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PRIMER
Tomaž Bolarič1 je znan slovenski »influencer«. Na platformi Youtube Tomaž objavlja video
posnetke z uporabniškim računom »TommyB«, ki ima preko 34.000 naročnikov [priloga 1].
Aktiven je tudi na socialnem omrežju Facebook, kjer ima njegova ( verificirana) stran
»Tomaž Bolaric« 58.000 sledilcev. Njegov Twitter račun »Tomaz Bolaric« (@Tommy_B) je prav
tako verificiran in ima 11.000 sledilcev [priloga 2].2 Med leti 2005 in 2020 je bil Tomaž (po
izobrazbi novinar) poznan širši javnosti predvsem kot voditelj osrednje informativne oddaje
na eni izmed najbolj poslušanih (zasebnih) radijskih postaj v državi. Od januarja 2020 Tomaž
na radiu več ni zaposlen, saj se je odločil posvetiti svoji »influencer« karieri, kljub temu pa
enkrat tedensko vodi oddajo »Aktualno s Tomažem«. Delo opravlja na podlagi avtorske
pogodbe.
Doc. dr. Lina Drnovšek3 je doktorica medicine, po specializaciji virologinja, trenutno zaposlena
na javnem raziskovalnem inštitutu, predhodno pa pri večjem farmacevtskem podjetju iz ZDA.
Za svoje raziskovalne dosežke je prejela več nagrad doma in v tujini. Prisotna je na omrežju
Facebook, kjer ima 2250 prijateljev4 in se občasno pojavlja v javnih občilih kot intervjuvanka v
svojstvu strokovnjakinje za virusne bolezni.5
Ob izbruhu pandemije nalezljive bolezni Sars-Cov-2 (v nadaljevanju Covid-19) je Tomaž pričel
z objavljanjem Youtube posnetkov, Facebook objav in Twitter čivkov, v katerih je zanikal obstoj
virusa, javnost pozival k državljanski nepokorščini in neupoštevanju ukrepov ter se
zoperstavljal stališčem, ki jih zavzema stroka. Tekom pandemije je objavil skupaj 3 video
posnetke, 60 lastnih Facebook objav6 [priloga 3] in 40 lastnih čivkov, ki se nanašajo na Covid19. Prav tako je na Facebooku z opcijo »deli na svojem zidu« delil 30 nadaljnjih objav drugih
uporabnikov s podobno vsebino in na Twitterju delil oziroma »retwittal« 40 takih objav. V
povprečju so njegove objave na Youtube dosegale 7.900 ogledov, njegove objave na
Facebooku 1600 všečkov in 25 deljenj ter njegovi čivki na Twitterju 400 všečkov in 20
»retwittov«.
Lina je 2. novembra 2020 v intervjuju za časopis »Večernik« podala izjavo, v kateri je med
drugim navedla, da »Gospod Bolarič s svojimi nepoučenimi izjavami predstavlja resno
nevarnost javnemu zdravju v Sloveniji in s sugestijami ogroža ne samo zdravje in življenje
svojih sledilcev, temveč večjega števila prebivalcev v državi. Na tem mestu bom izkoristila
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Rojen 11.7.1983 in živeč na naslovu »Ulica heroja Jamška 33, 2000 Maribor«.
Statistika razkriva, da je večina Tomaževih sledilcev na Youtube stara med 18 in 25 let, večina njegovih sledilcev
na Facebooku je stara med 35 in 55 let, večina njegovih Twitter sledilcev pa med 30 in 40 let.
3
Rojena 21.2.1986.
4
Nastavitve profila so določene kot javne (tretji, ki niso Facebook prijatelji, lahko vse njene objave torej vidijo,
komentirajo in se na nanje odzovejo).
5
V zvezi s pandemijo se je kot intervjuvanka 3-krat pojavila na nacionalni televiziji, 3-krat na nacionalnem radiju
in 2-krat na zasebnih televizijah. Napisala je 2 kolumni za časopis Večernik in bila za taisti časopis 2-krat tudi
intervjuvana.
6
Od tega 3 objave v marcu 2020, 10 objav aprila, 4 objave maja, 2 objavi junija, 2 objavi julija, 1 objavo avgusta,
4 objave septembra, 9 objav oktobra, 10 objav novembra, 4 objave decembra, 10 objav januarja 2021 in 1 objava
februarja 2021.
2
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priložnost in ponovno pozvala ljudi, da ostajajo doma in se držijo predpisanih ukrepov«.
