
 

 

 

Poročilo nadzornega odbora DNS za leto 2019 

 

Prva, konstitutivna seja nadzornega odbora DNS v novem mandatu je potekala na daljavo, in sicer od 

25. do vključno 27. maja 2020. Vzrok je bila razglašena epidemija covid-19,  zaradi katere je bil tudi 

rok za oddajo zaključnih računov na Ajpes prestavljen na konec maja. Nadzorni odbor v sestavi Meta 

Verbič, Miran Korošec in Andrej Bedek se je najprej dogovoril, da mesto predsednice nadzornega 

odbora prevzame Meta Verbič. 

V nadaljevanju je pregledal Podatke iz bilance stanja in Finančno poročilo za leto 2019, dokumenta, s 

katerima se je že predhodno seznanil upravni odbor društva. Nadzorni odbor je lahko ocenil, da je 

DNS tudi v letu 2019 prilagajalo poslovanje razpoložljivim sredstvom in z njimi ravnalo racionalno, kot 

dober gospodar. Spodbuden je podatek, da je društvo končalo leto v plusu in da za tekoče poslovanje 

ni več zajedalo lastne substance ter uporabljalo sredstev z računa pri BKS. Pohvalil je tudi to, da je 

društvo lani pridobilo skoraj za tretjino več projektnih sredstev kot predlani.  

Nadzorni odbor pa je v zvezi z nekaterimi postavkami v finančnih dokumentih izpostavil naslednja 

vprašanja, v zvezi s katerimi je prosil za dodatna pojasnila oziroma sprejel priporočila vodstvu DNS: 

1. Nadzorni odbor je, žal, ugotovil, da članarine in prispevki članov še naprej upadajo. Razlogov za to 

je več, od plačilne nediscipline, izstopov ali izbrisov iz društva, pa tudi upokojitev, saj upokojeni člani 

plačujejo nižjo članarino, kar se pozna na končni številki. 

Priporočilo: Ker glede na razmere ni realno pričakovati večjih prihodkov od članarin, ki že zdaj 

predstavljajo le dobro polovico vseh prihodkov, naj si vodstvo društva tudi v bodoče prizadeva 

pridobiti čim več projektnih sredstev za nadaljnje delovanje ter za ohranitev in nadgraditev vseh 

društvenih aktivnosti. Morebitno zvišanje članarin bi po mnenju nadzornega odbora povzročilo samo 

še večji osip članstva in zbranih sredstev od članarin. Nadzorni odbor tudi priporoča, da člane društva 

pozovemo k odločitvi za prispevek v obliki donacije iz dohodnine, saj je društvo lani iz tega vira 

pridobilo zgolj 172,50 EUR.   

2. Nadzorni odbor je zaradi odstopanja pri višini postavke (nekaj več kot 8.000,00 EUR z DDV) za 

programiranje in vzdrževanje spletnih strani prosil za dodatno pojasnilo. 

Pojasnilo: Društvena spletna stran je bila zastarela in vse bolj nefunkcionalna. Društvo je prejemalo 

veliko pritožb ljudi, ki so se želeli včlaniti ali pa oddati nominacijo za nagrade na stari strani. Tudi zato 

se je vodstvo odločilo za prenovo spletne strani, postavka v višini cca 8.000,00 EUR pa je enkratna. 

Samo vzdrževanje pa ostaja v okviru dosedanjih zneskov.  



 

 

3. Nadzorni odbor je želel tudi podrobnejše pojasnilo v zvezi z visoko postavko – odvetniški stroški, 

nastali zaradi sporov v zvezi z lastništvom prostorov in zemljišča. 

Pojasnilo: Zaradi zapletenih sodnih postopkov v zvezi z urejanjem lastniških razmerij se kar naprej 

pojavljajo nove zadeve, med njimi naj omenimo primer Pandom proti SCT (zdaj MOL) in DNS, DNS 

proti MOL zaradi določitve solastniških deležev na skupni lastnini in zaradi ugotovitve obstoja 

lastninske pravice ter še nekaj odprtih zadev po Zakonu o vzpostavitvi etažne lastnine na določenih 

stavbah in o ugotavljanju pripadajočega zemljišča (ZVEtL-1).  

