
 

 

Zapisnik redne letne skupščine Društva novinarjev Slovenije 

Ljubljana, 21. decembra 2021 

 

Predsednica Društva novinarjev Slovenije Petra Lesjak Tušek je z uvodnim nagovorom otvorila letno 

skupščino DNS in preverila sklepčnost skupščine. Po izdanih glasovnicah je skrbnica članstva 

ugotovila, da je prisotnih 484 oziroma 61,5 odstotka glasov od 787 vseh z glasovalno pravico. Na 

podlagi ugotovljene sklepčnosti skupščine je predsednica predlagala izvolitev Timoteja Milanova za 

delovnega predsednika skupščine. 

 

Sklep: Za delovnega predsednika skupščine je izvoljen Timotej Milanov. 

 

Za: 484 

Proti: 0 

Vzdržanih: 0 

 

Delovni predsednik Timotej Milanov je predlagal sprejem dnevnega reda. 

 

Za: 484 

Proti: 0 

Vzdržanih: 0 

 

Sklep: Sprejet je bil predlagani dnevni red redne skupščine 2021. 

1. Izvolitev delovnega predsednika skupščine 

2. Izvolitev volilne komisije in dveh overovateljev zapisnika 

3. Poročilo predsednice DNS o delu v preteklem letu in poročilo predsednice Novinarskega 

častnega razsodišča o delu razsodišča 

4. Poročilo nadzornega odbora o poslovanju DNS v letu 2020 

5. Sprejem sprememb Statuta DNS 

6. Predstavitev načrtovanih dejavnosti v letu 2022 

7. Razno 

 



 

 

Ad 1/ 

Delovni predsednik je v izvolitev predlagal tričlansko komisijo za štetje glasov in dva overovatelja 

zapisnika, in sicer: 

 

Sklep: Tričlansko komisijo za štetje glasov sestavljajo Tjaša Škamperle, Mojca Zorko in Brane Piano. 

Za overovatelja zapisnika skupščina izvoli Uroša Škerla in Uroša Hočevarja.   

 

Za: 484 

Proti: 0 

Vzdržanih: 0 

 

Ad 2/ 

Delo Društva novinarjev Slovenije v letu 2020 je predstavila predsednica Petra Lesjak Tušek. 

Povzela je pisno poročilo, ki so ga člani že prejeli v gradivu za skupščino. Opozorila je na dobro delo 

na različnih projektih, dobro odzivnost društva na vsa dogajanja in kontinuirano prisotnost pri vseh 

bistvenih razpravah. V letu 2020 je to nedvomno bila medijska zakonodaja in pozivanje države k 

pomoči medijem in novinarstvu, ki jih je pandemija tako kot druge sektorje zelo prizadela. Društvo 

se je odzivalo tudi na vedno bolj surove in pogoste napade na novinarje in o njih obveščalo 

mednarodno javnost. Proti koncu leta pa se je že začel tudi konflikt med vlado in STA. Povedala je, 

da si želi še več strateškega premisleka, saj društvo venomer gasi požare, vendar pa kljub temu 

ugotavlja, da se je društvo veliko odzivalo in se odzvalo v vseh ključnih trenutkih. Pohvalila je delo 

članov upravnega odbora in pisarne društva. Poudarila je, da se je društvo v letu 2021 aktivno 

prijavljalo na razpise in za prihodnje obdobje pridobilo več projektnih sredstev kot kadarkoli.  

 

Tatjana Pirc je predstavila poročilo Novinarskega častnega razsodišča. Povedala je, da se je 

razsodišče v letu 2020 moralo prilagoditi razmeram in delu na daljavo, kar je bilo težko, saj se 

razprava v živo nedvomno razlikuje od razprave preko videokonference. V letu 2020 je razsodišče 

zaznalo rahel upad pritožb, vendar je zaradi izrednih razmer leto težko primerjati s preteklimi leti, 

zato je treba z zaključki, ali gre za trend in kaj ga je povzročilo, še počakati. Povedala je, da je 

razsodišče želelo svoje glede približati novinarski skupnosti in organizirati nekaj javnih dogodkov, 

vendar pa razmere tega niso dovoljevale. To je vsekakor v planu v letu 2022. Med temami, ki jih je 

treba odpreti, je izpostavila intervju, saj se za tem žanrom skriva precej prikritega oglaševanja, 

vprašati pa se je treba tudi o vlogi novinarja v intervjuju, če na primer intervjuvanec očitno laže ali 

pa namerno žali. Opozorila je tudi, da mediji ne objavljajo odločitev razsodišča.  

 

https://novinar.com/wp-content/uploads/2019/09/Poro%C4%8Dilo-o-dejavnosti-DNS-2020.pdf
https://novinar.com/wp-content/uploads/2019/09/Poro%C4%8Dilo-o-delu-Novinarskega-%C4%8Dastnega-razsodi%C5%A1%C4%8Da-v-letu-2020.pdf


 

 

Na to se je navezal Emil Lukančič Mori, ki se je razsodišču zahvalil za zanimive odločitve. Glede 

objavljanja pa je opozoril, da so odločitve mnogokrat dolge in za širšo javnost težje razumljive, 

zato je sam v precepu, ali naj iz njih dela povzetke ali jih objavi v celoti.  

