
 

 

Poročilo nadzornega odbora DNS za leto 2020 

 

Seja nadzornega odbora DNS je tudi letos potekala na daljavo, in sicer od 15. do 26. novembra 2021.  

Nadzorni odbor v sestavi Meta Verbič, Miran Korošec in Andrej Bedek je pregledal podatke iz bilance 
stanja in finančno poročilo za leto 2020, dokumenta, s katerima se je že predhodno seznanil upravni 
odbor društva. Splošna ocena nadzornega odbora je, da v tem covidnem času DNS ni nobena izjema, 
ker imajo vsa društva določene težave. Vodstvo društva je moralo uresničevanje načrtovanih nalog 
prilagajati sprejetim epidemiološkim ukrepom, poslovanje pa tudi razpoložljivim sredstvom. 

Ne glede na situacijo pa NO kritično ocenjuje, da mora letos tako pozno opraviti svojo nadzorno 
funkcijo. 

Predlog NO: Nadzorni odbor mora svojo nadzorno funkcijo poslovanja DNS vedno opraviti pred 
oddajo bilance in poslovnega poročila 31. marca tekočega leta. Tudi v primeru, da se z rezultati 
bilance in poslovnim poročilom seznani samo upravni odbor, tako kot je bilo letos določeno s sedmim 
protikoronskim zakonom. Priporočamo še, da se skupščina društva, ki mora po Zakonu o društvih 
potrjevati vsa poročila, počasi začne sklicevati – prilagajati datumu 31. marec ne glede na trajanje 
mandata organov društva.  

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 oziroma sprejel 
priporočila vodstvu DNS: 

1. Glede na materialno in duhovno stanje novinarske srenje ni presenetljiv 10-odstotni padec 
prihodkov od članarin, ki je bil lani še bolj strm kot prejšnja leta. Nadzorni odbor je dobil pojasnilo o 
vzrokih za tak upad. Čedalje več članov se upokojuje in plačuje nižjo članarino, če sploh ostanejo člani 
društva. Še vedno je prisotna tudi nedisciplina pri plačevanju članarine. Nekateri člani so tudi izstopili, 
nekaj pa je bilo prošenj za oprostitev plačila. Nekateri so medtem članarino poravnali v letu 2021, 
nekateri jo pa še bodo. Dejavnik za nižji prihodek od članarin je tudi, da je društvo izdalo manj 
mednarodnih izkaznic, kar tudi šteje med prihodke iz članarine. 
 
PREDLOG NO: Upravni odbor društva naj pozove aktive, da skupaj s skrbnico članstva v prvi polovici 
leta 2022 pregleda situacijo s plačevanjem članarine in bolj dolgotrajne neplačnike pozove k plačilu, 
preveri pa tudi upravičenost potrebe o oprostitvah.   

 
2. Iz dokumentov izhaja, da so se prepolovili projektni prihodki (s predlanskih 43.725 na lanskih 
21.506 eur) in da je bilo tudi partnerskih sredstev za 57 odstotkov manj kot predlani. Ob tem se 
postavlja vprašanje, ali je tolikšen izpad projektnih prihodkov tudi posledica odnosa aktualne oblasti 



 

 

do DNS in novinarstva sploh. (Npr. pri pridobivanju sredstev na razpisih MK). Že v postopku pregleda 
dokumentacije in pred pripravo poročila je NO dobil pojasnilo, da prihaja pri projektnih prihodkih do 
takih razlik predvsem zato, ker je društvo večino denarja za projektno delo dobilo že v letu 2019 in so 
bili stroški v letu 2020 tudi predvideni. Prav tako je društvo decembra 2020 podpisalo pogodbo za 
nadaljevanje projekta Zaščita nadzorne vloge civilne družbe in novinarjev za katerega je že dobilo 
oziroma bo še dobilo 17.000 EUR. 
 
