
Gregorčičeva 25, 1000 Ljubljana T: +386 1 478 26 00
F: +386 1 251 23 12
E: gp.ukom@gov.si
www.ukom.gov.si

Številka:            010-1/2021/74
Datum:              15.06.2021 

Zadeva: Zahteva za prenehanje s kršitvami osebnostnih pravic in zahteva za 
prenehanje izvajanja pritiskov na neodvisno in strokovno delo javnih 
uslužbencev

    
Spoštovani g. Veselinović,

že več mesecev je v širši javnosti zaznati vaša zavajanja in pritiske, s katerimi želite od javnih 
uslužbencev doseči, da pri svojem delu izvedejo protipravna dejanja in s tem povzročijo škodo 
javnim financam. Sočasno z javnimi, neutemeljenimi obtoževanji mene osebno, kot direktorja 
Urada Vlade RS za komuniciranje (v nadaljevanju: UKOM), posegate v mojo čast in dobro ime.
Naprošam vas, da prenehate s svojimi protipravnimi dejanji, se opravičite za večmesečno javno 
izvajanje pritiskov name in javne uslužbence, ki so dolžni svoje delo opravljati zakonito, 
neodvisno, v skladu s pravnim redom Republike Slovenije.

Z močnimi medijskimi pritiski in zlorabo podjetja STA d.o.o. za vaše osebne propagandne 
namene, z zavajanjem in lažmi, od državnega organa zahtevate davkoplačevalski denar mimo 
vseh zakonsko določenih pravil in silite državne uslužbence h kršitvi zakonov in ostalih 
predpisov, ki veljajo v Republiki Sloveniji. S tem posegate v kršitev ustavnega načela enakosti 
pred zakonom, saj morajo vsi ostali pravni subjekti, ki prav tako izvršujejo gospodarske javne 
službe, dosledno upoštevati določbe, ki jih predpisuje slovenski pravni red.

Pod zavajajočimi parolami posega v svobodo medijev se izogibate obveznostim, ki vam jih, tako 
kot vsem ostalim gospodarskim družbam, ki izvajajo gospodarsko javno službo, določa 
zakonodaja. Na podlagi zavajanja javnosti in s strašenjem pred medijsko cenzuro so nastale
tudi krive kazenske ovadbe. Pri eni je bilo s strani Okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani že 
ugotovljeno, da ni podan sum, da bi kot direktor UKOM-a storil pri svojem delu uradno 
pregonljivo kaznivo dejanje. Z vašimi pritiski in zavajanji se sproža v slovenski družbi nevaren 
precedens, na podlagi katerega določenim pravnim subjektom ne bo potrebno več spoštovati 
zakonov in drugih predpisov, ki veljajo v Republiki Sloveniji. Država se ni nikoli vmešavala v 
vsebino posameznih prispevkov, ima pa na podlagi zakonodaje in Pogodbe št. 81/2019 o 
opravljanju javne službe v letu 2020 določena upravičenja do STA.
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Vrh zavajanj in lažnih obtoževanj je bil v oddaji Tarča na RTV SLO, dne 06.05.2021. V oddaji 
ste me obtožili, da je vse, kar sem povedal, laž in manipulacija. 

