
 

 

 

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

strokovna sodelavka DNS Anastazia Stepić, dne 27. 3. 2019 

 

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

27. 3. 2019 obravnaval finančno poročilo društva za leto 2018. Splošna ugotovitev 

nadzornega odbora spodbudna, saj so se prihodki (na račun dividend in projektnih 

prihodkov) povišali, odhodki pa so pa znižali. Po računovodskih standardih je imelo društvo 

v letu 2018 za 116.431,92 € prihodkov in 104.973,21 EUR odhodkov (leto poprej: 108.960 

EUR), kar pomeni, da je presežek bil 11.458,71 €. V računovodske izkazu niso upoštevane 

dividende, ki niso prišle na transakcijski račun društva, ampak so v denarnem delu našega 

portfelja pri BKS. Društvo je ob upoštevanju dividendnega donosa v letu 2018 poslovanje 

prilagajalo razpoložljivim sredstvom in je poslovalo pozitivno s 17.814 EUR presežka 

prihodkov nad odhodki. Stanje portfelja je primerljivo z lanskim, vmes je prišlo tudi do 

povišanja vrednosti naložb. Skupni prihodki so kljub 5,3 % manjšim prihodkom od članarin 

glede na leto 2017 zvišali za 5 %, predvsem zaradi 30 % povečanja projektnih prihodkov. 

Nadzorniki smo še naprej zaskrbljeni zaradi vztrajnega padanja prihodkov iz članarin. 

Vnovič se je pojavilo vprašanje, ali bi to lahko rešili z nižjimi članarinami za mlajše 

novinarje, ki bi jih morda tako pritegnili v društvo. Sicer pa NO DNS ugotavlja, da društvo 

poslovanje prilagaja razpoložljivim sredstvom in ravna kot dober gospodar. 

Skupni prihodki so kljub manjšim prihodkom od članarin ostali na primerljivi ravni glede na 

preteklo leto predvsem zaradi povišanja projektnih prihodkov. Skupni odhodki so se 

zmanjšali za 4,4 %. Društvo je zmanjšalo stroške na tako rekoč vseh postavkah, najbolj pri 

projektnih, režijskih in stroških dela. Pri nižjih projektnih stroških najbolj izstopa 54 % 

znižanje stroškov za najem prostorov. 

Glede na razmere ni realno pričakovati večjih prihodkov od članarin, ki že zdaj 

predstavljajo manj kot polovico vseh prihodkov društva, zato bo še naprej pomembno 



 

 

pridobivanje projektnih in partnerskih prihodkov. Društvo je sicer od 2018 na seznamu 

upravičencev za donacije iz dohodnine, a je po podatkih iz junija društvu lani namenilo del 

dohodnine le 16 oseb, celoten izkupiček je torej 172,50 evra.  

 

Splošna ugotovitev: društvo je v letu 2018 poslovalo v duhu lanskih priporočil NO, naj 

porabo prilagaja razpoložljivim sredstvom in je s temi sredstvi ravnalo kot dober gospodar. 

Dejstvo pa je, da zgolj  prihodki od članarin ne bi omogočali normalnega delovanja društva 

in njegovih organov in da bo zato tudi v prihodnje potrebno pridobivati čim več sredstev na 

raznih razpisih ter  čim več projektnih in partnerskih sredstev. Članarine namreč že zdaj 

predstavljajo 60 odstotkov potrebnih sredstev društva  oz. le nekaj več kot znašajo samo 

stroški dela, zato je treba še naprej pridobivati sredstva na razpisih. Nadzorni odbor 

ugotavlja tudi, da upravitelj naložb društva opravlja dobro delo. Stanje portfelja: 31. 12. 

2018 je 88.000 EUR, kar je približno isto kot v letu 2017, ko pa se je vrednost naložbe 

povišala za 13.000 evrov v primerjavi z letom 2016.  

 

 

     

Aleš Kocjan, predsednik NO DNS     Ljubljana, 8. 9. 2019 

 


