
 

 

 

Poročilo o dejavnosti Društva novinarjev Slovenije v letu 2015  

 

Društvo novinarjev Slovenije je stanovska organizacija, ki združuje 1000  slovenskih poklicnih 

novinarjev in ki je leta 2005 praznovalo stoto obletnico obstoja. Društvo novinarjev Slovenije je 

član Mednarodne zveze novinarjev (IFJ), ki je največja novinarska organizacija na svetu, ki združuje 

več kot 500.000 novinarjev iz več kot 123 držav. Društvo svojo nepridobitno dejavnost financira iz 

društvene članarine. Za medijske hiše preko kompenzacijskih pogodb opravlja tudi dejavnost 

izobraževanja novinarjev.  Nekaj sredstev društvo pridobi s prijavami na razpise in partnerstvih pri 

projektih, nekaj pa tudi iz pridobitne dejavnosti naložbe premoženja v vrednostnih papirjih in 

dajanja nepremičnine v najem, ki je opredeljena tudi v statutu društva. Vsa pridobljena sredstva se 

v skladu s statutom porabijo za izvajanje osnovne dejavnosti društva.  

Društvo novinarjev skrbi za ugled novinarskega poklica v Sloveniji, ščiti in zagovarja interese 

novinarske skupnosti, kot največja nevladna organizacija s področja novinarstva je sogovornik državi 

in medijskim lastnikom pri pripravi medijske zakonodaje ali notranjih pravil medijskih hiš. Društvo 

novinarjev Slovenije vsako leto za izjemne dosežke v slovenskem novinarstvu podeljuje novinarske 

nagrade in na ta način promovira poklic in kakovost v novinarstvu.  Nagrado čuvaj/watchdog za 

življenjsko delo je posthumno prejela Špela Šipek, novinarka in urednica na POP TV in RTVS,  

podeljene so bile tudi nagrade za izjemne dosežke, za dosežke debitantov in fotoreporterjev.  

Med osnovne in tradicionalne dejavnosti društva sodi tudi priprava medijskega festivala 

Naprej/Forward. Trodnevni festival je potekal od 19. do 21. novembra 2015. Izveden je bil v 

Ljubljanskem lutkovnem gledališču, na njem je bilo predstavljenih veliko število dobrih domačih in 

tujih medijskih praks, 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. Več in vse o festivalu je dostopno na http://www.naprej-forward.org/festival. 

Festival se je proti koncu leta 2015 preoblikoval v Center kakovostnih medijskih vsebin, 

izobraževalni projekt, ki bo tekel celo leto. Že preko leta 2015 je društvo v sodelovanju z 

institucijami izvedlo nekaj izobraževalnih delavnic: 

 Izvedli smo novinarsko srečanje na temo Protiterorističnih ukrepov EU, več na 

http://novinar.com/7777 in brifing članov Novinarskega častnega razsodišča z zaslužno 

profesorico dr. Lee Wilkins z Misouri School of Journalism, ZDA. Profesorica je razložila 

sistem samoregulacije v ZDA, ki se močno razlikuje od evropskega sistema tiskovnih 

svetov, več na  http://novinar.com/8434. 
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 Na delavnici Osnove podatkovnega novinarstva je Jure Stojan novinarje učil, kako lahko 

tudi s čisto preprostimi koraki v Excelu iz podatkov potegnemo zgodbo, več na 

http://novinar.com/7958. 

 21. oktobra smo izvedli delavnico Informacijsko oblikovanje 1 na 1 z Maxom Gadneyjem, 

informacijskim oblikovalcem iz Velike Britanije, ker je vizualizacija (velike količine) 

podatkov in njihov pregleden prikaz na različnih platformah, sicer z nekajletnim zamikom, 

vse bolj aktualna tudi v slovenskih medijih, več na http://novinar.com/8415.  

 Z rednimi delavnicami o etičnih vidikih pristopa k pripravi in objavi novinarskih zgodb, s 

poudarkom na področja, kjer svoboda govora trči ob druge človekove pravice, želimo 

prispevati k dvigu spoštovanja etičnih in profesionalnih standardov. 