Prepis najbolj spornega izseka iz oddaje Tarča:
BOJAN VESELINOVIČ (direktor Slovenske tiskovne agencije): Vzorec je znan in možni sta obe 
poti. Verjetno je naslovnik za taka vprašanja kdo drug, ampak zelo škodljivo bi bilo, če bi ostali 
brez STA kot samostojne novinarske organizacije.
ERIKA ŽNIDARŠIČ: Gospod Urbanija, kako si predstavljate delovanje in poročanje 
kakovostnega medija STA-ja? Kaj je narobe s poročanjem zdaj?
UROŠ URBANIJA (direktor Urada vlade za komuniciranje): Jaz se v poročanje ne vtikam, to je 
stvar uredniške politike. Tako, kot se jaz ne smem vtikati v uredniško politiko, se ne sme tudi 
direktor Veselinovič.
ERIKA ŽNIDARŠIČ: Saj so bili številni tviti, gospod Urbanija.
UROŠ URBANIJA (direktor Urada vlade za komuniciranje): Žal pa vam bom tukaj prikazal, kaj
pomeni dejansko vtikanje v medije. Dopis Bojana Veselinoviča, direktorja STA. Zanima me 
torej, ali ste ob tej navedbi poslanca Črnača to, o čemer govori, tudi preverjali pred objavo? En 
citat. Drug citat. Res je tudi, da poslanci lahko govorijo, kar hočejo, in imajo za to vse pravice, 
pa še plačani so med drugim za to, a to ne more argument za to, da objavimo tekst, v katerem 
piše, da je ta in ta nekaj dejal. To je vtikanje v konkretno uredniško delo na Slovenski tiskovni 
agenciji, ki ga direktor Veselinovič izvaja in ga nikoli ne bi smel izvajati. In to je nesprejemljivo.
ERIKA ŽNIDARŠIČ: Kaj pa tisti tviti prej?
UROŠ URBANIJA (direktor Urada vlade za komuniciranje): Vse ostalo je pa stvar statističnih
podatkov, dolžine in tako naprej. Če vprašamo, koliko, kakšna je produkcija, je to celo v skladu 
z odločbo Evropske komisije, kjer se seveda citira samo en del, da je možno financirati 2,5 
milijona evrov, lahko bi bilo tudi do 15 milijonov, ne citira se pa drugega dela, ki je še bolj 
pomemben in ki določa, da je potrebno določiti kriterije, na podlagi katerih se financira javna 
služba.
ERIKA ŽNIDARŠIČ: Dobro. Gospod Veselinovič, če lahko odgovorite.
BOJAN VESELINOVIČ (direktor Slovenske tiskovne agencije): Pravzaprav je vse to, kar je 
povedal g. Urbanija, laž in manipulacija. Gre za to, da je odločitev Evropske komisije jasna, 
gre za to, da zakon o STA in PKP7 določata, da se primerno financiranje določi v skladu s 
poslovnim načrtom. Ta je sprejet, temelji na dveh milijonih 28.000 evrih. Sprejel ga je nadzorni 
svet, ampak spet smo v situaciji, ko bi kdo drug rad prevzel vlogo nadzornega sveta.

(prepis izjav, podanih v oddaji Tarča, dne 06.05.2021)
Moja izvajanja v oddaji imajo pravno in dejansko podlago: 

1. Obstajajo elektronska sporočila, ki nakazujejo vaše vmešavanje, g. Veselinović, v 
uredniško politiko STA. Obstoj elektronskih sporočil, ki sem jih predstavil v oddaji Tarča, 
dne 6.5.2021, ste kasneje potrdili tudi sami v Državnem zboru RS, na 27. nujni seji 
Komisije za nadzor javnih financ, dne 03.06.2021. Vaš citat: »Jaz se za nobenega od 
mailov ne bom zagovarjal. Mojih mailov, namreč. Ker so bili v tistem trenutku še kako 
utemeljeni. Tudi ti dva, ki jih je prebral gospod Urbanija. In jih znam utemeljit v vsakem 
trenutku. Ampak vas ne bom moril s tem.«

2. Odločba Evropske komisije ne nalaga Sloveniji nakazilo 2,5 mio EUR na STA, temveč 
le daje pravno možnost, da država tolikšno državno pomoč določenemu podjetju 
izvede. Pri tem pa Evropska komisija daje pogoj, in sicer, da so sredstva podeljena po 
točno določenih kriterijih,  s  kater im se bo izogni lo prekomerno izplačanemu
nadomestilu.

3. 66 .  člen ZIUPOPDVE (t.i. PKP7) ne določa, da bi bila obveznost plačevanja 
gospodarske javne službe STA mesečna obveznost. Prav tako o mesečni obveznosti 
izplačila sredstev STA ne govori Poslovni načrt STA za leto 2021. V Poslovnem načrtu 
STA za leto 2021 je zgolj zapisano, da naj bi ustanoviteljica STA-ju za opravljanje javne 
službe STA v letu 2021 zagotovila sredstva v višini 2,028 mio EUR, kar v skupaj 
načrtovanih prihodkih predstavlja 49,4% (Poslovni načrt STA za leto 2021, str.4). Hkrati 



