
 

 

Poročilo o dejavnosti Društva novinarjev Slovenije v letu 2016  

 

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, 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 prejela novinarka Radia Slovenija Nina Zagoričnik,  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 24. do 26. novembra 2016. 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. V okviru centra in v sodelovanju z drugimi nevladnimi 

organizacijami je društvo leta 2016 izvedlo sledeče aktivnosti: 

 

 Že v preteklih letih smo ugotovili, da so novinarji željni praktičnih ekonomskih znanj, ki jih 

tistim, ki nimajo ekonomske izobrazbe, zelo primanjkuje, kar vpliva na kakovost njihovega 

razumevanja in preiskovanja kompleksnih gospodarskih zgodb. 20. januarja smo zato izvedli 

prvo v seriji delavnic o gospodarskih temah, in sicer delavnico Kako brati bilance?, 2. 

marca pa delavnico Prevare in opozorilni znaki prevar. Predavala je Tatjana Habjan, 
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univ.dipl.ekon. (EF v Ljubljani), preizkušena notranja revizorka (Slovenski inštitut za 

revizijo),  preizkušena računovodkinja (Slovenski inštitut za revizijo), državna notranja 

revizorka (Ministrstvo za finance), državna notranja revizorka (Računsko sodišče RS). 

 

 Z rednimi delavnicami o novih trendih v medijski industriji želimo slovenskim novinarjem 

približati nova medijska orodja in znanja za drugačno delo v medijih.  

 

 Kako družbena omrežja spreminjajo način dela novinarjev? Kje so uporabniki? Kako 

družbena omrežja zasukati sebi v prid? Bomo od ustvarjalcev vsebine postali uredniki 

vsebin, ki jih objavljajo drugi? Na ta vprašanja je odgovoril Denis Oštir, televizijec, urednik 

spletnega portala 24ur.com in poznavalec družbenih omrežij, na praktični delavnici 

Družbena omrežja za novinarje, 2. februarja 2016.  

 

 V pomanjkanju dela in služb v tradicionalnih medijih kot tudi iz potrebe delati drugačno 

novinarstvo, se je v zadnjih letih razvilo več alternativnih projektov in modelov novinarstva, 

ki nakazujejo, kakšno bo novinarstvo v prihodnosti. Izkušnje O novih modelih novinarstva 

so delili tuji in domači novinarji, ki preizkušajo nove poslovne modele in možnosti, 18. 

marca 2016, v Kreativnem centru Poligon. http://novinar.com/9214, 

http://novinar.com/9254 

 

 V okviru napovedanih rednih delavnic o etičnih dilemah novinarskega dela smo izvedli dve 

regijski debati: 

 O vlogi dopisnikov in lokalnih medijev smo se z dopisniki pogovarjali 11. februarja 2016 na 

Ptuju.  

 O etičnih dilemah in mejah svobode izražanja smo na debati Med javnim in zasebnim 

razmišljali 25. maja 2016 v Celju.  

 

 V Slovenijo smo pripeljali Pulitzerjevo nagrajenko Jacqui Banaszynski. Novinarka, 

pomočnica urednika nedeljske izdaje Seattle Times, zadnje desetletje profesorica in 

predavateljica z več kot tridesetletno kariero, je uveljavljena  strokovnjakinja za veščine, 

ki so ključne za dobro pripovedovanje najpomembnejših zgodb dneva. Novinarjem in 

zainteresirani javnosti je na treh delavnicah »Moč pripovedovanja zgodb« predala 

praktična orodja in jih navdihnila za ustvarjanje zgodb, ki so informativne, tehtne, 

prepričljive in privlačne za bralce, poslušalce in gledalce. V ponedeljek, 18. aprila, na 

interni delavnici na Delu, v  torek, 19. aprila, na Večeru, v Mariboru in v četrtek, 21. aprila, 
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v Poligonu, v Ljubljani. Vseh treh delavnic se je udeležilo skoraj 200 novinarjev in medijskih 

ustvarjalcev.  

 

 S seminarji (in simulacijami uredniškega dela ter delom na konkretnih zgodbah) želimo novo 

pridobljena veščinska in vsebinska znanja učinkovito povezati. 

 

 Delavnico »Kako preiskovati kriminal in korupcijo« sta izvedla urednik Mreže za 

preiskovanje kriminala in korupcije KRIK Stevan Dojčinović in novinarka Dragana Pećo. 

Mreža KRIK sodeluje v projektu Panama Papers. Dvajsetim novinarjem sta na obsežni 

dvodnevni delavnici predstavila odmevne zgodbe mreže KRIK, jih seznanila s preiskovalnim 

procesom in podala praktične nasvete za ustvarjanje lastnih preiskovalnih zgodb, ki bodo 

pritegnile bralce, poslušalce in gledalce. V luči mednarodnega dneva svobode medijev sta 

spregovorila tudi o tem, kako se spopadata s pritiski na njuno delo, z napadi in z osebnimi 

diskreditacijami. Delavnica je potekala 11. in 12. maja, v prostorih Društva novinarjev 

Slovenije. 

 

 Na strokovni posvet o izvajanju pravice do popravka, 22. junija 2016, smo povabili 

pravnike, ki so se s to tematiko veliko ukvarjali, sodnike Vrhovnega sodišča RS in Višjega 

sodišča v Ljubljani, odgovorne urednike, ki pravico izvajajo, in predstavnika ministrstva za 

kulturo. Pogovorili smo se o sodni praksi, ki se je v Sloveniji na tem področju vzpostavila in 

za katero menimo, da ni mednarodno pravno primerljiva, o izkušnjah odgovornih urednikov 

in odvetnikov medijskih hiš s popravkom, o rokih, razlogih za zavrnitev, specifiki 

elektronskih medijev … ter posledično o možnih izboljšavah zakona o medijih. 

 V spomladanskem obdobju smo zagnali in do konca leta zaključili še dva manjša projekta. V 

sodelovanju z Nacionalno komisijo za UNESCO projekt na temo »Razbijanje stereotipov o 

starosti v medijih«, z Društvom SOS telefon pa Priročnik za poročanje o nasilju nad 

ženskami in v družini. 

 

 10. novembra 2016 smo v Pritličju v Ljubljani organizirali zelo dobro obiskano in aktualno 

debato o Pravnih in etičnih dilemah uporabe vizualnega in ostalega gradiva s spleta in 

družbenih omrežij v medijih. 

 

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

 

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

društva novinarjev, ki skrbi, da člani novinarske skupnosti in avtorji novinarskih besedil in 
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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. V letu 2016 sta društvo in sindikat prenovila 

spletno mesto razsodisce.org, ki sedaj omogoča iskanje po odločitvah razsodišča, kar močno 

povečuje dostopnost do etičnih priporočil, zbranih v razsodbah oziroma stališčih razsodišča.  

 

Društvo novinarjev Slovenije je v letu 2016  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  

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, 27. marca 2017 

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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