
 
 
 

Poročilo o dejavnosti Društva novinarjev Slovenije v letu 2012  

 

Društvo novinarjev Slovenije je kot stanovska organizacija, ki združuje 1039  slovenskih poklicnih 

novinarjev in ki je leta 2005 praznovalo stoto obletnico obstoja, je tudi v 2012 zadržalo in utrdilo svojo 

temeljno vlogo zastopanja ter uveljavljanja interesov novinark in novinarjev oziroma celotne 

novinarske skupnosti. DNS kot največja novinarska organizacija nadaljuje svoja prizadevanja za 

okrepitev statusa novinarja tako v profesionalnem kot v socialnem smislu, zato smo tudi lani 

nadaljevali prizadevanja za izboljšanje sistemskega okolja za delovanje novinarjev in medijev. Kljub 

našim pozivom, da je treba zakona o medijih in RTV Slovenija odpraviti za novinarje izrazito sporne 

člene (kot je denimo ureditev pravice do popravka), zakonsko utrditi novinarsko in uredništvo 

avtonomijo ter dodatno regulirati lastniške razmerja in operacije, lani konkretnejšega dialoga s 

sogovorniki na ravni države v to smer ni bilo. Zato pa ocenjujemo, da smo izbojevali za obstoj 

časopisnih medijev in s tem tudi celotnega medijskega prostora izjemno pomembno zmago, ko smo 

uspeli odločevalce prepričati, da so se odrekli vladnemu predlogu o povišanju DDV za tisk in naročnine 

na RTV. S z visoko aktivnostjo in proaktivnim pristopom v domači in tuji javnosti smo uspeli uveljaviti 

tehtne argumente, zakaj bi takšni ukrepi prinesli katastrofalne učinke na medijski prostor in načel tudi 

temelje demokracije. Veliko pozornosti je društvo tako kot v prejšnjih letih namenilo  položaju 

novinarjev, ki niso redno zaposleni. Aktivnosti na tem področju nameravamo še okrepiti. Društvo se je 

redno odzivalo tudi na vse aktualne pritiske na novinarstvo in novinarje (primer Mekina, primer Karba 

…) ter druge teme, povezane z našo osnovno dejavnostjo. S posebno promocijsko akcijo, v kateri so 

vsi osrednji slovenski mediji na svetovni dan svobode medijev, 3. maja točno opoldne, zatemnili 

spletno stran in predvajali poseben spot, ki ga je ob sodelovanju nekaterih znanih Slovencev pripravil 

Jure Brankovič, smo začeli tudi projekt dodatnega ozaveščanja javnosti, tokrat še posebej mlajše 

populacije, zakaj je obstoj medijev ključnega pomena za razvoj in napredek družbe.   

Med osnovne in tradicionalne dejavnosti društva sodi tudi priprava študijskih dnevov, ki pa so dobili 

novo formo in vsebino ter se preoblikovali v medijski festival Naprej / Forward. Tridnevni festival je 

svojo premiero  doživel od 22. do 24. novembra 2012. Izveden je bil v Kinu Šiška, na njem je bilo 

predstavljenih veliko število dobrih domačih in tujih medijskih praks, nastopilo je veliko uveljavljenih 

domačih in tujih novinarskih imen in drugih delavcev v medijih, izvedene so bile delavnice in 

opravljene kakovostne debate na različne teme. Festivala se je udeležilo okoli 400 udeležencev. V 

okviru festivala je društvo podelilo tudi novinarske nagrade za izjemne dosežke, s čimer promoviramo 

poklic in kakovost v novinarstvu. Nagrado za življenjsko delo je prejel Matjaž Tanko, novinar in 

dolgoletni voditelj informativnih oddaj na RTVS in POP TV,  podeljene so bile tudi nagrade za izjemne 

dosežke, za dosežke debitantov in fotoreporterjev. Festival bomo po opravljeni evalvaciji še dopolnili 

in nadgradili ter ga nadaljevali tudi letos novembra, prav tako v Ljubljani. Društvo je v preteklem letu 