je v Poslovnem načrtu STA za leto 2021 zapisano, da so pogoji za plačilo nadomestila, 
za njegovo koriščenje, roki in način plačila ter zahteve, povezane s poročanjem družbe 
o stroških, povezanih z opravljanjem javne službe, določeni v letni pogodbi o 
opravljanju javne službe STA (Poslovni načrt STA za leto 2021, str. 17). Datum 
zapadlosti terjatve je bil določen s pogodbo med STA in UKOM-om za izvajanje javne 
službe STA, kar je zapisano tudi v Poslovnem načrtu STA za leto 2021.  Ker pogodba 
za opravljanje javne službe STA za leto 2021 ne obstaja, obveze mesečnega plačila pa 
ne določa noben drugi pravni akt, na podlagi dikcije 66. člena ZIUPOPDVE terjatev 
zapade v plačilo konec proračunskega obdobja 2021.

Kot direktor STA tudi ves čas zavestno zavajate javnost, da UKOM nima nobenega pooblastila 
za izvrševanja dela, ki se nanaša na gospodarsko javno službo in da je njegova pristojnost 
omejena zgolj in samo na sklepanje pogodbe z STA, kar ne drži.

Nesporno dejstvo namreč je, da pravica do vpogleda v dokumentacijo o izvajanju javne službe 
(finančno, pravno, vsebinsko) izhaja tako iz 12. člena Zakona o gospodarskih javnih službah, 
54. člena Zakona o javnih financah in 6. člena  Pogodbe št. 81/2019 o opravljanju javne službe 
v letu 2020, ki ste jo vi, kot direktor, podpisali z UKOM-om. V njej je jasno zapisano, da ste 
dolžni UKOM-u na njegovo zahtevo posredovati vso dokumentacijo (finančno, pravno, 
vsebinsko) in da kršitev te obveznosti lahko vodi do prenehanja plačevanja po pogodbi. 
Vsakršno zanikanje, z vašim podpisom sprejete obveznosti, pomeni zavajanje javnosti in 
povzročanje škode ugledu javnih uslužbencev in mene osebno kot direktorja državnega organa, 
ki je dosledno upošteval pogodbena določila, ki ste jih vi sprejeli.

Nadalje vseskozi zavajate javnost in škodite ugledu UKOM-a in mene osebno s trditvami, da 
kršimo zakonodajo, po kateri naj bi morali izplačevati sredstva STA za leto 2021. Kljub sprejetim 
določbam v Zakonu o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije 
COVID-19, UKOM ne krši nobenega predpisa.

Ne ZIUPOPDVE, ne ZSTAgen ne določata, da bi bila obveznost plačila gospodarske javne 
službe za leto 2021 obveznost UKOM-a. UKOM je sicer pripravljen izvrševati financiranje 
gospodarske javne službe, ki jo izvaja STA, a ob spoštovanju pravnega reda Republike 
Slovenije. V ta namen smo že večkrat pozvali STA k podpisu pogodbe, s katero bi pravno-
formalno uredili financiranje gospodarske javne službe, ki jo izvaja STA. 

Glede na vse navedeno in glede na dejstvo, da ste kot direktor podpisali Pogodbo št. 81/2019, v 
kateri so jasno določene vaše obveznosti in posledice, ki sledijo, če le-teh ne izpolnite, 
upravičeno domnevamo, da ste ves čas zavestno zavajali javnost in z blatenjem ter krnitvijo 
ugleda UKOM-a in mene osebno želeli ustvariti medijski  in javni pritisk, ki naj bi povzročil 
protipravna dejanja državne institucije in njenih zaposlenih. Vaša dejanja pomenijo tudi 
posredno grožnjo in izsiljevanje javnih uslužbencev.

Vaši medijski nastopi in pritiski pomenijo poseg v čast in dobro ime mene kot direktorja in vseh 
zaposlenih na UKOM-u, zato vas naprošam, da s takimi ravnanji prenehate. Prav tako vas 
pozivam, da izjavo s Tarče, da je vse, kar sem izrekel laž in manipulacija, umaknete in se zanjo 
opravičite. 

V nasprotnem primeru bomo sprožili ustrezne postopke pred pristojnimi organi.

S prijaznimi pozdravi,
mag. Uroš Urbanija
direktor  
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