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Ljubljana, 15. julij 2021

ZADEVA: Odgovor na vaš dopis (št. 010-1/2021/109 z dne 14.7.2021) v zvezi s posredovanim
drugim osnutkom  POGODBE ŠT. ____/2021 O OPRAVLJANJU JAVNE SLUŽBE V LETU 2021
in posredovanjem pogodbe v zvezi s prodajo terjatve 

Spoštovani g.  Uroš Urbanija,

skladno  z  vašim  zgoraj  navedenim  dopisom  vam  v  prilogi  pošiljamo  2.  osnutek  pogodbe,  v
katerega smo v samo besedilo vpisali spremembe, za katere smo bili že dogovorjeni na minulem
usklajevalnem sestanku, ali pa gre za naše predloge, in sicer glede na to, da pri nekaterih za nas
nesprejemljivih elementih pogodbe očitno vztrajate. Nekaj vneskov z naše strani je redakcijske
narave (denimo zamenjava besede račun z besedo zahtevek). Vsa pojasnila naših predlogov oz.
naša vprašanja v zvezi z vašimi smo pripisana v robnih komentarjih priloženega besedila pogodbe
po sistemu TC.

Opazili  smo tudi, da še vedno niste vgradili  določila, po katerem naj bi ob mesečnih zahtevkih
pošiljali  tudi  računovodske  listine,  ki  izkazujejo  namenskost  porabe in  so  dokazila,  da  so  bila
prejeta sredstva porabljena z naše strani za javno službo (JS). Gre za  naše opozorilo o tem, da je
po naši presoji nujno prilagati k mesečnim zahtevkom tudi račune in  druge računovodske listine, ki
izkazujejo nastali strošek ter potrdila o njihovih plačilih.  Še enkrat vam predlagamo, da to vendarle
vnesete v besedilo pogodbe, saj bi sicer tako Ukom kot STA utegnila imeti težave pri nadzornih
institucijah (proračunska inšpekcija, računsko sodišče ipd.)

Še v pisni obliki vam v zvezi s podpisom pogodbe v obliki kot jo predlagamo, sporočamo, da bomo
v primeru podpisa in nakazila predujma v višini 845.000 EUR  za obdobje januar-maj 2021 na
račun STA, nemudoma izvedli delni umik vloženih izvršb, ki so bile zaradi ustavitve financiranja za
nas edino razpoložljivo pravno sredstvo in umaknili začasno odredbo.

V vašem dopisu posebej izpostavljate nedorečene specifikacije stroškov posameznih prvin JS v 6.
členu pogodbe. Naša pojasnila smo vam dali že na usklajevalnem sestanku, dogovorili pa smo, da
vam pojasnimo način izračuna dela stroška posamezne prvine, ki odpade na JS. 

Dodatno torej pojasnjujemo:

- Strošek povzetka tako slovenske kot angleške novice, ki odpade na JS, je izračunan na osnovi
realizacije v obdobju prvih pet mesecev tega leta; torej v skladu z vašim napotkom zapisanem v
dopisu Ukoma.

- Navedeni strošek posameznih prvin JS (tako tudi teh dveh) je zajet v mesečnih in periodičnih
izkazih poslovanja za navedeno obdobje. Strošek zajema tako posredne kot neposredne stroške
javne službe za obdobje od januarja do maja 2021 in je pripisan na osnovi Pravil stroškovnega
računovodstva in ločenega evidentiranja različnih dejavnosti ter ugotavljanja ključa za določitev
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deleža odbitnega DDV (Pravila). Pravila so bila potrjena s strani nadzornega sveta STA (NS STA),
saj  je  odločanje  o njih  v  skladu z  Zakonom o Slovenski  tiskovni  agenciji  (ZSTAgen)  v  njihovi
pristojnosti.

- NS STA je bil sproti seznanjen z mesečnimi podatki kot tudi s podatki o poslovanju za obdobje
petih mesecev.

-  Vse je  tudi  v  skladu s  sprejetim  poslovnim načrtom STA za leto  2021,  ki  ga  je  na podlagi
ZSTAgen sprejel NS STA in smo vam ga posredovali decembra leta 2020.

- Dodatno pa vam pojasnjujemo, da navedena stroška povzetka angleške in slovenske novice
(tako kot pri vseh drugih prvinah JS) vključujeta vse opravljene ure, ki se nanašajo na opravljanje
JS in  pripadajoči  del  drugih  stroškov,  ki  pri  tem nastajajo  (stroške  materiala,  stroške  storitev,
stroške dela idr.)

- Strošek povzetka na enoto tako za slovenske kot angleške novice tako v povprečju znaša 16,35
EUR.

- Izračun temelji na obsegu posamezne prvine JS; v tem primeru na številu povzetkov novic v
slovenskem in angleškem jeziku v obdobju januar – maj 2021.

