
 

 

 

POROČILO NADZORNEGA ODBORA DRUŠTVA NOVINARJEV SLOVENIJE 

 

Poročilo nadzornega odbora (NO) o poslovanju Društva novinarjev Slovenije (DNS) v letih 2013 in 

2014 

 

Na sejah nadzornega odbora Društva novinarjev Slovenije (DNS) 18. decembra 2014 in 7. septembra 

2015 je nadzorni odbor potrdil finančno poslovanje DNS za leti 2013 in 2014. 

  

Celotni prihodki: 

- v letu 2013 so znašali 126.858 evrov,  

- v letu 2014 so znašali 144.044 evrov (leta 2012: 149.275 evrov).  

 

Celotni stroški poslovanja: 

- v letu 2013 so znašali 142.544 evrov, 

- v letu 2014 so znašali 146.143 evrov (leta 2012: 132.710 evrov), 

 

Leta 2013 je torej Društvo novinarjev Slovenije zaključilo s 19.689 evrov presežka, leta 2014 pa s 

735 evri presežka (leta 2012: 15.770 evrov presežka). 

 

Velik del stroškov Društva novinarjev Slovenije v letu 2014 je predstavljala prenova prostorov na 

Vošnjakovi ulici v Ljubljani in selitev s starega naslova društva na Wolfovi ulici v Ljubljani 

(42.584,99 evrov). 

 

Precej visoki so bili v letu 2014 tudi stroški izvensodne proavnave z družbo Gradmont (skupaj z 

odvetnikom 6.147,55 evrov). 

 

Kot v vseh preteklih letih problem DNS še vedno ostajajo neplačane članarine. Leta 2014 je bilo 

neplačanih za 3.000 evrov članarin (leta 2013: 2.900 evrov neplačanih članarin). 

 

DNS je leta 2014 prejel 17.366,51 evrov nepovratnih sredstev Fundacije Soros za projekt: 

Državljanska pobuda za svobodne in odgovorne medije, ki ga je tudi uspešno zaključil.  

 

Spodbudna je novica, da je DNS leta 2015 uspešno kandidiral na razpisu Ministrstva za kulturo RS – 

za izobraževanje novinarjev bo tako prejel 25.000 evrov. 

 



 

 

Nadzorni odbor DNS je v letih 2013 in 2014 upravnemu odboru DNS predlagal, naj razmisli o 

aktivnostih in strategiji za povečanje članstva tudi/predvsem med študenti. Prav tako je NO 

predlagal razpravo na skupščini DNS o članarini za študente. 

NO je v letih 2013 in 2014 UO predlagal, naj razmisli o drugih virih financiranja in čim bolj razprši 

iskanje prihodkov DNS. 

 

NO je v letih 2013 in 2014 UO predlagal, naj v prihodnje pripravi finančni plan, s stroškovnimi mesti 

za različne projekte. Prav tako je NO UO predlagal, naj v prihodnje izpelje skupno »proračunsko 

sejo« UO in NO ter tako že v naprej predvidi večje prihodnje in odhodke DNS. 

 

NO Novinarskemu častnemu razsodišču še vedno predlaga, naj razmisli o optimizaciji poslovanja, z 

namenom zmanjšanja porabe papirja ter posledično zniža stroške. 

 

Člani NO so se na sejah v letih 2013 in 2014 seznanili tudi z bilanco in stroškovnikom za medijska 

festivala Naprej/Forward 2013 in Naprej/Forward 2014. Člani NO so se strinjali, da tak festival 

slovenski medijski prostor še kako potrebuje in da so sredstva, vložena v njegovo organizacijo, 

porabljena smotrno. 

 

 

 

Miha Drozg, predsednik NO DNS 


