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Finančno poročilo za Logaške novice v letu 2014

Berto Menard
Ţupan

FINANČNO POROČILO ZA LOGAŠKE NOVICE V LETU 2014
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 2014.
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 2014 je bila za dobo 2 let sklenjena nova pogodba s tiskarjem, grafična podoba časopisa in
barvni tisk se nista spreminjala.
III. LOGAŠKE NOVICE V 2014
V letu 2014 je izšlo 11 številk. Dvojni številki sta izšli julija in februarja, septembra pa je izšla
posebna predvolilna številka. Glavne teme so bile različne: od kulture (90 let kina v Logatcu, 100letnica pihalnega orkestra, predstavitve februarskih nagrajencev, idr.), do okolja (naravne nesreče –
žled, poplave), družbe (ob simpoziju o dr. Andreju Gosarju, predstavitev tujcev, ki živijo v naši občini,
o 120-letnici šolstva na Vrhu Sv. Treh Kraljev, predstavitev nekdanje direktorice in novega direktorja
Knjižnice Logatec idr.), generacije (predstavitev dosežkov občinskih osnovnih šol idr.), šport
(predstavitev dosežkov športnikov, društev idr.).

IV. OBRAZLOŽITEV POSTAVKE LOGAŠKE NOVICE
V letu 2014 so bili na postavki Logaške novice naslednji prihodki:
PRIHODKI
1.
2.
3.

Prihodki od prodaje oglasov
Prihodki od objav osmrtnic
Prihodki od naročnin
Skupaj

2.727,00
2.660,00
49,92
5.436,92

Odhodki so bili v letu 2014 na naslednjih kontih:
ODHODKI
1.
2.
3.
4.
5.

Založniške in tiskarske storitve
Honorar urednice
Sejnine uredniškega odbora
Drugi avtorski honorarji
Raznos LN
Skupaj

28.178,20
12.133,02
2.761,01
10.340,72
2.929,66
56.342,61

V primerjavi z letom 2013 so se prihodki od prodaje oglaševalskega prostora povečali za 88, 25 evrov,
prihodki od prodaje prostora za zahvale so se zmanjšali za 240 evrov, nekoliko višji so bili tudi
prihodki od naročnin (5,88 evra). V letu 2014 so bili odhodki za založniške in tiskarske storitve nižji
za 2735,43 evra, enako odhodki za avtorske honorarje (248,03 evrov) in za raznos časopisa (4562,52
evrov), povišali pa so se odhodki za honorar urednice (3542,61 evrov) in za sejnine uredniškega
odbora (846,02 evrov), in sicer zaradi spremembe zakonodaje (plačevanje dodatnih prispevkov).
Odhodki so bili v letu 2014 v primerjavi z letom 2013 skupaj nižji za 3157,35 evrov.