Priporočilo: Nadzorni odbor priporoča vodstvu društva, naj poskuša čim več sodnih sporov rešiti z 

izvensodnimi poravnavami, da ne bomo plačevali dragih odvetniških storitev in drugih sodnih 

stroškov. 

3. Društvo je skupaj s sindikatom vložilo vlogo za stransko udeležbo v postopku združevanja Dnevnika 

in Večera – aprilski račun v višini 797 evrov. Nadzorni odbor je zanimalo, ali je to praksa, da društvo s 

plačilom odvetnika priskoči na pomoč, tako kot je storilo v primeru Dnevnika in Večera. 

Pojasnilo: V primeru Dnevnika in Večera ni šlo za pomoč. Društvo in sindikat sta želela kot stranska 

udeleženca vstopiti v postopek, ki ga je v zvezi z združevanjem dnevnikov vodilo ministrstvo za 

kulturo. Ministrstvo pa je (prvotno) vlogo DNS in SNS za stransko udeležbo v postopku v postopku 

izdaje soglasje za združitev Večera in Dnevnika zavrnilo. Zato smo sprožili upravni spor, v katerem je 

nastal ta strošek + sodna taksa. 

Nadzorni odbor se je seznanil tudi z nekaterimi drugimi informacijami v zvezi s finančnimi 

zadevami, ki jih je sprejelo vodstvo društva: 

1. Nadzorni odbor je kot informacijo sprejel tudi pojasnilo o izvedbi festivala Naprej/Forward s 

podelitvijo nagrad v 2019, ki jo je društvo izvedlo za cca 14.500 evrov z DDV (+ 400 evrov donacije v 

začetku letošnjega leta društvu študentov novinarstva FEJS, ki je zelo pomagalo pri izvedbi). Večji del 

stroškov je društvo pokrilo s partnerskimi prispevki medijev, ki pa so bili nižji kot v preteklih letih 

(13.908 € z DDV). 

2. Sprejel je tudi pojasnilo, da je bilo plačilo davka na račun prihodkov iz pridobitnega dela poslovanja, 

predvsem poslovanja z vrednostnimi papirji, višje kot v preteklih letih, in sicer 422 evrov.  

3. Glede na predvidevanja, da bodo od jeseni 2019 naprej občutno višji tudi stroški izdaje 

mednarodnih novinarskih izkaznic, saj je mednarodna zveza IFJ zvišala ceno same izkaznice na 30 

evrov + po potrebi poštnina + po potrebi 10 evrov za ovitek (prej je cena vključevala tudi ovitek), je 

društvo za malenkost zvišalo tudi ceno izkaznice za člane (za pokritje stroškov poštnine in tiskanja). 

4. Nadzorni odbor se je seznanil tudi z znižanjem stroškov za člane brezplačnih nacionalnih članskih 

izkaznic, saj jih društvo ne izdeluje več pri zunanjem izvajalcu, ampak je dobavitelj tiskalnika pripravil 

predtiskane izkaznice, ki jih potem skrbnica članstva dotiska sama in je tako strošek na izkaznico nekaj 

manj kot 2 € v primerjavi s 5,50 € + DDV pri zunanjem izvajalcu. 



 

 

Zaključna ocena nadzornega odbora: 

Nadzorni odbor je ocenil, da je dobil vse odgovore in vsebinska pojasnila na svoja vprašanja v zvezi s 

poslovanje društva in finančno problematiko. Iz pisnega gradiva izhaja, da je vodstvo društva 

poslovalo racionalno in se sproti prilagajalo situaciji v družbi in to ne glede na nekatere visoke stroške, 

ki so nastali tudi zaradi zunanjih vzrokov. 

Zato nadzorni odbor predlaga, da skupščina poročilo sprejme ob zavezi, da v situaciji, ki jo je 

povzročila korona epidemija, skupaj iščemo rešitve za vprašanja, kot so plačevanje in višina društvene 

članarine in na sploh financiranje dejavnosti društva, lastniško pravnih razmerij na Vošnjakovi 8, ki 

zadevajo gradbeno parcelo in morebitnih nepredvidenih stroškov, ki jih povzročijo zunanji dejavniki. 
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