
 
 

Ž U P A N  
__________________________________________________________ 

Občina Tržič · Trg svobode 18, 4290 Tržič · tel.: 04 597 15 10 · fax: 04 597 15 13 
e-pošta: obcina.trzic@trzic.si · internet: www.trzic.si 

davčna št.: 23676264 ·  matična št.: 5883547 

 
Št.:  030-0001/2015 
Datum:  29. 3. 2016 
 
 
 
OBČINSKEMU SVETU  
OBČINE TRŽIČ 
 
 
 
V skladu z 32. členom Statuta Občine Tržič (Ur. l. RS, št. 19/13) in na podlagi 19. člena Odloka 
o glasilu Občine Tržič vam pošiljamo v obravnavo in sprejem točko: 
  

 
INFORMACIJA O DELU UREDNIŠKEGA ODBORA IN FINANČNEM POSLOVANJU 

GLASILA TRŽIČAN V LETU 2015 

 
Kot poročevalca bosta na seji Sveta in delovnih teles sodelovala: 
 

 Vid Meglič, vodja Urada za gospodarstvo in družbene dejavnosti, 

 David Ahačič, odgovorni urednik glasila Tržičan.  
  
 
 
PREDLOG SKLEPA: 

1. Občinski svet Občine Tržič sprejme informacijo o delu uredniškega odbora in 
finančnem poslovanju glasila Tržičan v letu 2015. 

 
 
 
 
 
 Mag. Borut Sajovic  
        ŽUPAN 
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OBRAZLOŽITEV: 

 
Skladno z 19. členom Odloka o glasilu Tržičan (Ur. l. RS, št. 65/1997 in 1/2002) je uredniški odbor 
glasila Tržičan o svojem delu in finančnem poslovanju glasila dolžan enkrat letno poročati 
Občinskemu svetu občine Tržič.   
 
Občinski svet Občine Tržič je dne 28. 11. 2013 na svoji 25. redni seji za člane uredniškega odbora 
glasila Tržiča imenoval Jano Jenko, Matejo Dolžan, Irmo Lipovec, Marinko Kenk-Tomazin, 
Sergejo Valjavec in Stanislava Borojeviča, za pomočnico odgovornega urednika glasila pa Petro 
Hladnik. Kot odgovorni urednik glasila je bil dne 5. 3. 2014, na 28. redni seji Občinskega sveta 
Občine Tržič imenovan David Ahačič. Do imenovanja odgovornega urednika je njegovo funkcijo 
opravljala pomočnica odgovornega urednika Petra Hladnik. 
 
V letu 2015 je izšlo 8 številk glasila, obseg enega izvoda glasila je bil 32 barvnih strani, naklada 
pa 5.960 izvodov. Glasilo brezplačno prejmejo vsa gospodinjstva in podjetja v občini Tržič (5.800 
izvodov), 160 izvodov se dostavi na naslov uredništva, kjer ga brezplačno pošljemo 68 
preseljenim Tržičanom ter 33 pravnim osebam s sedežem izven naše občine. 16 izvodov smo 
obvezani posredovati NUK Ljubljana, enoti dopolnjevanje knjižničnega gradiva, po 10 izvodov pa 
namenimo Radiu Gorenc (za naročnike oglasnega prostora), Knjižnici dr. Toneta Pretnarja, Domu 
Petra Uzarja in Centru za socialno delo. Okrog 10 izvod se še naknadno razdeli v TPIC Tržič, 
preostali pa se hranijo v arhivu uredništva oz. Občine.   
 
Uredniški odbor se je v letu 2015 sestal osemkrat, in sicer pred izdajo vsake posamezne številke.  
Seznanil se je s prispelim gradivom in se opredelil glede možnosti objave, ozirajoč se na 
vsebinsko zasnovo občinskega glasila, ki jo opredeljuje tudi Odlok o občinskem glasilu Tržičan. 
Uredniški odbor teži k objektivnemu in vsestranskemu poročanju o dejavnostih občanov na 
najrazličnejših področjih, zagotavlja obveščanje javnosti o delu javnih ustanov ter omogoča 
izražanje mnenj občanov. Ker delo občinskega glasila sloni na prostovoljnem sodelovanju 
dopisnikov (v največji meri občanov in sodelavcev javnih ustanov), se uredniški odbor trudi 
ohraniti stabilno mrežo dopisnikov ter jo še razširiti – v praktičnem smislu to pomeni aktivno 
sooblikovanje novih področij in iskanje sodelavcev (ob koncu preteklega mandata uredniškega 
odbora je bila v občinsko glasilo vključena zlasti domoznanska dejavnost, leta 2015 krajevne 
skupnosti, leta 2016 župnije na območju občine Tržič). 
 
