Poročilo nadzornega odbora DNS za leto 2021

Seja nadzornega odbora DNS je bila 31. maja 2022, ob 10.30 v prostorih DNS,
Vošnjakova 8, v Ljubljani. Na seji sta bila prisotna Meta Verbič in Miran Korošec,
Andrej Bedek pa se je zadnji trenutek zaradi delovnih obveznosti opravičil in
predlagal, da bo svoje mnenje posredoval ob pregledu osnutka poročila NO. Na
ZOOMU se je NO pridružila predsednica DNS Petra Lesjak Tušek, na seji pa je bila
prisotna tudi Anastazia Stepić.
Nadzorni odbor v sestavi Meta Verbič, Miran Korošec in Andrej Bedek je pregledal
podatke iz bilance stanja in finančno poročilo za leto 2021, dokumenta, s katerima se
je že predhodno seznanil upravni odbor društva.
Uvodoma smo člani NO ocenili, da smo začeli postopoma uresničevati sklep,
sprejet ob obravnavi poročila za leto 2020, da nadzorno funkcijo opravimo v
zakonsko določenih rokih.
V nadaljevanju pa je nadzorni odbor v zvezi z nekaterimi postavkami v finančnih
dokumentih izpostavil naslednja vprašanja, v zvezi s katerimi je prosil za dodatna
pojasnila:
1. V letu 2021 je DNS v sodelovanju s STA v akciji Za obstanek zbiralo donatorska
sredstva za STA, ki jo je Vlada Republike Slovenije izčrpavala do tega, da je bil
vprašljiv njen obstanek. Nadzornemu odboru je bilo povsem razumljivo, da pri
prihodkih in odhodkih ni upošteval donacij za STA, ki so namenska sredstva in niso
last DNS. Je pa v zvezi s tem prosil za pojasnilo o 107.514 eur donacij, ki so
navedeni kot stanje na transakcijskem računu za zbiranje donacij na dan 31.12.2021
in od kod razlika do 112.505 eur, kolikor znaša razlika med vsemi zbranimi sredstvi in
donacijami, nakazanimi STA lani ( zbranih 387248 – nakazanih 274743 eur = 112505
eur). Pojasnilo glede donacij STA: Sredstva zbrana v drugem krogu je društvo po
dogovoru agenciji prenakazalo v letu 2022 in zato je bil ta denar konec leta 2021 še
na društvenem računu.
2. NO je pri pregledu prihodkov in odhodkov ugotovil, da je društvo lani ustvarilo
117.784 eur prihodkov in imelo za 112.601 eur stroškov in je torej leto končalo na
»pozitivni ničli«, s 5.183 eur presežka. Kljub 3 odstotke manj zbranih članarin je
društvo povečalo prihodke za 33 odstotkov, spodbudno pa je kar 150 odstotno

povečanje projektnih prihodkov. (53.211 eur v primerjavi s predlanskimi 21.506 eur).
Stroški so bili višji za 17 odstotkov in so se torej povečali občutno manj kot prihodki,
kar kaže na racionalno poslovanje.
3. Tudi pregled posameznih stroškovnih postavk kaže, da je društvo tudi lani
prilagajalo poslovanje zaostrenim finančnim razmeram ter da je mogoče višje stroške
pripisati predvsem »oživljanju« delovanja društva po najhujšem valu covid krize in
okrepljenim aktivnostim v zvezi z razmerami v novinarstvu (STA, RTV …).
4. Podatki o dividendah in kapitalskem dobičku na TRBKS in to, da društvo lani ni
prenašalo sredstev s tega računa, pa kažejo, da je DNS tudi s svojim kapitalskim
premoženjem ravnalo kot dober gospodar.
5. Plačevanje članarine: Pri prihodkih društva je NO ugotovil, da je bilo v letu 2021 za
približno 3% odstotke manj plačanih članarin. NO je želel pojasnilo, kako so se
odzvali člani Aktiva upokojenih novinarjev po lanskem opozorilu za plačilo članarine.
Pozvanih je bilo več kot 50 članov, pozitivno so se odzvali štirje člani, še pet pa se jih
je odločilo za izstop, ostale je skrbnica članstva zaradi neodzivnosti izbrisala. NO
predlaga, da skrbnica članstva sproti spremlja plačevanje članarine upokojenih
novinarjev, jih nemudoma opozori na njihovo dolžnost in v primeru neodzivnosti tudi
izbriše. Za aktivne novinarje pa velja, da se stanje preverja od primera do primera.
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