
POROČILO s seje Nadzornega odbora DNS (Nevenka Dobljekar, Miran Korošec, Aleš Kocjan), 

dne 24. 3. 2017 

 

Nadzorni odbor DNS v sestavi Nevenka Dobljekar, Miran Korošec in Aleš Kocjan je na seji 24. 

3. 2017 obravnaval finančni poročili društva za leti 2015 in 2016. Nadzorni odbor (NO) z 

zaskrbljenostjo ugotavlja, da prihodki društva že več let padajo. Še leta 2012 je bilo prihodkov 

149.275 EUR, predlani jih je bilo 139.875 eur, lani pa 103.963 eur. Najbolj drastičen padec je 

društvo utrpelo v minulem letu, saj je bilo prihodkov kar za 35.912 EUR, ali za 26 odstotkov 

manj kot predlani. Za 26 odstotkov so se znižali tudi odhodki, ki so lani znašali 106.828 EUR. 

(Predlani po podatkih računovodske bilance 143.855 EUR). Skrb zbuja tudi padanje prihodkov 

od članarine. Lani so ti prihodki znašali 60.875 eur, kar je skoraj 6 odstotkov manj kot predlani, 

skupni dolg neporavnanih članarin pa je znašal 4.123 EUR. 

Po podatkih računovodske bilance je DNS poslovno leto 2015 končalo s 3.980 eur primanjkljaja 

oz. presežka odhodkov nad prihodki, lani (2016) pa je primanjkljaj znašal 2.865 eur. Predlanska 

izguba bi bila še večja, če društvo ne bi prodalo za 19.500 eur delnic iz svojega naložbenega 

portfelja BKS. Po zagotovilih sekretariata društva so bila ta dodatna sredstva potrebna za nakup 

opreme in druge stroške, povezane s selitvijo na Vošnjakovo. Lani je društvo prodalo za 2.500 

delnic iz portfelja. 

Nadzorni odbor ugotavlja, da 46 odstotkov vseh stroškov predstavljajo stroški dela. Stroški 

rednega dela so se lani rahlo povečali zaradi redne zaposlitve projektne asistentke, vendar so 

skupni stroški dela na koncu nižji zaradi manjše potrebe po angažiranju zunanjih sodelavcev, saj 

nova sodelavka opravlja naloge, ki jih je že prej opravljala kot projektna asistentka, in naloge, ki 

jih je opravljala prejšnja sekretarka. Prevzela je tudi naloge prejšnjega vodje projektov. Istočasno 

so se fiksni stroški precej zmanjšali, denimo stroški opreme, režijski stroški in stroški storitev. 

 

NO se je vprašal, kako se pokrivajo stroški centra in festivala Naprej/Forward, in dobil pojasnilo, 

da se ti pokrivajo izključno iz projektnih prihodkov, ki ne posegajo v prihodke iz članarin. Iz 

projektnih prihodkov (npr. US Embassy) in partnerskih sredstev se v celoti pokrivajo stroški 

prevoza predavateljev, ki izvajajo predavanja in delavnice v organizaciji DNS, zajemajo letalske 

vozovnice, shuttle prevoze, kilometrino (za tiste, ki se pripeljejo z lastnim prevoznim sredstvom), 



vozovnice za vlak in avtobusne prevoze. Iz projektnih sredstev je društvo pokrilo tudi stroške 

analize, ki jo je za DNS izvedla Fakulteta za družbene vede v sklopu projekta Razbijanje 

stereotipov o starosti v medijih, ki ga je v celoti financiral Urad za UNESCO. Na vprašanje, kdaj 

so člani upravnega odbora in NČR upravičeni do izplačila potnih stroškov, je tajništvo pojasnilo, 

da gre v teh primerih za stroške prevoza na seje UO, seje NČR, delavnice, debate in posvete v 

organizaciji DNS.  

 

Nadzorni odbor vendarle ugotavlja, da sta finančno stanje in trend nižanja prihodkov 

zaskrbljujoča. Prihodki iz članarin se verjetno ne bodo povečali, težko zahtevamo izterjavo, 

novinarji so brez zaposlitev ali prekarci. Nasvet tajnici DNS, naj v primerih neplačnikov pokliče 

predsednika aktiva in vpraša, zakaj ne plačuje oz. ga prijazno opomni na dolg. NO predlaga, da 

skuša DNS privabiti v svoje vrste čim več študentov in mladih novinarjev, denimo z nižjimi 

članarinami za tiste z do 10 let delovne dobe, potem po 10 letih povišati članarino. Težava je, ker 

društvo izgublja legitimiteto in relevantnost v družbi, saj ima vse manj članov. Ker si društvo iz 

članarin težko obeta povečanja prihodkov, naj poskuša pridobiti več sredstev iz drugih virov. 

Predvsem je pomembno, da društvo ne vstopa v projekte, ki za seboj potegnejo dodatne stroške, 

če zanje nima zagotovljenega vira dodatnih prihodkov. Prejšnji NO je prejšnjemu UO predlagal, 

da bi organizirali skupno proračunsko sejo, na kateri bi skupaj šli čez stroškovnik in izdelali tudi 

proračun prihodnjih stroškov. Stroške je treba prilagoditi dejanskemu finančnemu stanju, zato se 

je morda umestno odreči predavateljem iz tujine. 

 

 

SKLEPI in PRIPOROČILA: 

  

 Glede na finančno situacijo, ki se zaostruje, naj društvo stroške prilagodi 

trenutnim možnostim. Vodstvo DNS naj nadaljuje z racionalizacijo poslovanja 

tam, kjer je to mogoče in stroške prilagodi finančnemu stanju. Npr.: potni stroški, 

ugodnejši paketi za telefon in internet, cenejše produkcijske storitve … NO zato 

poziva vodstvo DNS, naj z naložbenim premoženjem ravna kot dober gospodar in 

naj vanj ne posega  zaradi pokrivanja  tekočega poslovanja, temveč kvečjemu za 

večje investicije.     



 UO DNS naj preuči možnosti uvedbe nižjih članarin, npr za novinarje začetnike in 

študente, da bi s tem pridobili nove člane. 

 Nadzorni odbor se strinja s priporočilom prejšnjega NO, naj NČR optimizira 

stroške poslovanja tako, da zmanjša število tiskanih materialov za seje, člani naj 

gradivo berejo na oblaku. 

 V naložbeno premoženje ne posegati za pokrivanje tekočega poslovanja društva, 

samo za izredne projekte in investicije. 

 Veljalo bi uresničiti predlog prejšnjega NO, naj UO in NO pripravita skupno 

proračunsko sejo o pripravi letnih finančnih načrtov, v katerih bi predvideli večje 

stroške in način njihovega pokrivanja oz. pridobivanja sredstev zanje. 

 Nadzorni odbor predlaga, naj vodstvo DNS začne pogovore z vodstvom SNS o 

možnostih za združitev obeh stanovskih organizacij v eno. S tem bi povečali 

učinkovitost delovanja ter odpravili podvajanje dela in stroškov, med drugim tudi 

vedno dražje članarine v IFJ. 

 

Pripravil Aleš Kocjan, predsednik NO DNS 

 