Uredniški odbor je sodeloval pri nastajanju Lokalnega programa kulture v občini Tržič do leta 
2021, v katerem je občinsko glasilo prepoznano kot dobro sprejet temeljni vir lokalnih informacij. 
V istem dokumentu je nakazana možnost delne profesionalizacije delovanja glasila, vendar ta 
predlog, še posebej zaradi nedavnega poziva k ukinitvi glasila, zahteva temeljit in utemeljen 
premislek. Občinsko glasilo bi z morebitnim dvigom profesionalnosti pridobilo pomen za daljše 
časovno obdobje, ohraniti pa bi bilo potrebno (prek delovanja uredniškega odbora in sprejemanja 
prispevkov občanov) značaj "domačega" časopisa. 
 
Do sprejetja proračuna za leto 2015 (22. 1. 2015, objavljen 6. 2. 2015) je veljalo začasno 
financiranje. Ker v  obdobju začasnega financiranja neposredni uporabniki ne smejo začeti izvajati 
novih nalog in programov, sta bili februarska in marčevska številka glasila financirani na podlagi  
naročilnice, v vrednosti ponudbe javnega naročila za Obveščanje občank in občanov občine Tržič 
v letu 2013 in 2014 – I. SKLOP Izvajanje izdajateljskih opravil za časopis Tržičan, ki je bil objavljen 
na Portalu javnih naročil pod št. objave JN13319/2012,  dne 10. 12. 2012. 
 
Za preostalih 6 številk glasila Tržičan v letu 2015 je bil izvajalec za izvajanje izdajateljskih opravil, 
ki vključujejo sodelovanje pri urejanju in pripravi novinarskih vsebin, lektoriranje, pripravo za tisk, 
tisk in distribucijo izbran na podlagi Navodil za oddajo naročil v Občini Tržič, št. 430-0001/2012, 
z dne 31. 05. 2013, po postopku oddaje naročila – enostavni postopek, in sicer s povabilom k 
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oddaji ponudbe, št. povabila 030-0001/2015, z dne 10. 2. 2015 za izvajanje izdajateljskih opravil 
za glasilo Tržičan v letu 2015.  
 
Do roka za oddajo ponudb so na naslov Občine prispele ponudbe naslednjih ponudnikov: Medium 
d.o.o., Kara d.o.o.  in Tiskarna Uzar d.o.o. Na podlagi merila (najnižja cena) je bila za izvajalca 
naročila izbrana Tiskarna Uzar d.o.o.  
 
Cena posamezne številke glasila, ki vključuje oblikovanje in tisk, lektoriranje ter distribucijo je 
znašala 3.078,06 EUR z DDV. Vsi stroški izdajanja glasila v letu 2015 so znašali 27.494,05 EUR 
bruto in so razvidni iz spodnje tabele. 
 
 

STORITEV/AKTIVNOST ZNESEK (bruto) 

oblikovanje in tisk, lektoriranje, distribucija  24.158,33 EUR 

uredniško delo 2.638,96 EUR 

provizija za trženje oglasnega prostora  696,76 EUR 

SKUPAJ 27.494,05 EUR 

 
Za trženje oglasnega prostora po Pogodbi o trženju občinskega glasila Občine Tržič skrbi Radio 
Gorenc, ki mu skladno s 4. členom omenjene Pogodbe pripada 30% provizija od plačane 
realizacije (plus DDV). S trženjem oglasnega prostora je bilo v letu 2015 ustvarjenih za 2.428,82 
EUR prihodkov.  
 
 
 
PREDLOG SKLEPA 
1. Občinski svet občine Tržič sprejme informacijo o delu uredniškega odbora in finančnem 
poslovanju glasila Tržičan v letu 2015 kot informacijo.   
 
 
 
Pripravil/a:  
Petra Hladnik, 
koordinatorka VII/2 
 
 
 
 
 
Vid Meglič, univ. dipl. pol. in inž. gradb. 
   vodja Urada za gospodarstvo in  
             družbene dejavnosti  
 
 
 
 
                     

                                                                                            Drago Zadnikar, spec. 
                                                                         DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE 

 
 

  
  

 