Pri izmenjavi mnenj o pridobivanju tako imenovanih projektnih sredstev je prišlo do predloga, da bi 
društvo ustanovilo komisijo ali odbor, ki bi imel nalogo iskati sredstva za delovanje društva na 
različnih razpisih, pri zunanjih partnerjih in v okviru projektov EU. Vendar glede na to, da so sredstva, 
pridobljena za posamezne projekte namenska in se lahko porabijo samo za konkreten projekt in 
skupino, ki projekt izvaja, je taka komisija oziroma odbor vprašljiv.  
 
PREDLOG NO: Upravni odbor naj v okviru dogajanja med letom sproti ocenjuje situacijo in v skladu s 
potrebami ukrepa v smislu dobrega gospodarja, tudi v smislu pomoči pri iskanju sredstev. 
 
3. Ne glede na ugotovitve nadzornega odbora v zvezi s pridobivanjem projektnih in partnerskih 
sredstev pod točko 2, ki smo jih pridobili in na vsa pojasnila, pa nadzorni odbor opozarja na podatke v 
finančnemu poročilu, da so bili prihodki društva lani za 36 odstotkov nižji kot leta 2019 (padec 
51.181,00 EUR). Odhodki pa so se znižali za 23.033,00 EUR, torej za 19 odstotkov. Logična posledica 
tolikšnega disproporca med padanjem prihodkov in kleščenjem stroškov je tudi minus v lanski bilanci. 
 
PREDLOG NO: To opozorilo nadzorni odbor navezuje na predlog, ki ga je zapisal ob točki 2. Praktično 
dan za dnem je treba slediti najrazličnejšim razpisom za projekte, ki nam lahko pomagajo priti do 
sredstev za vse vsebinske projekte društva.        
 
4. Iz dokumentov, ki jih je pregledal nadzorni odbor, je razvidno tudi, da lani društvo ni ustvarilo niti 
evra prihodkov z dividendami in kapitalskimi dobički na trgovalnem računu BKS (v letu 2019 je iz teh 
dveh virov dobilo skupaj cca 14.000,00 EUR ali desetino vseh prihodkov). Zato smo zaprosili za 
pojasnilo, zakaj je prišlo do takega izpada. Iz pregleda povzetka poslovanja z vrednostnimi papirji, ki 
smo ga pridobili, izhaja, da je bil večji del naložb v denarju, kar pa ne prinaša prihodkov iz dividend, 
zagotavlja pa stabilnost v negotovih razmerah, kakršne so bile lani. 
 
PREDLOG NO: NO je pozitivno ocenil konservativni pristop pri gospodarjenju z vrednostnimi papirji v 
negotovih družbenih razmerah in predlaga, da tudi v bodoče razmišljamo v tej smeri. In sicer dokler 
se družbene razmere kolikor toliko ne umirijo. 
 
5. Zaključna ocena NO: Podatki o gibanju odhodkov kažejo, da je društvo tudi lani prilagajalo 
poslovanje zaostrenim razmeram in zniževalo stroške povsod, kjer je to še mogoče. Režijske stroške je 
tako znižalo kar za 40 odstotkov, projektne stroške pa za 43 odstotkov. Iz posameznih postavk 
sklepamo, da je ta »projektni prihranek« predvsem »zasluga« covida oz. spletne izvedbe festivala 



 

 

Naprej/ Forward. Covid pa je prepolovil tudi stroške dela organov DNS. 
Tudi vse druge postavke kažejo, da je društvo gospodarno ravnalo s čedalje bolj skromnimi 
razpoložljivimi sredstvi. Ker pa ima tudi varčevanje na vseh možnih postavkah svoje meje in bi vsako 
nadaljnje kleščenje stroškov že okrnilo delovanje društva, je po mnenju NO še vedno in še bolj kot 
doslej aktualno priporočilo NO iz prejšnjih let, naj društvo poskuša pridobiti več projektnih sredstev 
na različnih državnih in mednarodnih razpisih. To je po mnenju NO edina rešitev za nadaljnje 
delovanje društva ter za ohranitev in nadgraditev vseh aktivnosti, ki jih opravlja v teh za obstanek 
profesionalnega novinarstva usodnih časih. 
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