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Dragi podporniki POD ČRTO,

že dobra tri leta so minila, odkar ste se prvi med vami odločili, da podprete 
nastanek novega, neodvisnega medijskega projekta POD ČRTO. Z vašo podporo 
in podporo uspešnih slovenskih podjetij smo tako septembra 2014 ustanovili 
prvi neodvisen in neprofiten medij za preiskovalno novinarstvo v Sloveniji. 

Na začetku je bil naš projekt majhen eksperiment v slovenskem medijskem 
prostoru, v uspeh katerega mnogi niso verjeli. Vendar smo bili prepričani, da do 
nobene spremembe ne pride, če sediš in čakaš nanjo.

Želeli smo najti način, kako v Sloveniji medije delati drugače, kako pisati 
poglobljene članke o kompleksni temah in z njimi nagovoriti bralstvo. 
Predvsem pa smo hoteli ustvariti neodvisen medij, znotraj katerega bo mogoče 
pripravljati in objavljati poglobljene, argumentirane in z dejstvi podprte 
vsebine ter naše novinarsko delo usmerjati v spremembe na bolje. 

Vašo podporo izjemno cenimo. Zavedamo se namreč, da v Sloveniji še zdaleč ni 
samoumevno podpreti prihodnost projekta, ki že v osnovi deluje na negotovem 
in za mnoge problematičnem področju resnega preiskovalnega novinarstva. 

Ob tem nam je v posebno zadovoljstvo, da vam lahko po treh letih predstavimo 
obsežne rezultate našega dela, ki smo jih ob tretji obletnici za vas  pregledno 
zbrali v dokumentu pred vami.

V naše četrto leto stopamo z razširjeno ekipo, novimi zgodbami, ki 
jih pripravljamo samostojno in v okviru mednarodnih sodelovanj, in s 
prepričanjem, da je mogoče s trdim delom in zagnanostjo doseči veliko.

Hvaležni smo za vso vašo podporo in ponosni, ker z vztrajnostjo vsako leto 
prepričamo velik del naših podpornikov, da naše delo z donacijo podprete tudi v 
prihodnosti. Upamo, da boste še naprej med njimi.

Še enkrat hvala,

Taja Topolovec,
DIREKTORICA 

https://podcrto.si/
https://www.facebook.com/PodCrto/
https://twitter.com/Podcrto
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Vizija in poslanstvo
POD ČRTO je prvi neodvisen in neprofiten medij za preiskovalno novinarstvo 
v Sloveniji. Leta 2014 sta ga ustanovila Anže Voh Boštic in Taja Topolovec s 
podporo prvih bralcev in donatorjev, ki ste podprli zamisel o tem, da v Sloveniji 
potrebujemo nov medij, ki se bo na svež in poglobljen način ukvarjal s temami, 
ki v »klasičnih medijih« ne najdejo dovolj pozornosti in prostora. 

Ob tem smo želeli s POD ČRTO v slovenski prostor vpeljati nov model medija, ki 
je neodvisen in neprofiten, se ne financira s pomočjo oglasnih prihodkov in svoj 
obstoj gradi s pomočjo skupnosti bralcev, donatorjev in partnerjev. Ker menimo, 
da so naše vsebine ključne za informiranost in dvigovanje nivoja javne debate, 
jih bralcem že od začetka ponujamo v branje, ki ni pogojeno s plačilom. 

Pri POD ČRTO se osredotočamo na zgodbe, ki vodijo v spremembe. Vsaki zgodbi, 
ki jo objavimo, zato sledimo od razkritja do vpeljave potrebnih sprememb. 

V prvih treh letih smo pripeljali POD ČRTO od zamisli do samostojnega medija, 
ki ga ustvarja ekipa desetih rednih in občasnih sodelavcev projekta. Na podcrto.
si smo objavili že več kot 500 zgodb, ki med drugim razkrivajo korupcijo in 
zlorabo javnih položajev, nesmotrno porabo javnih sredstev, težave slovenskega 
zdravstvenega sistema, nedelovanje socialne države in razloge za počasno 
delovanje sodstva. Mnoga naša razkritja je po nas povzela večina slovenskih 
medijev. 

Naše poslanstvo na POD ČRTO sestavljata ustvarjanje in širjenje kakovostnih 
novinarskih vsebin v javnem interesu. S svojim novinarskim delom bdimo nad 
delovanjem javnih inštitucij, posameznikov z močjo, porabo javnih sredstev 
in kakovostjo življenja v Sloveniji. Posvečamo se razvoju preiskovalnih, 
pojasnjevalnih in podatkovnih novinarskih zgodb v digitalnem okolju in v 
slovenskem jeziku. Razvijamo nove vire financiranja neprofitnih medijev, kot so 
crowdfunding in podpora skupnosti, razvijanje odnosov s podjetji v lokalnem 
okolju in sodelovanje z drugimi mediji in projekti na področju preiskovalnega 
novinarstva pri trajnostnem razvoju medija. 

