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U R E D N I Š T V O 
LAŠKI BILTEN - OBČINA LAŠKO 

Mestna ulica 2, Laško 

 

POROČILO O DELU UREDNIŠKEGA ODBORA LAŠKEGA BILTENA 
ZA LETO 2016 

 
 
I. UVOD 
 
Izdajanje Laškega biltena kot informativnega časopisa Občine Laško je urejeno z Odlokom o 
javnem glasilu Občine Laško (Ur. list RS, št. 13/2007, 2/2008, 62/2014). Glasilo se uvršča v 
informativni periodični tisk in izhaja praviloma šestkrat letno, in sicer na vsaka dva meseca.  
 
Glasilo izhaja:  

 v nakladi 5.150 izvodov tiskane oblike in  

 v elektronski obliki na spletni strani Občine Laško ter  

 na javnem orodju Facebook.   
 
Glasilo v tiskani obliki prejmejo vsa gospodinjstva na območju Občine Laško brezplačno. 
Distribucija glasila poteka preko treh lokalnih pošt, in sicer:   
 

  Pošta 3270 Laško  
(za 3270 Laško, 3271 Šentrupert in 3272 
Rimske Toplice) 

4.348 izvodov 
  

   
  Pošta 3225 Planina pri Sevnici (za Jurklošter)  

(za 3273 Jurklošter) 
 

240 izvodov  

  Pošta 1433 Radeče  
(za 1432 Zidani Most in 1434 Loko pri Zidanem 
Mostu)   

303 izvodov  
 

   
Preostanek 259 izvodov dostavi tiskar na Občino Laško, kjer jih distribuiramo na naslove: 
Narodne univerzitetne knjižnice v Ljubljani, Knjižnice Laško, Zdravstvenega doma Laško in 
zdravstvene postaje v Rimskih Toplicah, STIK-a, matičnih osnovnih šol, vrtca, glasbene šole, 
Centra za socialno delo Laško, Hiše generacij, Območne organizacije RK Laško, JP 
Komunale Laško, PP Laško, KGZS, Območno obrtno – podjetniške zbornice Laško, 
Zdravilišča Laško ter domov upokojencev v Laškem, Loki pri Zidanem Mostu in na Polzeli.   
 
 
II. DELO UREDNIŠKEGA ODBORA  
 
Laški bilten ureja uredništvo glasila, ki so ga v letu 2016 sestavljali:  
 Tanja Grabrijan – odgovorna urednica, 
 Stanka Jošt - pomočnica odgovorne urednice – oglasno trženje,    
 Tomaž Koprivc – tehnični urednik in   
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 uredniški odbor: Tomaž Majcen, Klemen Grešak, Nika Teraž, Miha Gartner in Nina Pader 
Topole. 

 
Člane uredniškega odbora imenuje in razrešuje občinski svet na predlog župana za dobo 
petih let. Mandat uredniškega odbora je potekel 1. 3. 2017 – za mandatno obdobje petih let 
so bili še enkrat imenovani isti člani, razen Klemen Grešak, ki ga je nadomestil Rok Deželak.  
 
Naloge uredniškega odbora:  
 sooblikuje programsko zasnovo glasila in jo predlaga v potrditev občinskemu svetu,  
 skrbi in odgovarja za uresničevanje programske zasnove glasila,  
 obravnava pobude, mnenja in predloge, ki se nanašajo na urejanje in izdajanje glasila,  
 obravnava finančna in druga vprašanja v zvezi z glasilom,  
 obravnava vse spremembe v zvezi z izdajanjem glasila, periodiko izdajanja in razširjanja 

glasila ter svoje predloge posreduje v odločanje občinskega sveta.  
 
V letu 2016 se je uredniški odbor sestal šestkrat (24. seja – 5. 2. 2016, 25. seja - 5. 4. 2016, 
26. seja – 6. 6. 2016, 27. seja – 4. 8. 2016, 28. seja - 6. 10. 2016 in 29. seja – 6. 12. 2016). 
Na sejah člani uredniškega odbora pregledajo in potrdijo vsebinsko shemo posamezne 
številke in obravnavajo ostale pripombe in pobude v zvezi z glasilom.  
 
