
 

V Ljubljani, 13. novembra 2012 

 

 

Poročilo porote za izbor prejemnikov novinarskih nagrad Bratstvo resnice / Consortium 

Veritatis 2012 

 

Poročilo Porote za podelitev nagrad Consortium Veritatis / Bratstvo resnice 

Novinarske nagrade Društva novinarjev Slovenije, ki šteje skoraj 1.100 članov, so edine 

nagrade s področja novinarstva v Sloveniji, ki jih podeljuje novinarska skupnost sama. 

Nagrade preko društva financirajo novinarji sami, s podelitvijo pa izkažejo kolegom 

spoštovanje za njihove dosežke. 

Porota za podelitev nagrad Consortium veritatis/Bratstvo resnice za leto 2012, se je sestala 

13. novembra 2012 na sedežu Društva novinarjev Slovenije, Wolfova 8, Ljubljana. 

Od predstavnikov javnosti so bili prisotni Igor Vobič, Jernej Stritar in Brankica Petković. 

Od predstavnikov Društva novinarjev Slovenije so se zasedanja porote udeležili Tanja 

Starič, Jožica Dorniž, Manica Janežič Ambrožič, Dejan Pušenjak, Tomaž Perovič in 

Matija Stepišnik. Opravičil se je predstavnik porote za izbor nagrajenca za izstopajočo 

stvaritev s področja novinarske fotografije Boris Vugrinec, ki pa je predlog porote predstavil 

dopisno. 

Porota je ugotovila, da je do 26. oktobra 2012 – v javnem razpisu določen rok – na njen 

naslov prispelo 8 predlogov za nagradi za dosežke mladih novinarjev in 30 predlogov za 

nagrade za izstopajoče novinarske dosežke. Za nagrado za življenjski prispevek k razvoju 

slovenskega novinarstva je porota prejela 7 predlogov. Med predlaganimi novinarkami in 

novinarji je bilo precej takih, ki niso člani Društva novinarjev Slovenije. V skladu s 3. 

odstavkom 5. člena pravilnika o novinarskih nagradah je bilo potrebno pridobiti njihovo pisno 

soglasje, da kandidaturo sprejemajo. Soglasje so dali vsi predlagani kandidati. Porota je o 

izbiri nagrajencev odločala z javnim glasovanjem, s čimer so se strinjali vsi člani porote. 

Pravilnik za izbor novinarskih nagrad Consortium Veritatis / Bratstvo resnice, sprejet na seji 

Upravnega odbora Društva novinarjev Slovenije dne 18. septembra 2012, predvideva 

podelitev ene nagrade za življenjsko delo, ene nagrade za debitanta, ene nagrade za 

izstopajočo stvaritev s področja novinarske fotografije in poljubnega (razumnega) števila 

nagrad za izstopajoče novinarske dosežke v letu 2012. Porota je podelila eno nagrado za 



 

življenjsko delo, eno nagrado za izstopajočo stvaritev s področja novinarske fotografije (člani 

porote so potrdili predlog nagrajenca, ki ga je izbrala porota za izbor izstopajočih stvaritev s 

področja novinarske fotografije), dve nagradi za izstopajoče novinarske dosežke v letu 2012 

in, izjemoma, dve nagradi za debitante – mlade novinarje, ki so v poklicu manj kot pet let. 

Predsednik porote Matija Stepišnik je pojasnil, da se je porota za podelitev dveh nagrad 

mladima novinarjema odločila, ker sta oba nagrajenca na svojem področju izjemno prodorna 

in obetavna. Za podelitev le dveh nagrad za izstopajoče novinarske dosežke v letu 2012 se je 

porota, kljub velikemu številu kandidatov in dejstvu, da pravilnik dopušča več nagrad, 

odločila, ker je soglasno ugotovila in z glasovanjem potrdila, da nagrajenca s svojim 

poglobljenim, nepristranskim in v dobrobit javnosti ter boljšo prihodnost usmerjenim 

novinarskim delovanjem izstopata. Kljub temeljiti razpravi in večkratnemu glasovanju glede 

nekaterih drugih kandidatov porota nobenega ni mogla potrditi z večino glasov. 

Porota za podelitev nagrad Consortium veritatis / Bratstvo resnice za leto 2012 je izrazila 

zadovoljstvo nad izjemno velikim številom zelo kakovostnih predlogov za stanovska 

priznanja in nagrade. 

 

Porota za izbor nagrajencev za izstopajoče stvaritve s področja novinarske fotografije v 

sestavi Boris Vugrinec, Nace Bizilj, Joco Žnidaršič, Sašo Bizjak in Jure Eržen se je 

sestala 7. novembra 2012 na sedežu Društva novinarjev Slovenije. Izmed 116 fotografij 

osmih različnih avtorjev - od tega jih je bilo 29 prijavljenih posamično in 87 fotografij, 

prijavljenih v 8 reportaž – so izglasovali nagrajenca.  

Poleg izbora nagrajenca je porota za izstopajoče stvaritve s področja novinarske fotografije 

podala tudi mnenje na prijavljene fotografije oziroma reportaže. Porota meni, da sta kakovost 

in tehnična dovršenost fotografij v izboru dobri, pogreša pa več novinarskih fotoreportaž 

oziroma fotozgodb, predvsem iz domačega okolja, kjer številne družbene situacije kličejo k 

predstavitvi skozi fotografski jezik. 

1. Nagrado za življenjski prispevek k razvoju slovenskega novinarstva prejme: 

Matjaž Tanko, POP TV 

2. Nagradi za izstopajoče novinarske dosežke v letu 2012 prejmeta: 

Primož Cirman, Dnevnik in Jana Vidic, Val 202 

3. Nagrado za izstopajoče stvaritve s področja novinarske fotografije prejme: 



 

Luka Cjuha, Dnevnik za fotografijo Brezje Romi 06 iz fotoreportaže Romske počitnice na 

Brezjah 

5. Debitantski nagradi za dosežke mladih novinarjev, ki so v poklicu manj kot pet let, 

prejmeta: 

Peter Verč, Primorske novice in Nejc Gole, Delo. 

 

Zapisala: Nika Logar 

 