Cilj medija POD ČRTO je v naslednjih nekaj letih postati osrednji slovenski 
center za preiskovalno novinarstvo, ki skrbi za razvoj preiskovalnega 
novinarstva v Sloveniji in bralcem v okviru samostojnega in neodvisnega 
medija ponuja poglobljene preiskovalne in pojasnjevalne zgodbe, osredotočene 
na spremembe na bolje. 

https://podcrto.si/
https://www.facebook.com/PodCrto/
https://twitter.com/Podcrto
https://podcrto.si/
https://podcrto.si/
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Kdo smo?
Osrednji del ekipe POD ČRTO smo 
Anže Voh Boštic, Taja Topolovec, 
Tanja Pirnat, Rok Grča in Lenart 
J. Kučić. Skupaj ustvarjamo POD 

ČRTO, prvi neodvisen in neprofiten 
slovenski medij, ki se osredotoča 
na preiskovalno in podatkovno 
novinarstvo in poglobljene zgodbe. 

Pokrivamo širok nabor tem od 
kriminala, korupcije in zlorab 
pri javnih naročilih do socialnih 
in okoljskih tem. Preiskujemo in 
pišemo pomembne zgodbe, ki 
prispevajo k bolj transparentnemu 
in demokratičnemu delovanju 
slovenske družbe. Zato k vsaki zgodbi 
pristopimo celostno in pritisk na 
odgovorne za odpravo nepravilnosti 
vzdržujemo z nadaljevalnimi članki. 
Naše zgodbe so brezplačno dostopne na spletni strani podcrto.si in pogosto 
soobjavljene ali povzete v drugih slovenskih in tudi tujih medijih. 

Anže Voh Boštic
USTANOVITELJ IN 
ODGOVORNI UREDNIK

Taja Topolovec
SOUSTANOVITELJICA 
IN DIREKTORICA

Tanja Pirnat
NOVINARKA

Lenart J. Kučić
NOVINAR

Rok Grča
DELO Z DONATORJI

https://podcrto.si/
https://www.facebook.com/PodCrto/
https://twitter.com/Podcrto
https://podcrto.si/
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Podčrtano: zgodbe v  
preteklem letu
Žarišče našega dela je usmerjeno v poglobljene zgodbe iz slovenskega 
okolja. Doslej smo objavili že več kot 500 člankov z več kot dvajsetih 
različnih tematskih področij. Za vas smo tokrat pripravili izbor petih zgodb, ki 
so v preteklem letu najbolj odmevale. Vse so seveda tudi brezplačno dostopne 
na naši spletni strani.

KOMUNIKACIJSKA 
VARNOST

NEZAKONITO 
DELOVANJE OBČIN

PORABA EVROPSKIH 
SREDSTEV

NASPROTJA INTERESOV 
IN NADZOR NAD JAVNIM 
SEKTORJEM

NADZOR NAD DELOM 
REPRESIVNIH ORGANOV

BANKE IN 
GOSPODARSTVO

ZDRAVSTVO

VARSTVO OKOLJA

SOCIALNA DRŽAVA

KORUPCIJA

KRIMINAL

KRŠITVE 
ZAKONODAJE

MEDIJI

NESREČE

SODNI SISTEM

https://podcrto.si/
https://www.facebook.com/PodCrto/
https://twitter.com/Podcrto
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Foto: Aleš Beno / Finance

1. Sporni posli družine Janković
Ljubljanski župan Zoran Janković, sodeč po rezultatih preteklih županskih 
volitev, med prebivalci prestolnice uživa precejšnjo podporo. Na vseh treh 
volitvah — leta 2006, 2010 in 2014 — je zmagal v prvem krogu z več kot 
50-odstotno podporo volivcev. Po drugi strani s trajanjem mandata Zorana 
Jankovića narašča tudi število očitkov o njegovem delu.

Na podcrto.si smo z zahtevo po dostopu do informacij javnega značaja od 
tožilstva pridobili več kazenskih ovadb, ki jih je proti Jankoviću in družinskemu 
podjetju Electa inženiring na specializirano državno tožilstvo vložil nacionalni 
preiskovalni urad. V vseh teh postopkih je tožilstvo na sodišče že vložilo 
zahtevo za sodno preiskavo. Janković je v teh ovadbah osumljen sprejemanja 
koristi za nezakonito posredovanje, napeljevanja k zlorabi položaja, pranja 
denarja in zatajitve finančne obveznosti oziroma utaje davkov.