 Društvo novinarjev Slovenije, Središče ZIPOM – Središče za zagovorništvo in informiranje o 

pravicah otrok in mladostnikov, ki deluje pod okriljem ZPMS in Varuh človekovih pravic 

Republike Slovenije smo od marca do maja 2015 izvedli serijo delavnic na temo poročanja o 

otrocih. Delavnice smo izvedli na PRO Plus za novinarje POP TV, Kanala A in 24ur.com, na 

Večeru za štajersko regijo, na Antenna TV SL za novinarje Planet TV  in na FDV za študente 

novinarstva, več na http://novinar.com/7835. 

 Aprila in maja 2015 smo v sodelovanju s Cryptoparty Slovenija izvedli serijo  delavnic za 

novinarje: Kako zavarovati komunikacijsko zasebnost?, ki je še posebej pomembna pri 

preiskovalnem novinarstvu ter v primerih, ko želi novinar svojemu viru zagotoviti 

anonimnost, več na http://novinar.com/8018. 

 

Društvo se je redno odzivalo tudi na vse aktualne pritiske na novinarstvo in novinarje (kazensko 

preganjanje novinarjev,  pozivi lastnikom medijev …). Tekom leta 2015 smo izvedli analizo sodnih 

postopkov zoper novinarje in pripravili predloge za spremembo kazenske zakonodaje, ki se nanaša 

na objavo tajnih podatkov in predloge za dekriminalizacijo žaljenskih deliktov. Kazenska 

zakonodaja je bila v delu, ki se nanaša na tajne podatke, v letu 2015 dejansko spremenjena.  

V okviru društva deluje Novinarsko častno razsodišče, ki je skupni samoregulativni organ sindikata in 

društva novinarjev Slovenije, ki skrbi, da člani novinarske skupnosti in avtorji novinarskih besedil in 

prispevkov spoštujejo etična in profesionalna pravila. Pritožbo o kršenju Kodeksa novinarjev 

Slovenije lahko na razsodišče, ki ga sestavlja devet izvoljenih novinarjev in urednikov in dva 

predstavnika javnosti, naslovi kdorkoli in skuša tako zaščiti svoje pravice ali doseči boljše ravnanje 

novinarjev ali posameznih uredništev v prihodnje.  

Društvo novinarjev Slovenije je v letu 2015  izvedlo vse zastavljene projekte, izvedlo pa tudi vse 

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

podrobnejši vpogled v dejavnosti Društva novinarjev Slovenije priporočamo ogled društvenih  

http://novinar.com/7958
http://novinar.com/8415
http://novinar.com/7835
http://novinar.com/8018


 

 

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

Novinarskega častnega razsodišča na naslovu www.razsodisce.org. 

 

v Ljubljani, 28. marca 2016 

Špela Stare 

Generalna sekretarka Društva novinarjev Slovenije 

 

POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM   ZA  DRUŠTVA: 

 

1.) Materialno in finančno poslovanje je opredeljeno v internem aktu društva. 

2.) Društvo uporablja SRS – 33 – 2006 Računovodske rešitve v DRUŠTVIH in invalidskih organizacijah 

in v nekaterih primerih pa upošteva tudi splošne računovodske standarda 2006. V primerih, ko je 

standard SRS – 33 - 2006 v nasprotju z novim Zakonom o društvih (Ur.l. št. 61/06) pa uporablja 

zakonske določbe. 

3.) Društvo opravlja  nepridobitno dejavnost in vodi knjige tako,da lahko poroča o nepridobitnem 

delu dejavnosti. 

 4.) Presežek prihodkov nad odhodki so porabljeni v skladu s 3. odstavkom 24. člena Zakona o 

društvih, to je za uresničevanje ciljev oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti določeno v 

splošnem  aktu društva. 

5.) Pregled zunanjega revizorja ni potreben, v skladu s 1. odstavkom 27. člena Zakona o društvih 

(Ur.l. št. 61/06.) 

6.) Posamezne računovodske kategorije smo ugotavljali na naslednje načine: 

            - Dolgoročnih rezervacij nismo oblikovali; 

            - Zapadlih neporavnanih terjatev nismo odpisovali. 

7.) Notranji finančni nadzor izvaja predsednik društva. 
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