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Občinski svet Občine Logatec se je seznanil s finančnim poročilom za Logaške novice v
letu 2013.
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Finančno poročilo za Logaške novice v letu 2013

Berto Menard
Ţupan

FINANČNO POROČILO ZA LOGAŠKE NOVICE V LETU 2013
I. OBRAZLOŽITEV
Odlok o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila Logaške novice (Uradne objave, 22. december
2011, št. 12) v 11. členu določa, da odgovorni urednik pripravi letni finančni načrt in letno finančno
poročilo o izdajanju glasila, ki ju potrdi Občinski svet. Tokratno finančno poročilo je pripravljeno za
leto 2013.
II. SPLOŠNO O LOGAŠKIH NOVICAH
Logaške novice so časopis Občine Logatec. Odlok o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila
Logaške novice (Uradne objave, 22. december 2011, št. 12) določa, da so Logaške novice javno in
uradno glasilo občine Logatec, ki se uvršča v informativni periodični tisk. Glasilo je namenjeno
objavam lokalnih predpisov in drugih aktov. Izhaja praviloma enkrat mesečno, lahko pa izide tudi kot
dvojna ali izredna številka. Glasilo izhaja v slovenskem jeziku, in sicer hkrati v tiskani in elektronski
obliki. Glasilo v tiskani obliki prejmejo vsa gospodinjstva na območju Občine Logatec brezplačno,
glasilo v elektronski obliki pa se objavi na spletnih straneh občine Logatec. Glasilo je primarno
namenjeno obveščanju občanov, opravlja pa tudi nalogo informiranja o delu občinskega sveta, župana,
organov občine Logatec, krajevnih skupnosti, javnih zavodov, podjetij in skladov, katerih ustanovitelj
ali soustanovitelj je občina Logatec, društev, političnih strank in drugih organizacij, ki opravljajo
naloge v javnem interesu ter poroča o aktualnih gospodarskih, političnih, socialnih, kulturnih, športnih
in ostalih dogajanjih. Del Logaških novic so tudi Uradne objave.
V letu 2013 je prišlo, zaradi barvnega tiska in nove pogodbe s tiskarjem, do spremembe grafičnega
koncepta časopisa. Z barvnim tiskom se je dodala vrednost fotografijam, časopis je bralcem bolj
privlačen.
III. LOGAŠKE NOVICE V 2013
V letu 2013 je izšlo 10 številk, dvojni številki sta izšli julija in februarja. Glavne teme so bile različne:
od športa (predstavitev dosežkov športnih društev, npr. rokomet, odbojka), družbe (predstavitev
posebnih osebnosti v občini, občinskih nagrajencev, dosežkov posameznikov na različnih področjih,
medčloveških odnosih ipd.), praktikuma delo in dosežki občinske uprave, novosti v občini Logatec
idr.), generacij (o odnosih med generacijami, predstavitev različnih starostnih skupin), do turizma (o
turistični ponudbi v občini Logatec in o tem, kako jo izboljšati) in prostora (predstavitev projekta
posodobitve Narodnega doma v Logatcu, o upravljanju s prostorom v občini Logatec ipd.).

IV. OBRAZLOŽITEV POSTAVKE LOGAŠKE NOVICE

V letu 2013 so bili na postavki Logaške novice naslednji prihodki:
Prihodki od prodaje oglasov
Prihodki od objav osmrtnic
Prihodki od naročnin
Skupaj

2.638,75
2.900,00
44,04
5.582,79

Odhodki so bili v letu 2013 na naslednjih kontih:
Založniške in tiskarske storitve
Honorar urednice
Sejnine uredniškega odbora
Drugi avtorski honorarji
Raznos LN
Skupaj

30.913,63
8.590,41
1.914,99
10.588,75
7.492,18
59.499,96

V primerjavi z letom 2012 so se prihodki od prodaje oglaševalskega prostora povečali za 1.528 evrov,
prihodki od prodaje prostora za zahvale pa za 1.300 evrov. Ker se je v letu 2013 prešlo na barvni tisk,
so se v primerjavi z letom 2012 odhodki za založniške in tiskarske storitve povečali, manjši so bili
odhodki za honorarje (avtorski honorarji in honorar za urejanje časopisa). Večji so bili tudi odhodki za
raznos časopisa.