• Ugotovitve policije: kaj je šlo narobe pri gradnji Jankovićevih Stožic

• Stožice: Grepu z domnevno nepotrebnimi posli milijoni evrov javnega denarja

• Policijska ovadba: kako je denar Grepa tekel na račun Zorana Jankovića

• Zakaj policija Jankoviću očita utajo davka pri prodaji delnic Mercatorja

• Electa in Damijan Janković osumljena utaje 244.000 evrov davka

• Policijska ovadba: kako naj bi župan Janković uredil zaposlitev za seks

https://podcrto.si/
https://www.facebook.com/PodCrto/
https://twitter.com/Podcrto
https://podcrto.si/
https://podcrto.si/ugotovitve-policije-kaj-je-slo-narobe-pri-gradnji-jankovicevih-stozic/
https://podcrto.si/stozice-druzbi-grep-z-nepotrebnimi-posli-milijoni-evrov-javnega-denarja/
https://podcrto.si/kako-je-denar-gradbinca-stozic-grepa-tekel-na-racun-zorana-jankovica/
https://podcrto.si/zakaj-policija-jankovicu-ocita-utajo-davka-pri-prodaji-delnic-mercatorja/
https://podcrto.si/electa-in-damijan-jankovic-osumljena-utaje-244-000-evrov-davka/
https://podcrto.si/policijska-ovadba-kako-naj-bi-zupan-jankovic-uredil-zaposlitev-za-seks/
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Foto: Pod črto

2. Zgodbe s slabe banke
Na podcrto.si smo od anonimnega vira dobili posnetke nekaterih sej upravnega 
odbora DUTB, pogosto imenovane tudi »slaba banka«. Delovanje slabe banke 
je mogoče opisati relativno enostavno. DUTB je od državnih bank prevzela 
terjatve, ki so si jih slednje nakopale z nespametnim kreditiranjem podjetij v 
obdobju debelih krav pred finančno krizo. Od NLB, NKBM, Abanke in drugih 
je DUTB tako prevzela terjatve, za katere je obstajalo malo možnosti, da jih 
bodo dolžniki dejansko poplačali v celoti. V zameno za te terjatve pa je DUTB 
državnim bankam dala sredstva za nadaljnje delovanje.

Toda slaba banka je bila vse od svoje ustanovitve deležna mnogih kritik. Člani 
upravnega odbora se na sejah, katerih posnetke smo pridobili, pogovarjajo o 
poslovanju slabe banke ter izzivih in težavah, s katerimi se pri svojem delu 
srečujejo. Ko smo poslušali vse pridobljene posnetke, smo se odločili, da je 
razkritje dela pogovorov v javnem interesu. Pri podcrto.si se zavedamo, da 
posnetki pogovorov ponujajo le delni vpogled v delovanje DUTB. Zato smo se 
po najboljših močeh potrudili, da z zbiranjem dodatnih informacij podamo čim 
bolj popolno sliko delovanja slabe banke na področjih, ki so v javnem interesu.

• Kako so na slabi banki obšli omejitve višine plač menedžerjev v državnih podjetjih

• Kako je slaba banka terjatve do prezadolženih podjetij prodajala neprevejenim kupcem

• Zakaj se na slabi banki bojijo računskega sodišča

• Kako so na slabi banki poskušali vplivati na poročanje medijev

• DUTB zaradi spora s Savo s stroški financiranja izgubila do 7,5 milijona evrov

https://podcrto.si/
https://www.facebook.com/PodCrto/
https://twitter.com/Podcrto
https://podcrto.si/
https://podcrto.si/
https://podcrto.si/kako-so-na-slabi-banki-obsli-omejitve-visine-plac-menedzerjev-v-drzavnih-podjetjih/
https://podcrto.si/kako-je-slaba-banka-terjatve-do-prezadolzenih-podjetij-prodajala-neprevejenim-kupcem/
https://podcrto.si/zakaj-se-na-slabi-banki-bojijo-racunskega-sodisca/
https://podcrto.si/kako-so-na-slabi-banki-poskusali-vplivati-na-porocanje-medijev/
https://podcrto.si/dutb-zaradi-spora-s-savo-izgubila-do-75-milijona-evrov-premozenja/
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Foto: FURS

3. Zakaj vam država noče povedati, pri 
katerih podjetjih je FURS ugotovil največ 
neplačanih davkov
Če državi dolgujete več kot 5000 evrov in ste samostojni podjetnik, se bodo vaše 
ime, priimek in datum rojstva znašli na javnem seznamu finančne uprave (FURS). 
Enako velja za podjetja. Če pa je podjetju FURS v inšpekcijskem nadzoru ugotovil 
več sto tisoč ali celo milijone evrov neplačanega davka, pa je ta informacija tajna.