Odgovorna urednica o posameznih pripombah bralcev ali člankih z vprašljivo vsebino 
obvešča člane uredniškega odbora preko e-pošte, tako da se sproti rešujejo nastale 
problematike. 
 
 
III. VIRI IN NAČIN FINANCIRANJA IZDAJANJA GLASILA  
 
Glavni vir financiranja Laškega biltena so proračunska sredstva Občine Laško. Drugi viri pa 
so sredstva od prodanih oglaševalskih sporočil. Glasilo sme izhajati samo v okviru 
zagotovljenih sredstev. Sredstva se smejo nameniti za:  
 stroške priprave in tiska glasila,  
 stroške dostave glasila,  
 materialne stroške uredništva,  
 avtorske honorarje,  
 druge stroške, ki so neposredno povezani s pripravljanjem, urejanjem in izdajanjem 

glasila. 
Sredstva v okviru koledarskega leta po posameznih postavkah razporeja odgovorna 
urednica. Porabo sredstev odreja odgovorna urednica, potrjuje pa jih odgovorna oseba 
izdajatelja.  
 
V letu 2016 je izšlo šest rednih številk Laškega biltena. 
 
Laški bilten izhaja praviloma na 44 straneh. Zaradi velikega števila člankov naših občanov so 
bile vsem rednim številkam dodane dodatne strani: februarska številka je vsebovala eno 
dodatno polo (skupaj 48 strani), aprilska številka štiri dodatne pole (skupaj 60 strani),  
junijska številka sedem dodatnih pol (skupaj 72 strani), avgustovska številka tri dodatne pole 
(skupaj 56 strani), oktobrska številka šest dodatnih pol (skupaj 68 strani), decembrska 
številka pa sedem dodatnih pol (skupaj 72 strani). Poraba znotraj postavke je ostala v okviru 
planiranih sredstev.  
 
Posamezna številka je izšla v nakladi 5.150 izvodov. Glavnino postavke v osnovi 
predstavljajo založniški in tiskarski stroški ter poštnina. Preko avtorske (podjemne) 
pogodbe je plačano le delo lektorice. Člani uredniškega odbora za svoje delo prejemajo 
zgolj sejnino, ki je izplačana v enaki višini kot za ostala delovna telesa občinskega sveta. 
Odgovorna urednica, pomočnica odgovorne urednice in tehnični urednik za svoje delo ne 
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prejemajo denarne nagrade. Bilten prav tako ne plačuje nobenih drugih avtorskih 
honorarjev, saj večino prispevkov ustvarijo bralci, člani uredniškega odbora in delavci 
občinske uprave. Za plačilo so predvideni le članki, ki bi jih odgovorna urednica posebej 
naročila zaradi morebitnih aktualnih zadev.  
       
Oglašuje se praviloma na zadnjih treh straneh Laškega biltena, lahko pa tudi na drugih 
straneh, če se oglas vsebinsko navezuje na posamezne rubrike. Za oglaševanje se lahko 
nameni največ 20% glasila. Zadnja stran je praviloma rezervirana za enega oglaševalca. 
Cene za oglaševanje so določene glede na velikost oglasnega prostora: 

 
Za oglaševanje v glasilu se lahko sklene pogodba, na podlagi katere se lahko oglaševalcu 
odobri 20% letni popust (6 objav) ali 10% polletni popust (3 objave) in zagotovi oglasni 
prostor. Glede na trajnost sodelovanja (vsaj dve leti) in velikost objave je možen tudi 10% 
popust za enkratne objave, v primerih, ko je oglaševalec v zadnjih dveh letih vsaj trikrat 
objavil oglas ali PR sporočilo. Naročniku PR članka se lahko cena oglasnega prostora zniža 
na 70% izhodiščne cene glede na velikost oglaševalskega prostora.  
 
V letu 2016 smo v okviru proračunske postavke 7130009 – Prihodki od prodanih 
oglasov v biltenu realizirali za  6.707,48 € prihodkov. 
 
 
Za uredniški odbor pripravili: 
Tanja Grabrijan, odgovorna urednica 
Stanka Jošt, pomočnica odgovorne urednice – oglasno trženje  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priloga:  

- pregled stroškov po proračunskih postavkah, 
- kartica konta prihodkov. 

 