 

Tatjana Pirc je odgovorila, da se tudi razsodišče sprašuje, kakšno bo razumevanje. Razsodišče 

povzame pritožbo in odgovor nanjo, da bi bralec lahko razumel, za kaj gre, je pa res, da so 

odločitve mnogokrat kompleksne in včasih tudi zelo dolge. 

 

Mojca Zorko je povedala, da je STA verjetno edini medij, ki povzame vse odločitve razsodišča. Zdi 

se ji smiselno, da bi razsodišče naredilo povzetek razsodbe. Ali pa objavilo glavni poudarek 

konkretnega primera oziroma odločitve. Novinarji namreč premalo poznajo kodeks, predvsem 

mladi. Posamezne sodbe bi lahko izkoristili za poziv, napotek ali priporočilo. 

 

Predsednica je odgovorila, da je razsodišče razpravljalo o kampanji za promocijo NČR in kodeksa. 

Opozorila je tudi, da želi pri razsojanju razsodišče ostati eksaktno in se izogniti moraliziranju, saj 

mora slediti pravilom in pritožbi. 

 

Špela Stare, ki skrbi za administracijo NČR, je povedala, da je interaktivnost pri delu NČR lahko 

problem, saj si razsodišče ne želi razpravljati o posameznih odločitvah, saj bi to lahko vodilo v 

osebna mnenja ali obračunavanja, posebej v družbenih medijih. Odločitve NČR pa so kolektivne in 

pisno utemeljene. Vsekakor pa bo DNS v prihajajočem letu naredilo korake za večjo prisotnost in 

prepoznavnost NČR in kodeksa v novinarski skupnosti z javnimi dogodki in tudi kampanjo v 

družbenih medijih.  

 

Mojca Zorko je predlagala, da bi NČR izvedlo delavnice za novinarje o uporabi kodeksa, primerih iz 

prakse in etičnih dilemah. 

 

Tatjana Pirc si je zaželela, da bi bilo delo NČR in novinarska etika prisotna tudi na medijskem 

festivalu Naprej/Forward. 

 

Špela Stare je dodala, da smo lahko zadovoljni, saj je naš kodeks pri vključevanju novih etičnih 

dilem, predvsem v povezavi s spletnimi mediji, ažuren in primerljiv. V EU pa so tiskovni sveti že 

začeli obravnavati tudi kršitve na medijskih facebook, twitter in instagram profilih, nekateri pa celo 

na osebnih računih novinarjev na teh omrežjih.  

 

 



 

 

Za: 484 

Proti: 0 

Vzdržanih: 0 

 

Sklep: Skupščina se seznanja in sprejema poročilo o delu upravnega odbora in Novinarskega 

častnega razsodišča v letu 2020. 

 

Ad 3/ 

Poročilo NO je predstavila predsednica nadzornega odbora Meta Verbič. Povedal je, da se je 

nadzorni odbor sestal na daljavo. Kritična je bila do tega, da so je NO nadzor opravil šele tik pred 

koncem leta 2021 za preteklo leto. Izrazila je pričakovanje, da bo prihodnja seja NO v marcu, prav 

tako skupščina društva, ki potrjuje poročilo NO. Ob tem pa je dodala, da razume, da je poslovanje 

društva zaznamovala epidemija z vsemi omejitvami, ki jih je to prineslo. Opozorila je na veliko 

nedisciplino članov pri plačevanju članarin, kar vodi v nadaljevanje padca prihodkov iz tega 

naslova. NO je priporočil, da bi morali aktivi narediti več tako pri rekrutiranju novih članov kot pri 

plačilni disciplini obstoječih. NO je predlagal tudi, da se v primeru, da pisarna DNS ne bi zmogla 

pridobiti dovolj projektnih sredstev, angažira posebna delovna skupina za to področje.  

 

Razprave k poročilu NO ni bilo. 

 

Za: 484 

Proti: 0 

Vzdržanih: 0 

 

Sklep: Skupščina sprejema poročilo o delu Nadzornega odbora DNS.  

 

Ad 4/ 

Spremembo statuta je predstavila Špela Stare. Povedala je, da se k statutu dodaja nov 28. člen, ki 

opredeljuje izvedbo skupščin društva z uporabo videokonference. Društvo se s to spremembo 

prilagaja novim razmeram, v katerih se lahko zgodi, da izvedba skupščine v živo ni mogoča. 

Skupščina bi se z uporabo videokonference lahko izvedla le za nujne zadeve, volilna skupščina mora 

biti izvedena v živo. Vsa ostala pravila izvedbe ostanejo enaka kot za skupščino v živo.   