 

prenovilo celostno grafično podobo in oblikovalo novo spletno mesto za festival in novice. Festival 

želimo še dodatno promovirati tudi v javnostih v tujini, posebej v naši regiji. Tudi v 2012 smo 

nadaljevali sodelovanje z Hrvaškim novinarskih društvom, s katerim redno izmenjujemo informacije in 

stališča o aktualnih zadevah, vodstva obeh organizacij pa se enkrat letno sestaneta tudi na skupni seji. 

Junija 2012 je delegacija DNS obiskala tudi Sarajevo in se na Dobrinji poklonila spominu na Iva 

Štandekerja ob 20-letnici njegove smrti. Štandeker je padel med opravljanjem svojega dela na eni od 

frontnih linij takrat obleganega Sarajeva. Na DNS smo gostili tudi delegacijo novinarjev in urednikov iz 

Makedonije, s katerimi smo izmenjali informacije o stanju medijske svobode v državah.  

V preteklem letu je DNS za novinarje v sodelovanju s Komisijo za preprečevanje korupcije izvedlo 

delavnico o korupciji, na kateri je sodelovalo več kot 60 novinarjev. Skupaj z društvom Drogart smo 

izvedli medijski trening, kako poročati o drogah, o čemer smo izdali tudi posebno. Publikacijo. Za 

novinarsko skupnost je društvo v kavarni Union izvajalo redne novinarske večere.  V okviru regijskih 

debat, s katerimi smo želeli aktivirati tudi našo lokalno mrežo in okrepiti delovanje DNS izven centra , 

smo odpirali relevantne teme, tako za samo profesijo kot v širšem družbenem kontekstu. Doslej smo 

izpeljali štiri regijske debate, vse pa so bile dobro obiskane tako iz novinarskih vrst kot tudi iz širših 

krogov regionalnih (lokalnih) javnosti, odvisno tudi od razsežnosti tem(e), ki smo jih obdelovali. 

Zvrstile so se sledeče debate: 

- Slovenj Gradec - o položaju in vlogi regionalnih medijev z naslovom (Ne)moč regionalnih medijev 

(sogovorniki Vesna Humar, Špela Kuralt, Nataša Brulc Šiftar, Marko Vrečič, Dejan Rat, Jure Lesjak, 

Jožica Dorniž, vodila Petra LesjakTušek) 

- Murska Sobota v sodelovanju s Pomurskim aktivom – o novinarjih brez mej in med mejami 

(sogovorniki Silva Berki, Mojca Dumančič, Mario Belovič, Marjana Sukič, vodila Lidija Kosi) 

- Nova Gorica – med novinarstvom in politiko (sogovorniki Tanja Fajon, Sandra Bašič, Miro Petek, 

Ervin Hladnik Milharčič, vodila Lea Širok) 

- Tolmin – tema Po(ne)srečeno o nesrečah, o poročanju novinarjev o naravnih katastrofah in drugih 

nesrečah v sodelovanju z Blažem Močnikom in Marišo Bizjak (sogovorniki Filip Šemrl, Vesna Humar, 

Mojca Dumančič, Žarko Trušnovec, Uroš Hočevar, vodila Mariša Bizjak). 

Društvo novinarjev Slovenije je v letu 2012 izvedlo vse zastavljene projekte, izvedlo pa tudi vse redne 

dejavnosti kot so podelitev novinarskih nagrad, izvedba festivala, regijskih debat in izobraževanj. Za 

podrobnejši vpogled v dejavnosti Društva novinarjev Slovenije priporočamo ogled društvenih  spletnih 

strani na naslovih www.novinar.com in www.naprej-forward.org in spletne strani Novinarskega 

častnega razsodišča na naslovu www.razsodisce.org. 
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