Ta ugotovitev je rezultat našega polletnega prizadevanja, da bi nam FURS 
posredoval nazive podjetij, ki poslujejo z davčnimi oazami in pri katerih 
je sodeč po njihovi spletni strani v inšpekcijskih nadzorih ugotovil največ 
neplačanega davka. Posredovanje podatkov o tem, komu je FURS izdal odločbe, 
ki so na spletu dostopne le v anonimizirani obliki, sta namreč zavrnila tako 
vlada kot informacijski pooblaščenec. Po odločbah, s katerimi sta vlada in 
informacijski pooblaščenec zavrnila našo zahtevo za posredovanje podatkov 
o identiteti podjetij, smo na podcrto.si analizirali prvih deset pravnomočnih 
odločb s seznama FURS, s katerimi so inšpektorji podjetjem odmerili dodatni 
davek. Čeprav so nazivi prejemnikov odločb zakriti, smo za vseh deset primerov 
iz same vsebine odločb lahko nedvoumno ugotovili, za katera podjetja je šlo. 

• Podjetja s povezavami v davčnih oazah, pri katerih je FURS odkril največ 

neplačanega davka — 1. del

• Podjetja s povezavami v davčnih oazah, pri katerih je FURS odkril največ 

neplačanega davka — 2. del

• Zakaj se lahko s selitvijo premoženja v davčne oaze izognete rubežu

https://podcrto.si/
https://www.facebook.com/PodCrto/
https://twitter.com/Podcrto
https://podcrto.si/
https://podcrto.si/podjetja-s-povezavami-v-davcnih-oazah-ki-jim-je-furs-odkril-najvec-neplacanega-davka-1-del/
https://podcrto.si/podjetja-s-povezavami-v-davcnih-oazah-ki-jim-je-furs-odkril-najvec-neplacanega-davka-1-del/
https://podcrto.si/podjetja-s-povezavami-v-davcnih-oazah-ki-jim-je-furs-odkril-najvec-neplacanega-davka-2-del/
https://podcrto.si/podjetja-s-povezavami-v-davcnih-oazah-ki-jim-je-furs-odkril-najvec-neplacanega-davka-2-del/
https://podcrto.si/zakaj-se-lahko-s-selitvijo-premozenja-v-davcne-oaze-izognete-rubezu/
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Ilustracija: Metod Blejec

4. Koliko je zdravje odvisno od vas in koliko od 
debeline vaše denarnice
V Sloveniji obstajajo velike neenakosti v zdravju. V revnejši vzhodni polovici 
države je več bolnih kot v bogatejši zahodni polovici.

Da je zdravje naše največje bogastvo, ve povedati vsak, ki je kadarkoli bil bolan. 
Dobro zdravje je ključen faktor, da lahko živimo srečno in produktivno življenje. 
K sreči skrb za lastno zdravje postaja pomembna družbena tema: o zdravi 
prehrani, pomembnosti rednega gibanja in škodljivosti kajenja in opijanja lahko 
poslušamo na vsakem koraku. Kako zdravi smo, pa ni vedno odvisno od nas 
samih. Včasih je odvisno od tega, kje živimo in v kakšnih pogojih živimo.

Spletni medij podcrto.si je iz kazalnikov splošnega zdravstvenega stanja v 
posamezni občini izračunal »indeks zdravstvenega stanja«. Ko smo indeks 
posamezne občine vnesli na zemljevid Slovenije, je postalo jasno, da zdravstveno 
stanje v posamezni občini ni naključno. Obstajajo namreč celotni predeli države, 
v katerih so Slovenci manj zdravi in imajo slabšo zdravstveno prognozo.

• Razsekana na pol: Zakaj je vzhod Slovenije bolj bolan kot zahod?

• Zdravje v Prekmurju: revščina in bolezen z roko v roki

• Zdravje v Zasavju: zdrav življenjski slog kot zdravilo za onesnaženost

• Zdravje na Koroškem: veliko bolezni, malo zdravljenja

https://podcrto.si/
https://www.facebook.com/PodCrto/
https://twitter.com/Podcrto
https://podcrto.si/
https://podcrto.si/zdravje-v-obcinah-revnejsi-kot-so-prebivalci-slabse-je-zdravje/
https://podcrto.si/zdravje-v-prekmurju-revscina-in-bolezen-z-roko-v-roki/
https://podcrto.si/zdravje-v-zasavju-zdrav-zivljenjski-slog-kot-zdravilo-za-onesnazenost/
https://podcrto.si/koliko-je-zdravje-odvisno-od-vas-in-koliko-od-debeline-vase-denarnice/
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Rok Furlan – Tyson. Foto: Finance

5. Skrivnosti Roka Furlana »Tysona« iz preteklosti
Ljubljanski »kralj betona« državi dolguje 1,25 milijona evrov davka. V 
preteklosti je bil ovaden zaradi suma goljufije, utaje davkov, ponarejanja listin. 
Večina ovadb je zastarala.