[Priloga 4]
V odgovoru na te navedbe je Tomaž dne 3. novembra na Facebooku objavil sledeč zapis:
»Ponovno zganjanje panike in ustrahovanja že tako prestrašenih ljudi. Dokazov o tem, da bi
šlo za kaj več kot malo bolj nalezljivo sezonsko gripo pri tem Kitajskem virusu ni. Ne nasedite
lažem in živite svobodno. Dragi moji, predlagam, da doktorico kontaktirate in ji pojasnite, da
so njena stališča napačna in da ne bo zlomila našega svobodomiselnega duha. Ne pustimo se
zasužnjit.« [priloga 5]
Med 3. in 7. novembrom je Lina na svojem javnem Facebook profilu prejela več kot 320
različnih komentarjev7 s strani 200 uporabnikov, pri čemer je bilo 20 izmed teh uporabnikov
njenih prijateljev. Medtem, ko je bilo 200 komentarjev takih, da so uporabniki delili povezave
do strani z vsebinami, ki so negirale obstoj virusa ali njegovo nevarnost, je 120 komentarjev
vsebovalo žaljivke, ki so ciljale Lino ali njenega partnerja Denisa ter mladoletna otroka Stefana
in Petro [priloga 6]. 10 izmed zadnje navedenih komentarjev je vsebovalo grožnjo z uporabo
sile [priloga 7], 2 komentarja pa tudi grožnjo s smrtjo.8, 9
Lina sprva ni bila omajana. V seriji treh objav na svojem Facebook profilu je dne 7. novembra
pozvala podjetja Helisport d.o.o., Turbolife d.d. in Gameportal d.d., da umaknejo sponzorstva,
ki so jih imela sklenjena s Tomažem na njegovem Youtube kanalu, če ne želijo biti asociirana s
kontroverznimi stališči, ki jih Tomaž propagira. Podjetji Helisport in Gameportal sta mesečno
prispevali vsaka 1.000 EUR za videovsebine, ki jih je pripravljal Tomaž.10 V izjavi za javnost,
podani dne 10. novembra, sta podjetji navedli, da je umik sponzorstva posledica »strateških
poslovnih odločitev«. Podjetje Turbolife sponzorstva ni umaknilo, je bilo pa deležno pritiska
na družbenih omrežjih in poziva k bojkotu njegovih izdelkov (prehranskih dopolnil).
Tomaž naj bi v posledici umika sponzorstev, v Youtube »story«11 posnetku, 11. novembra
domnevno okrivil Lino za izpad pomembnega dela njegovega dohodka. Gotovo je, da je
posnetek nastal, saj ga je pred izbrisom videlo več oseb. Po dojemanju nekaterih naj bi na
posnetku Tomaž nastopal agresivno, o Lini širil klevete ter napovedal maščevanje. Lina
posnetka ni videla. Linina prijateljica Jerneja je Youtube »story« posnela s svojim staromodnim
telefonom, ki posnetke zajema v resoluciji 320x260p. Taisti telefon ji je nato ob rekreativnem
teku padel v lužo, kar je povzročilo delno okvaro in/ali izgubo podatkov. Lina je datoteko
prejela in jo predala znancu Mihaelu, ki se ukvarja z video produkcijo. Ta je s programskimi
rešitvami posnetek prečistil. Video je izgubljen, obdelava pa je rešila nekaj audio zapisa, iz
katerega izhaja, da Tomaž omenja »[šum] treba nekaj spremeniti [šum] žrtveno jagnje [šum]
7

Uporabniki so puščali komentarje na Lininih objavah, ki vsebinsko niso povezane z njenim strokovnim
udejstvovanjem, saj na Facebooku ni objavljala strokovnih mnenj ali delila svojih intervjujev. Tako je večina
komentarjev pristala na njenih družinskih fotografijah.
8
Lina trdi še, da je prejela 2 zasebni sporočili preko Facebook Klepetalnika (Messenger), z grožnjami usmerjenimi
zoper njeno življenje, vendar sta oba uporabnika naknadno izbrisala sporočili, posnetka zaslona pa ni opravila.
9
V naslednjih dneh je število novih komentarjev izzvenelo.
10
Tomaž je mesečno objavil v povprečju 5,2 video posnetka na Youtube. Te posnetke je delil tudi na drugih
omrežjih.
11
»Story« posnetki so zasnovani tako, da se s potekom krajšega roka avtomatsko izbrišejo. Za potrebe tega
primera se šteje, da je bil zadevni posnetek rokovno omejen na 2 uri.