- Pri tem poudarjamo, da gre pri izračunu za povprečni strošek povzetka v enem od jezikov, ki
odpade na javni del, saj enostavno ni mogoče ovrednotiti povzetka kako drugače. Zato smo vas že
na sestanku opozorili na majhno primerjalno vrednost takšnega podatka, ki ste ga zahtevali od
nas.   Stroški  posameznih  povzetkov  se  namreč  od  primera  do  primera  razlikujejo;  glede  na
porabljen čas in vse druge okoliščine (ali nastanejo stroški prevoza, koliko časa dogodek traja, ali
novico in nato povzetek napiše en ali več novinarjev idr.). 

Ne  glede  na  vaše  pričakovanj,  ki  ste  ga  izrekli  že  na  usklajevalnem  sestanku,  vsled  vsega
navedenega, višine stroška za izdelavo povzetka novice v slovenskem in angleškem jeziku,  ki
odpade  na  JS,  tako  ne  moremo  spreminjati,  saj  bi  bilo  to  v  nasprotju  z  veljavnimi  predpisi,
odločitvami NS STA in dejstvom, da je bilo pripoznanje stroškov vedno izpeljano na takšen način in
tudi  potrjeno  s  strani  za  to  pristojnih  institucij  in  strokovnjakov  za  področje  stroškovnega
računovodstva.  Ne gre za to torej,  da ne bi  hoteli,  ampak tega dela stroškovnega ne smemo
spreminjati  (niti s popravkom navzgor niti  navzdol), saj bi sicer kršili veljavne predpise. 

Zahvaljujemo pa se vam za vaše opozorilo, saj smo ob sprva poslanih podatkih zanemarili dejstvo,
da so novice iz 4. odstavka 4. člrena ZSTAgen na voljo v okviru JS v celoti (torej ne le v obliki
povzetka), zato vam posredujemo popravljen strošek na enoto novice v višini 26,84 EUR. Tako kot
za fotografije in za vse   kategorije povzetkov, ki so našteti v 6. členu pogodbe, tudi te novice iz 4.
odstavka 4. člena  ZSTAgen  vsebujejo vse stroške, ki so evidentirani na javni dejavnosti, tako da v
samem besedilu  pogodbe  prosimo črtajte  rdeče  obarvano  besedilo,  saj  ni  razloga,  da bi  bilo
navedeno le pri eni alineji. 

Strošek v zvezi z dokumentarnim gradivom, ki odpade na JS (30.000 EUR) je izvzet iz stroškov 
posameznih prvin JS, ki smo vam jih  posredovali. Zato je v osnutku pogodbe prikazan ločeno. Ob 
tem pojasnjujemo, da zajema  strošek ur dela, ki na letni ravni odpadejo na opravila v zvezi s tem 
opravilom JS in pripadajoči del stroškov materiala in storitev. 

Ob tem se vam iskreno opravičujemo, da v mailu, ki smo vam ga poslali 12. 7. 2021 v zvezi z 
vašimi vprašanji glede prodaje terjatve, pomotoma ni bila priložena pogodba s kupcem. Omenili 
smo jo v našem takratnem dopisu, v katerem smo med drugim zapisali, da je bila 9. 7. 2021 redna 
seja NS STA, na kateri so se člani seznanili s finančnim položajem družbe in izkazom poslovnega 
izida za prvih pet mesecev 2021. V okviru tega tudi s prodajo terjatve STA iz naslova mesečnega 
zahtevka za nadomestilo za opravljanje javne službe za mesec maj 2021 v navedenem obdobju.



Po veljavnih predpisih je to odločitev, ki je v pristojnosti Uprave STA. To je naš odgovor na vaše
vprašanje, kdo je podal soglasje za prodajo. Uprava je po ZGD-1 in drugih veljavnih zakonih in
predpisih namreč  dolžna storiti vse v dobro in korist družbe. Enako velja za NS STA, ki smo ga v
okviru prizadevanj, da bi se družba STA izognila insolventnosti, sproti seznanjali z vsemi dejanji
Uprave v zvezi s tem. Že na seji 30.3. 2021 je eden od nadzornikov predlagal tudi, naj se na trgu
ugotovi, ali obstaja interes za odkup terjatev, kar smo storili in v nadaljnjih tednih iskali kupca.  Na
seji NS STA 26. 4. 2021 so člani tako med drugimi sklenil tudi to:

NS  STA je  po  zaustavitvi  financiranja  javne  službe  v  letu  2021  obravnaval  informacijo
vodstva družbe Nadzornemu svetu STA o finančnem položaju STA. 

Seznanil se je s predlogi vodstva za zagotovitev likvidnosti, ki bi preprečile insolventnost
družbe in jih podpira v primeru, da financiranje s strani države ne bo vzpostavljeno. 

V prilogi vam zdaj pošiljamo tudi pogodbo s kupcem terjatve (mesečni zahtevek v višini 169.000
EUR),  ki   v  navedenem  obdobju  janaur  maj  ni  v  izvršilnem  postopku  in  se  vam  še  enkrat
opravičujemo za neljubo napako. 

Lep pozdrav,                  

Rada Batagelj  l. r. Bojan Veselinović l. r. 

Vodja FRS STA       STA Direktor

Prilogi:

- pogodba o opravljanju JS  – drugi osnutek s pripombami STA

- pogodba o prodaji terjatve

V vednost:  

- GSV

- predsednik NS STA