Ljubljanskega poslovneža Roka Furlana, ki se ga je, najverjetneje zaradi njegovega 
mišičastega videza, prijel vzdevek »Tyson«, bi lahko označili za razvpitega. Znan 
je postal predvsem po medijskih očitkih o utajah oziroma neplačevanju davkov 
ter skrivanju premoženja pred upniki. Državi trenutno dolguje več kot milijon 
evrov davka. A ker je Furlan v osebnem stečaju, mu bo ta dolg leta 2019 odpisan.

Furlan je bil na prelomu tega desetletja lastnik ali direktor več podjetij, ki so se 
ukvarjala z gradbeništvom, nepremičninami in igralništvom. Prihodki teh podjetij 
so znašali več deset milijonov evrov. Prek svojih podjetij je bil lastnik več betonarn v 
ljubljanski kotlini. Te so med drugim dobavljale beton tudi za športni center Stožice. 
Leta 2010 je podjetje v njegovi lasti Gramatek kamnolom kupilo 15 odstotkov 
družbe Gradis G, ki je v konzorciju z Energoplanom gradila ljubljanske Stožice.

• Kako sta Rok Furlan in Aleš Alojzij Rus prek Oriona uvažala avtomobile

• Kako se je Sector Estate Roka Furlana izognil plačilu milijona evrov davka

• Kako so ena za drugo propadle kazenske ovadbe proti Roku Furlanu

• Kazenska ovadba: Rok Furlan naj bi upnike oškodoval za milijone evrov

https://podcrto.si/
https://www.facebook.com/PodCrto/
https://twitter.com/Podcrto
https://podcrto.si/kako-sta-rok-furlan-in-ales-alojzij-rus-prek-oriona-uvazala-avtomobile/
https://podcrto.si/kako-se-je-sector-estate-roka-furlana-izognil-placilu-milijona-evrov-davka/
https://podcrto.si/kako-so-ena-za-drugo-propadle-kazenske-ovadbe-proti-roku-furlanu/
https://podcrto.si/kazenska-ovadba-rok-furlan-naj-bi-upnike-oskodoval-za-milijone-evrov/
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Spremembe na bolje
Pomemben del našega poslanstva je povzročanje pozitivnih družbenih 
sprememb. Verjamemo, da tudi vaša naklonjenost in podpora mediju POD ČRTO 
izhaja iz podobnega prepričanja. Zato smo ponosni, da se seznam učinkov 
našega dela vztrajno daljša. Na enem mestu smo zbrali seznam najbolj vidnih 
sprememb, do katerih je ob vaši pomoči prišlo tudi zaradi našega pisanja. 
Celoten seznam učinkov našega dela je dostopen na podcrto.si.

TEMA PRIMER ZGODBE SPREMEMBE NA BOLJE

Nadzor 
nad delom 
represivnih 
organov

Maja 2017 smo objavili osnutek 
predloga novega Zakona o 
Slovensko obveščevalno-varnostni 
agenciji, ki je predvideval celo 
tajne hišne preiskave agentov na 
domovih Slovencev. Osnutek je 
pripravila vladna delovna skupina.

Po objavi je premier Miro Cerar v 
državnem zboru povedal, da so nekateri 
predlogi v osnutku zakona neustavni 
in da vlada teh ne bo potrdila. Več 
v članku Premier Cerar: predlogi v 
osnutku zakona o Sovi so neustavni 
(maj 2017)

Zdravstvo Že od leta 2014 smo obširno 
poročali o stalnih kršitvah 
prodajalcev cigaret na področju 
oglaševanja tobaka.

Tri leta po tem so poslanci — tudi zaradi 
kršitev — uzakonili popolno prepoved 
oglaševanja tobaka v Sloveniji. Več v 
članku Spremembe na bolje: poslanci 
uzakonili popolno prepoved oglaševanja 
tobaka (februar 2017)

Banke Na podcrto.si smo od anonimnega 
vira dobili posnetke nekaterih sej 
upravnega odbora DUTB, pogosto 
imenovane tudi »slaba banka«. Na 
podlagi posnetkov smo objavili niz 
petih preiskovalnih zgodb.