 

Emil Lukančič Mori je izrazil nasprotovanje skupščinam z uporabo videokonference, saj je menil, da 

se mora članstvo društva vsaj enkrat letno sestati na skupščini. Izrazil je tudi skrb, da bi se ta člen 

lahko zlorabil. Marjan Lekše se je z njim strinjal. 

https://novinar.com/wp-content/uploads/2019/09/Poro%C4%8Dilo-NO-za-leto-2020.pdf


 

 

 

Tadeja Anžlovar je predlagala, da bi se tretji stavek novega člena končal pri: »Seja z uporabo 

videokonference je lahko izvedena za odločanje o nujnih zadevah in/ali ko izvedba skupščine v živo 

ni mogoča.« Menila je, da je navajanje razlogov za omejitev nepotrebno. Petra Lesjak Tušek je 

opozorila, da je takšna dikcija še bolj odprta in omogoča še več manevrskega prostora za zlorabo. 

Mojca Zorko je predlagala, da se v besedilo doda »ko izvedba skupščine v živo ni mogoča zaradi 

izrednih razmer.« 

 

Skupščina je glasovala o novem besedilu 28. člena, ki se doda za obstoječim 27. členom: 

 

Redna ali izredna skupščina lahko poteka tudi kot seja z uporabo videokonference. Za izvedbo 

skupščine kot seje z uporabo videokonference se smiselno uporabljajo določbe, ki jih statut določa 

za sklic skupščine v živo. Seja z uporabo videokonference je lahko izvedena za odločanje o nujnih 

zadevah in/ali ko izvedba skupščine v živo ni mogoča zaradi izrednih razmer. Glasovanje na seji z 

uporabo videokonference je javno in se izvede z oddajo glasu na skupščini sami. 

 

Obstoječi 28. člen postane 29. člen, prav tako se za eno številko naprej preštevilčijo vsi naslednji 

členi. 

 

Za: 419 

Proti: 1 

Vzdržanih: 64 

 

Sklep: Skupščina s 86 odstotki prisotnih glasov sprejema spremembo statuta, predlagano na 

skupščini. 

 

Ad 5/ 

Načrtovane dejavnosti društva je predstavila Petra Lesjak Tušek, ki je povedala, da društvo že 

drugo leto ni podelilo novinarskih nagrad, prav tako letos ni izvedlo medijskega festivala, zato bo to 

prednostna naloga. Predvidoma bosta festival in podelitev nagrad marca 2022. Društvo bo v 

prihodnjem letu poskušalo povečati svojo prisotnost na terenu, z obiski aktivov po medijih in po 

regijah. Poudarila je, da se je ne glede na težke razmere ponovno vzpostavil Aktiv novinarjev Radia 

Slovenija, zaživel je tudi Aktiv fotoreporterjev in fotografov, ki je tudi zelo dejaven, tako kot 

pomurski aktiv. Povedala je tudi, da je bilo društvo v letu 2021 uspešno na številnih razpisih in bo v 

dvoletnem obdobju, ki prihaja, izvajalo številne projekte. Te je predstavila Špela Stare. Pred 

kratkim je bila odobrena naslednja dvoletna faza financiranja projekta Zaščita nadzorne vloge 



 

 

civilne družbe in novinarjev v Sloveniji, ki ga financira Civitates. V okviru tega projekta bo društvo 

nadaljevalo s promocijo platforme za prijavo napadov, prvim pravnim svetovanjem za napadene. 

Posebej se bo posvetilo varnosti novinarjev in vlogi medijev pri polarizaciji v družbi ter kako se 

nanjo konstruktivno odzvati. Še naprej teče projekt v okviru Active Citizens Fund, ki je namenjen 

institucionalni podpori na razpisu uspešnih nevladnih organizacij. Projekt poteka od maja 2021 do 

marca 2024. Društvo je pridobilo tudi sredstva, ki jih je razpisala Evropska zveza novinarjev (EFJ) v 

okviru sheme za zmanjšanje posledic krize, ki jo je povzročil covid in pomoč pri okrevanju 

organizacij, ki so članice EFJ. Projekt traja do marca 2023. Sredstva bodo namenjena za obisk 

aktivov, specifične delavnice po potrebah aktivov ter analizo stanja na trgu novinarske fotografije in 

razvoj metodologije za določitev poštenih cen. Društvo bo v sodelovanju s predstavništvom Evropske 

komisije v Sloveniji pripravilo serijo javnih razprav o svobodi medijev. Kot partner sodeluje pri dveh 

projektih, v katerih se povezujejo novinarske organizacije Slovenije, Hrvaške, Srbije in BIH. 

 

Za: 484 

Proti: 0 

Vzdržanih: 0 

 

Sklep: Skupščina se seznanja z načrtovanimi dejavnosti društva v letu 2022. 

 

Ad 6/ 

Pod točko razno je Mojca Zorko izrekla zahvalo društvu in cehu za vso podporo Slovenski tiskovni 

agenciji, ki je bistveno prispevala k temu, da je STA lahko ohranila pokončno in avtonomno držo. 

 

Meta Verbič se je zahvalila tudi v imenu upokojenih članov društva, ki zelo podpirajo aktivne člane. 

Dodala je, da društvo v celoti opravičuje svojo vlogo. 

 

Zapisala: Špela Stare 

 

V Ljubljani, 24. decembra 2021 

 

Overovatelja: 

 

Uroš Škerl Kramberger                                                                        Uroš Hočevar 

Podpis:                                                                                                           Podpis: 


