
OBČINA TRZIN 

Občinski svet 
  

Številka zadeve: 9000-0007/2016-16 
Datum: 14.09.2016 
 
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12- ZUJF in 14/15 - ZUUJFO), Zakona o medijih (110/06 – uradno 
prečiščeno besedilo, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA, 90/10 – odl. US, 87/11 – ZAvMS, 
47/12, 47/15 – ZZSDT in 22/16) in Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 02/06 – uradno 
prečiščeno besedilo 2 in 8/06) je Občinski svet Občine Trzin na 15. redni seji, dne 14. septembra 
2016 sprejel 
 

Odlok 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o zagotavljanju obveščanja javnosti o delu Občine 

Trzin in glasilu Občine Trzin 
 

1. člen 
 

V Odloku o zagotavljanju obveščanja javnosti o delu Občine Trzin in glasilu Občine Trzin (Uradni 
vestnik OT, št. 6/08 – uradno prečiščeno besedilo, 8/12 in 3/15) se 10. člen v celoti spremeni tako, 
da se glasi: 
»Odsev prejemajo vsa gospodinjstva v Občini Trzin brezplačno. Odsev prejemajo brezplačno tudi pravne osebe, 
samostojni podjetniki, ki imajo sedeže ali poslovne prostore v občini Trzin, če v skladu z določbo 9. člena tega odloka 
sporočijo, da želijo prejemati Odsev. V elektronski obliki je Odsev na voljo brezplačno. 
 
Naročnikom, ki izkažejo interes po prejemanju Odseva v tiskani obliki in niso določeni v prvem odstavku tega člena, 
se stroški glasila in pošiljanja naročenih izvodov praviloma zaračunavajo na podlagi veljavnega cenika, ki ga v okviru 
Finančnega načrta glasila Odsev, sprejme Občinski svet Občine Trzin. Določen del izvodov Odseva (do 20) se lahko 
brezplačno nameni javnim zavodom, katerih lastnik ali solastnik oziroma ustanovitelj ali soustanovitelj je Občina 
Trzin in, ki izkažejo interes po prejemanju Odseva v tiskani obliki. Drug določen del izvodov (do 30) pa lahko 
župan brezplačno nameni kot promocijo nekdanjim občanom ter drugim fizičnim ali pravnim osebam in društvom, ki 
izkažejo interes po prejemanju glasila v tiskani obliki. 
 
Ceno za tiskan izvod Uradnega vestnika Občine Trzin določi župan s sklepom, v elektronski obliki pa je Uradni 
vestnik na voljo brezplačno.« 
 

2. člen 
 

Prvi, drugi in tretji odstavek 26. člena se spremenijo tako, da se glasijo: 
»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. Način izračuna honorarjev se določi v finančnem načrtu. Do porabe sredstev 
urednik v skladu z zakonom in tem odlokom prosto razpolaga s sredstvi. 
  
Prispevki, kot so pisma bralcev, promocijski članki o gospodarskih družbah, samostojnih podjetnikih ali obrtnikih, ki 
so objavljeni na pobudo teh družb, podjetnikov ali obrtnikov, obvestila in poročila javnih zavodov, obvestila in poročila 
o delu trzinskih društev in organizacij, ki sama pripravijo prispevek, županovega kotička, rednega intervjuja z 
županom ter prispevki župana in drugih občinskih funkcionarjev, ki zadevajo delovanje Občine Trzin, se ne 
honorirajo. 
 
Plačilo za delo urednika in višina honorarjev se določijo v finančnem načrtu, ki ga na predlog župana potrdi občinski 
svet Občine Trzin ob sprejemu Proračuna Občine Trzin.« 
 

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
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-4666
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-1459
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-4217
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-4784
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-3715
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1962
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1930
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-0831


3. člen 
 

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin.  
 
 
 
Številka: 15-7/2016     
 
 
                                                                                                                            ŽUPAN: 
                                                                                                                        Peter LOŽAR 
                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
Poslano: 

- Uradni vestnik Občine Trzin, št. 11/2016, z dne 16.09.2016, 

- odgovorna urednica glasila Odsev, ga. Metka Pravst, 

- arhiv, tu (2 x) 