Po naših razkritjih o dogovarjanj 
direktorjev slabe banke, kako vodilnim 
v državnih podjetij dati višje plače 
od zakonskih omejitev, je predsednik 
upravnega odbora DUTB Marko 
Simoneti odstopil s položaja, finančno 
ministrstvo pa je poostrilo nadzor nad 
slabo banko. Več v članku Učinki našega 
dela: finančno ministrstvo zaostruje 
nadzor nad slabo banko (december 2016)

Prometne 
nesreče

Prometne nesreče se na slovenskih 
cestah dogajajo tudi zaradi slabega 
stanja prometne infrastrukture. Na 
podcrto.si smo poleti predstavili 34 
nevarnih točk na državnih cestah, 
na katerih bi morali odgovorni 
z investicijami v infrastrukturo 
izboljšati varnost.

Država je zdaj napovedala vložek več 
sto milijonov evrov za izboljšanje 
varnosti cest. Več v članku Zakaj 
državne ceste propadajo in kako bodo 
odgovorni izboljšali njihovo varnost 
(december 2016)

Nadzor 
nad delom 
represivnih 
organov

Junija 2016 smo razkrili vdiranje 
informatorja policije Dejana 
Orniga v zasebno komunikacijo 
posameznikov, tudi po naročilu in s 
pomočjo ljubljanskih kriminalistov.

Policija je zdaj po lastnih besedah 
sprejela nove pravilnike sodelovanja 
z informatorji, ki naj bi v bodoče 
preprečili takšno delovanje policije. 
Več v članku Primer Ornig: policija 
posodablja interne akte za sodelovanje 
z informatorji (marec 2017)

https://podcrto.si/
https://www.facebook.com/PodCrto/
https://twitter.com/Podcrto
https://podcrto.si/
https://podcrto.si/nov-zakon-o-sovi-tajne-hisne-preiskave-in-sodne-odredbe-vdiranje-v-racunalnike/
https://podcrto.si/nov-zakon-o-sovi-tajne-hisne-preiskave-in-sodne-odredbe-vdiranje-v-racunalnike/
https://podcrto.si/nov-zakon-o-sovi-tajne-hisne-preiskave-in-sodne-odredbe-vdiranje-v-racunalnike/
https://podcrto.si/premier-cerar-predlogi-v-osnutku-zakona-o-sovi-so-neustavni/
https://podcrto.si/premier-cerar-predlogi-v-osnutku-zakona-o-sovi-so-neustavni/
https://podcrto.si/spremembe-na-bolje-poslanci-uzakonili-popolno-prepoved-oglasevanja-tobaka/
https://podcrto.si/spremembe-na-bolje-poslanci-uzakonili-popolno-prepoved-oglasevanja-tobaka/
https://podcrto.si/spremembe-na-bolje-poslanci-uzakonili-popolno-prepoved-oglasevanja-tobaka/
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Nagrade in priznanja

Nagrada ambasador transparentnosti, 2016.

• Prestižna fundacija Nieman 
ameriške univerze Harvard je 
POD ČRTO označila za enega od 
redkih medijev, ki se na širšem 
območju Balkana ukvarjajo s 
preiskovalnim novinarstvom. 

• Maja 2015 je Shuttleworth 
Foundation podprla POD ČRTO s Flash 
Grant štipendijo soustanoviteljici 
medija Taji Topolovec.

• Anže Voh Boštic, odgovorni 
urednik POD ČRTO, je od Open 
Society Foundation leta 
2016 prejel letno štipendijo za 
preiskovalno novinarstvo.

Tanja Pirnat, debitantka leta 2016.

• Za naše delo na področju 
zagotavljanja dostopa javnosti do 
javnih podatkov smo septembra 
2016 prejeli priznanje ambasador 
transparentnosti, ki ga podeljuje 
Urad informacijske pooblaščenke. 

• Naša novinarka Tanja Pirnat je 
novembra 2016 za svoje zgodbe o 
revščini in okoljski problematiki 
dobila nagrado slovenskega 
društva novinarjev za 
debitantko leta.

https://podcrto.si/
https://www.facebook.com/PodCrto/
https://twitter.com/Podcrto
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Mednarodno sodelovanje
Že konec leta 2016 smo pričeli navezovati stike s tujimi medijskimi 
organizacijami in projekti s sorodno vizijo z namenom sodelovanja pri pripravi 
čezmejnih (cross-border) novinarskih zgodb in izmenjevanja izkušenj pri 
razvoju uredniškega procesa in vodenja neprofitne organizacije.

