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Občinskemu svetu 
Odboru za finančne zadeve, gospodarstvo in kmetijstvo 
Odboru za družbene dejavnosti 
Statutarno pravni komisiji 
 
 
Zadeva:  Sklep o višini honorarjev za delo pri občinskem glasilu Suhorobar 
 
16. člen Odloka o občinskem glasilu Suhorobar (Ur. l. RS št. 65/04, 53/07, 104/09) določa, da 
uredništvu, ki ga sestavljajo odgovorni urednik in člani, ter lektorju pripada honorar, ki s Sklepom 
o višini honorarjev predlaga župana, sprejme pa občinski svet. 
Sklep o višini honorarjev je bil sprejet leta 2015 in z manjšim popravkom dopolnjen leta 2017. S 
sklepom je določeno, da odgovornemu uredniku oz. njegovemu namestniku, ki nista zaposlena v 
občinski upravi Občine Sodražica, pripada za posamezno izdano številko honorar v bruto višini 520 
EUR. Honorar odgovornega urednika obsega tako novinarsko kot uredniško delo. 
Prav tako je določeno, da članom uredništva in drugim avtorjem prispevkov, ki niso zaposleni v 
občinski upravi Občine Sodražica, razen odgovornemu uredniku, pripada za objavljen prispevek 
honorar v bruto višini, ki je odvisna od dolžine prispevka, pri čemer znaša honorar za prispevek, ki 
obsega celo objavljeno stran, 60 EUR. Višina honorarja za prispevek, krajši od ene strani, je 
sorazmerno nižja. Honorar se izplača za prispevek, ki je bil vnaprej dogovorjen z odgovornim  
urednikom 
Določeno je tudi, da lektorju pripada za vsako natisnjeno lektorirano stran honorar v bruto višini 
5,50 EUR. 
 
Suhorobar predstavlja za marsikaterega občana bistven, če že ne edini vir informacij lokalne 
skupnosti. Prizadevamo si, da bi občinsko glasilo postalo privlačnejše in še zanimivejše. Eden od 
bistvenih korakov je oblikovna prenova, za začetek barvni tisk, zagotovo pa se skupaj z odgovorno 
urednico nadejamo tudi bogatejše vsebine. Glede na to, da delo odgovorne urednice vključuje tudi 
delo novinarke, predlagamo, da se s Sklepom o višini honorarjev odgovorni urednici poviša 
honorar, in sicer iz sedanjih 520 EUR bruto na 700 EUR bruto. Honorar vključuje tudi materialne 
stroške, ki jih ima urednica pri svojem delu. Ostale določbe Sklepa ostanejo nespremenjene. 
 
Finančne posledice: 
Višina izplačila honorarjev bo prinesla nekolikšno spremembo v višini proračunske postavke Plačila 
avtorskih honorarjev Suhorobar, in sicer za dobrih 1000 EUR letno.  
Občinskemu svetu predlagamo, da sprejme Sklep o višini honorarjev za Občinsko glasilo 
Suhorobar v predlagani obliki. 
 
Pripravila:                 župan 
Darja Vetrih         mag. Blaž Milavec 



Predlog sklepa: 
 
Na podlagi 16. člena Odloka o občinskem glasilu Suhorobar (Ur. l. RS št. 65/04, 53/07, 104/09) je 
Občinski svet Občine Sodražica na svoji 13. redni seji, dne 10. 12. 2020, sprejel naslednji 
 

SKLEP  
o višini honorarjev za delo pri občinskem glasilu Suhorobar 

 
1. 

Odgovornemu uredniku oz. njegovemu namestniku, ki nista zaposlena v občinski upravi Občine 
Sodražica, pripada za posamezno izdano številko honorar v bruto višini 700 EUR. 
Honorar odgovornega urednika obsega tako novinarsko kot uredniško delo. 
 

1.  
Članom uredništva in drugim avtorjem prispevkov, ki niso zaposleni v občinski upravi Občine 
Sodražica, razen odgovornemu uredniku, pripada za objavljen prispevek honorar v bruto višini, ki 
je odvisna od dolžine prispevka, pri čemer znaša honorar za prispevek, ki obsega celo objavljeno 
stran, 60 EUR. 
Višina honorarja za prispevek, krajši od ene strani, je sorazmerno nižja. Honorar se izplača za 
prispevek, ki je bil vnaprej dogovorjen z odgovornim urednikom oz. njegovim namestnikom. 
 

2.  
Lektorju pripada za vsako natisnjeno lektorirano stran honorar v bruto višini 5,50 EUR. 
 

3.  
Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu na Občinskem svetu, uporablja pa se od 1.12.2020 
dalje. 
 
 
datum:  
številka: 414-1/20 

župan  
Blaž Milavec l.r. 

        
 
 


