Spoštovani gospod Anže Bostič,odgovorni urednik portal podcrto.si!
Danes dne 12.12.2016 ste mi na moj mail poslali naslednjo vsebino:
Spoštovani!
kot ste mi sporočili po SMS-u, vam vprašanje pošiljam na el. naslov.
Po mojh podatkih sta Andrej Rupnik in Darko Stare v funkciji direktorja in namestnika direktorja SOVA
odprla preiskavo izplačevanja sredstev iz specialnega sklada SOVA v zvezi z izplačili, ki ste jih dobili vi
po odobritvi g. Šefica oziroma odobrili g. Šeficu v času, ko ste bili direktor SOVA.
Kot prejemnik izplačil je bil naveden vir, za katerega sta g. Rupnik in g. Stare ugotovila, da je bil v
tistem času že deregistriran. Kot obveščevalec, ki naj bi bil "zveza" z virom, je bila navedena oseba, ki
upravlja s sredstvi sklada in zato nima zveze s tajnimi viri. Obrazložitev izplačil ni bilo, prav tako ni bilo
podatkov o tem, za kaj so bila sredstva porabljena. Kot rečeno ste izplačila na tej podlagi bodisi
odobrili vi g. Šeficu bodisi g. Šefic vam.
Prosim vas, če mi lahko podate čim bolj obširen komentar teh izplačil, ki ga lahko vključim v morebiten
prispevek. Predvsem me zanima:
- zakaj so bili kot prejemniki sredstev navedeni deregistrirani viri?
- Zakaj je bila kot zveza navedena oseba, ki nima stikov z viri?
- zakaj izplačila ne vsebujejo obrazložitev?
- zakaj ni dokazil o porabljenih sredstvih?
- morebitni ostali komentarji glede zadeve?
Komentar bi potreboval najkasneje do jutri (torka) do 12. ure. V kolikor vam do takrat ne bo uspelo
posredovati odgovora, in bom prispevek objavil brez vašega odgovora, bom vaš odgovor dodal v
prispevek takoj, ko ga dobim.
V kolikor potrebujete kakršna koli dodatna pojasnila glede mojih vprašanj me prosim kontaktirajte!
Lep pozdrav,

Na Vaša zastavljena vprašanja Vam posredujem odgovore v nadaljevanju.
Portal podcrto.si po mojem vedenju črpa podatke iz analiz javnih virov. Zato
smatram, da je Vaš tekst, ki ste mi ga poslali provokacija ali manipulacija. Namreč
podatke, ki jih navajate verjetno niste mogli poiskati v javnih virih. Podatki
posebnega sklada SOVA, so namreč po zakonu o tajnih podatkih, podatki SOVA z
visoko stopnjo zaupnosti. Kot take jih predstavniki medijev zakonito niste mogli
pridobiti.
Žal sem v zvezi z SOVA in njenim delom zavezan k molčečnosti in s tem do Vas v
zelo podrejenem položaju glede vsebinskih pojasnil mojega dela v SOVA in
pojasnevanja podatkov, ki niso resnični in prvič slišim zanje.

Osebno zelo cenim Vaš portal in menim, da bo z objavo takih podatkov, kot jih
nakazujete v pisanju, ki ste ga poslali meni, izgubil precej na ugledu. Mene pa
očitno čaka še en neetični medijski linč.
Lep pozdrav
Iztok Podbregar
V Postojni, 12.12.2016

Ps Lepo prosim, da moj odgovor, vključno z Vašim vprašanjem, v celoti objavite v
kolikor boste predhodno objavili vsebine s katerimi razpolagate.