• Povezali smo se s sorodnimi organizacijami iz držav s področja bivše SFRJ 
— CIN (BiH), CINS (Beograd), KRIK (Beograd), OCCRP (BiH). V sodelovanju 
z OCCRP smo objavili pregled našega preiskovalnega dela na področju 
upravljanja slovenske DUTB (Slovenia: “Bad Bank” Head Steps Down).

• Decembra 2016 smo postali člani združenja Globalne mreže preiskovalnega 
novinarstva (Global Investigative Journalism Network — GIJN), ki 
združuje najprestižnejše neprofitne preiskovalne medije na svetu (Pro 
Publica, Center for Public Integrity, Center for Investigative Reporting, 
britanski The Bureau for Investigative Journalism in Organised Crime and 
Corruption Reporting Project (OCCRP)).

• Od aprila 2017 smo s POD ČRTO del novega projekta Evropska mreža za 
podatkovno novinarstvo (EDJNet). Mrežo EDJNet sestavlja mednarodni 
konzorcij organizacij, ki ga vodita Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa 
(Italija) in VoxEurop (Francija) v sodelovanju z Alternatives économiques 
(Francija), Spiegel Online (Nemčija), EUObserver (Belgija), Journalism++ 
(Francija), Local Focus (Nizozemska) in Journalism Robotics (Švedska).

• Junija 2017 smo iz Programa za neodvisno novinarstvo pri Open Society 
Foundation (OSF) prejeli podporo za projekt z naslovom Building up 
sustainable media model. 

• V sodelovanju s skupino devetih preiskovalnih novinarjev iz osmih evropskih 
držav, združenih v okviru projekta Investigate Europe, smo oktobra 2017 
objavili svoje prve cross-border preiskovalne zgodbe na temo prekarnega dela. 

• Direktorica in so-ustanoviteljica POD ČRTO Taja Topolovec je maja 2017 
predstavila medij na Open Society Foundation (OSF) delavnici v Sarajevu, 
septembra 2017 pa je v okviru organizacije Digital Communication 
Network (digicomnet) na konferenci Bussines of Truth v Beogradu 
predstavila Pod črto v predavanju z naslovom “Working Against the Odds: 
Building Sustainable Media Organisation from Scratch”.

https://podcrto.si/
https://www.facebook.com/PodCrto/
https://twitter.com/Podcrto
https://www.occrp.org/en/daily/5750-slovenia-bad-bank-head-steps-down
https://podcrto.si/dirka-proti-dnu/
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Bralci in skupnost POD ČRTO
Zgodbe zares zaživijo šele takrat, ko najdejo svojo pot do bralcev. Veseli smo, da se 
skupnost naših bralcev in podpornikov vsako leto vztrajno širi in veča — pa naj gre 
za obiskovalce spletne strani podcrto.si, prijatelje in sledilce na družbenih omrežjih, 
bralce naših tedenskih in mesečnih novičnikov ali obiskovalce naši dogodkov.

Spletna stran 
POD ČRTO

Spletna stran POD ČRTO (podcrto.si), ki je bila v celoti preoblikovana v 
maju 2016, služi kot glavna platforma za distribucijo vsebin in interakcijo 
z bralci. Doslej jo je obiskalo več kot 400.000 posamičnih uporabnikov, 
ki so si skupno ogledali dober milijon in pol strani. V obdobju od 1. 
oktobra 2016 do 1. oktobra 2017 smo zabeležili 149.000 uporabnikov, 
od tega 51 % novih, ki so skupno opravili 510.000 ogledov naših zgodb.

Štirje 
e-novičniki

Tedenske e-novice (povzetek zgodb minulega tedna vsako 
soboto 1.370 naročnikov).
Mesečno poročilo za donatorje (vključuje zbirko vseh zgodb v 
preteklem mesecu in pomembno aktualno dogajanje v zvezi s POD ČRTO / 
pričetek meseca za pretekli mesec 555 naročnikov).
Mesečno poročilo za podjetniške donatorje (vključuje zbirko vseh 
zgodb v preteklem mesecu in pomembno aktualno dogajanje v zvezi s POD 

ČRTO / pričetek meseca za pretekli mesec / 27 naročnikov).
Open Data srečanja (štirikrat letno pred srečanjem Open Data / 212 
naročnikov).

Facebook in 
Twitter

Družbena omrežja, zlasti Facebook, so glavni vir prometa na spletni 
strani POD ČRTO in poglavitni neposredni komunikacijski kanal z bralci in 
podporniki. Facebook skupnost je v zadnjem letu narasla za več kot 100% 
in sedaj zajema več kot 5.580 sledilcev. Twitter skupnost je v enakem 
obdobju zrasla za več kot 60% in ima sedaj več kot 2300 sledilcev.

