretji odstavek se črta. 

5. člen 

 

Drugi odstavek 19. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Razpis se objavi v Odsevu, v vsaj še enem javnem glasilu, ki ga bere ali posluša veliko bralcev oziroma 

poslušalcev na širšem območju Občine Trzin in na spletni strani Občine Trzin. Za odgovornega urednika 

je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje pogoje, določene v 19. členu Zakona o medijih in ni član 

Občinskega sveta Občine Trzin, Nadzornega odbora Občine Trzin, župan Občine Trzin ali zaposleni v 

Občinski upravi Občine Trzin.«  

 

Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

»Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na podlagi razpisa in pregleda prijav pripravi 

predlog sklepa o potrditvi izbranega kandidata za urednika in utemeljitev predloga za sejo občinskega 

sveta.« 

 

Doda se nov peti odstavek, ki se glasi: 

»Medsebojno razmerje med ustanoviteljem in odgovornim urednikom se uredi s pogodbo.« 

 

6. člen 

 

V prvem stavku prvega odstavka 20. člena se besedilo »dve leti.« nadomesti z besedilom »štiri leta.« 

  

7. člen 

 

V prvem odstavku 23. člena se črta besedilo »ter o porabi sredstev, ki so v proračunu namenjena za 

izdajanje Odseva,« in za besedo »zaključni« doda beseda »račun«.  

 

8. člen 

 

Prvi odstavek 26. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Vsi prispevki, članki, morebitni literarni ali publicistični prispevki in fotografije, razen tistih, ki so 

določeni v 2. odstavku tega člena, objavljeni v Odsevu, ki so nastali in so objavljeni po naročilu urednika 

ali v dogovoru z njim, so v skladu s tem odlokom, honorirani. Cena na enoto za posamezne stroške 

(znak, stran, honorar,…) se določi v ceniku, ki ga sprejme občinski svet. Pri obračunu honorarjev se 

štejejo vsi znaki, vključno s presledki. Do porabe sredstev urednik v skladu z zakonom in tem odlokom 

prosto razpolaga s sredstvi.« 

 

 

 



  

 
V drugem odstavku se besedilo »županovega kotička, rednega intervjuja« nadomesti z besedilom 

»županov kotiček, redni intervju«; za besedo »županom« pa se doda vejica in besedilo »poročila s 

seje«. 

 

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

»Plačilo za delo urednika, cena na enoto za honorarje za pisanje člankov, fotografiranje in lektoriranje 

ter cena za oglasna sporočila, ki jih v Odsevu želijo objaviti organizatorji volilne kampanje, se določijo 

v ceniku, ki ga sprejme občinski svet. Skupni obseg porabe sredstev se določi z zagotovljenimi sredstvi 

v proračunu.« 

 

Četrti odstavek se črta.  

 

9. člen 

 

V prvem stavku 27. člena se za besedo »postavke« doda pika in črta besedilo »0022 – Občinsko glasilo 

Odsev«. 

 

V drugem stavku se besedilo »postopku, ki ga določa Zakon o javnem naročanju.« nadomesti z 

besedilom »postopkih, ki urejajo javno naročanje.« 

 

10. člen 

 

Prvi odstavek 31. člena se črta. 

  

Dosedanji drugi, tretji in četrti odstavek postanejo prvi, drugi in tretji odstavek. 

 

Prvi stavek dosedanjega drugega odstavka, ki postane prvi odstavek, se spremeni tako, da se glasi: 

»Predlagatelj cenika za Odsev je župan, ki pripravi cenik v sodelovanju z urednikom.«  

 

V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane tretji odstavek, se besedilo »na svojih rednih sejah« 

nadomesti z besedilom »po potrebi na svoji redni seji«; besedilo »finančnim načrtom.« pa se 

nadomesti z besedo »cenikom.«  

 

11. člen 

 

Prvi odstavek 32. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Organizatorjem volilne kampanje za liste oziroma kandidate, ki kandidirajo na državnih, lokalnih, 

predsedniških volitvah ali na volitvah v Evropski parlament in Državni svet ter organizatorjem 

referendumske kampanje, mora glasilo proti plačilu nameniti del prostora za predstavitev kandidatov 

in kandidatnih list oziroma mnenj o referendumskem vprašanju.« 

 

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi: 

»Vsak organizator volilne kampanje ima v glasilu za predstavitev kandidatov, kandidatnih list ali mnenja 

o referendumskem vprašanju, proti plačilu, na voljo največ pol (½) strani.«  

 

Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek. 

 



  

 
12. člen 

 

33. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Oglasna sporočila, ki jih v Odsevu želijo objaviti organizatorji volilne kampanje, zaračuna Občina Trzin 

po veljavnem ceniku in se uvrstijo na strani, ki so namenjene posebej za predstavitev kandidatov, 

kandidatnih list ali mnenj o referendumskem vprašanju in so tudi ustrezno označene.« 

 

13. člen 

 

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin.  

 

 

Številka: 007-0004/2021-1 

                                                                                                                  

                                                                                                                                   Župan Občine Trzin 

                                                                                                                                         Peter LOŽAR 

  

 

 

 

 

 

Poslano: 

- Uradni vestnik Občine Trzin, št. 9/2021, z dne 7. 5. 2021, 

- odgovorna urednica glasila Odsev, 

- arhiv, tu (2 x). 