Soobjave 
v drugih 
slovenskih 
medijih

POD ČRTO pogosto sodeluje z drugimi slovenskimi medijskimi hišami. 
Številne zgodbe so bile objavljene v sodelovanju z RTV Slovenija, 
časopisi Dnevnik, Večer, Mladina, Svet 24 in Monitor. Soobjave 
omogočajo doseganje novih občinstev in zato ostajajo en od načinov stika 
z novimi potencialnimi bralci in donatorji.

Spletna revija 
POD ČRTO 
(powered by 
TURTL)

Občasne tematske izdaje POD ČRTO za bralce in donatorje v obliki 
spletnega časopisa TURTL, primernega za branje na vseh napravah.

Srečanja Open 
Data

Veliko zgodb na POD ČRTO je pripravljenih na osnovi javno dostopnih 
podatkov. Open Data srečanja so periodična neformalna srečanja 
posameznikov, ki jih zanima zbiranje, analiza in objavljanje podatkovnih 
baz. Open Data skupnost je navkljub svoji majhnosti en od glavnih 
podpornih stebrov delovanja POD ČRTO, saj vključuje večje število najbolj 
aktivnih podpornikov.

POD ČRTO podcast Ob tretji obletnici POD ČRTO smo za bralce pripravili nov produkt, v katerem 
bomo enkrat mesečno razkrivali ozadja zgodb, ki jih pripravljamo na POD ČRTO.

Podatki so bili zbrani 15. oktobra 2017

https://podcrto.si/
https://www.facebook.com/PodCrto/
https://twitter.com/Podcrto
https://podcrto.si/
http://www.podcrto.si/
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Kdo nas podpira: podporniki, 
donatorji in financiranje v 2017

Podpirate nas bralci

Prepričani smo, da so teme, o katerih pišemo, pomembne in v javnem interesu, 
zato dostopa do vsebin ne pogojujemo s plačilom. Svoje zgodbe ponujamo 
v branje brezplačno, bralce pa nagovarjamo, da z donacijami podprejo 
naše preiskovalno delo. Od ustanovitve je Pod črto od vas v štirih ločenih 
crowdfunding kampanjah skupaj zbral več kot 47.500  €, od tega več kot 15.000 
v letu 2017. Glavna  crowdfunding kampanja leta 2017 nas šele čaka; izvedli jo 
bomo v mesecu novembru. Še enkrat — HVALA!

PODJETJA, KI SO POD ČRTO PODPRLA V LETU 2017 VIŠINA DONACIJE

3FS 10.000 € in več

DataLab 4.000 € in več

Liberty International / KingConsulting 2.000 € in več

ADP Adria, Modra Jagoda, Vahta 1.000 € in več

Intera, Innovatif, Zombodroid, Četrta Pot, Albatross Fly, Niteoweb 500 € in več

Xenya, Carvic, Spletna Tiskarna, Ma-No, Miha Markič S.p., 
Arahne, Motiviti, Misoft, Trokot, Abelium, First Orbital Ltd., 
Nexum, Microgramm, Hol, Sts Prevodi

100 € in več

Podpirajo nas v najboljših slovenskih podjetjih

V treh letih delovanja je medij Pod črto podprlo skoraj štirideset slovenskih 
podjetij, ki so nam skupno namenili več kot 70.000 €, od tega več kot 30.000 € 
v letu 2017. Izjemno nas veseli, da skupno število podjetij, ki POD ČRTO podpirate 
z donacijo ali s svojimi storitvami, neprestano raste. Hkrati pa smo veseli, da 
mnoga podjetja s svojim delom uspemo prepričati več let zaporedoma.

https://podcrto.si/
https://www.facebook.com/PodCrto/
https://twitter.com/Podcrto
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Ljubljana, november 2017
Kontaktna oseba: rok.grca@podrto.si

Projektno financiranje

V letih 2015, 2016 in 2017 je medij Pod črto prejel podporo v okviru Rednega 
letnega javnega projektnega razpisa za sofinanciranje programskih vsebin 
medijev (Ministrstvo za kulturo RS) v skupni višini 54.384,00 €. V letu 2017 
smo za projekt Pod drobnogledom: preiskovalne zgodbe v javnem interesu 
prejeli 20.400 € namenske podpore.

Izjemno smo ponosni, da smo s svojim delom uspeli prepričati tudi fundacije 
v tujini. Junija 2017 smo iz Programa za neodvisno novinarstvo pri Open 
Society Foundation (OSF) za projekt z naslovom Building up sustainable 
media model prejeli projektno podporo v višini 34.378,72 € za obdobje med 
aprilom 2017 in aprilom 2018.

https://podcrto.si/
https://www.facebook.com/PodCrto/
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