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nima potrebnega šolanja in izkušenj [šum] gre za laži, prevare in izmišljotine [šum] totalni
vojni«. Mihael trdi, da so vmesni deli posnetka bili tako okvarjeni, da jih ni mogel rešiti. Tomaž
trdi, da je manjkajoči kontekst zelo pomemben, saj je govoril o obtožbah zoper sebe in o
brezupnem položaju v katerem se je znašel. Je pa na Twitterju Tomaž istega dne napisal »Kako
že pravijo… Ko mački stopiš na rep…«. [priloga 8]
Dne 15. novembra zjutraj je uporabnik @PorkerMiha čivknil domači naslov Line in spremno
besedilo: »Tommboysi, tole je njen naslov »Zupančičeva 11c, 3000 Celje« Gremo na obisk?«.12
[priloga 9] Iz zajemov zaslona, ki so kmalu zatem začeli krožiti po spletu, bi izhajalo, da je
Tomaž delil oziroma »retwittal« zadevni čivk. [Priloga 10] Tomaž zanika, da je »retwittal«
zadevni čivk, razen zadevnega zajema zaslona pa drugih sledi, da bi Tomaž delil čivk, ni. Lina je
prepričana, da je Tomaž »retwittal« sporni čivk, a ga izbrisal, še preden ga je imela sama
možnost evidentirati.
Zvečer naslednjega dne je policija zbirala obvestila v zvezi z napadom, ki se je zgodil na naslovu
iz čivka. Po besedah oškodovancev (družine Drnovšek) in petih prič (sosedov) je skupina
sedmih mladeničev okoli 20. ure, kljub prepovedi zbiranja, skandirala grožnje13 pred Lininim
domovanjem, nakar je končno nekdo tudi zalučal opeko v pritlično okno in ga razbil. Še pred
prihodom policije se je skupina razbežala. Zaradi strahu pred silo oziroma podobnim
pripetljajem se je Lina s 1. decembrom 2020 skupaj z družino preselila k moževim staršem v
Vojnik. Na naslov v Celju se je z družino ponovno vselila 1. februarja 2021.
Podjetje Turbolife je 18. novembra umaknilo sponzorstvo Tomaževega Youtube kanala in v
izjavi za javnost obrazložilo, da obsoja Tomaževo hujskanje k napadom na Lino ter sovražne
zapise in se od njih popolnoma distancira.
Društvo »Zdravniki s srcem«, v katerega je včlanjenih več kot 50 slovenskih zdravnikov, je že
oktobra 2020 potom socialnih omrežij pozivalo k blokadi Tomaževih uporabniških računov na
vseh socialnih omrežjih. Opozarjali so, da ta omrežja kljub deklarirani politiki svaril pred
»lažnimi novicami« ter »sovražnemu govoru« ne sankcionirajo Tomaža, morda v posledici
jezika (slovenščine), ki ga algoritmi ne razumejo. Društvo je večkrat neuspešno prijavilo
posamezne objave (skozi interne mehanizme prijav, ki jih omogočajo te platforme) kakor tudi
celotne račune, ki jih upravlja Tomaž, a vsakič brez uspeha. Neodvisno od teh naporov je
Twitter 29. decembra 2020 permanentno suspendiral Tomažev račun zaradi kršitev splošnih
pogojev. Do njegovega profila zato ni več mogoče dostopati.
Konec januarja 2021 sta se na Twitterju in Instagramu pojavila računa @realTommyB, ki nista
verificirana, vendar delita isto vsebino (tudi za nazaj), kot jo deli Tomaž na preostalih socialnih
omrežjih. Zadevni Twitter profil je od stvaritve nakopičil 1.500 sledilcev, Instagram račun pa
300 sledilcev. Tomaž zanika, da sta računa njegova.
Dne 2. februarja 2021 je Tomaž v oddaji »Aktualno s Tomažem« izjavil: »Drnovškova mi je
praktično uničila življenje, saj sem izgubil vse sponzorje in nihče nov ne želi sodelovati z mano.
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Kot »Tommyboysi« so se identificirali najbolj zvesti sledilci Tomaža na socialnih omrežjih. Občasno jih je tako
naslavljal tudi Tomaž sam.
13
Po izjavah prič in oškodovancev so osumljenci Lino pozivali ven, ji grozili z nasilnim vstopom v stanovanje in jo
zmerjali z raznimi žaljivkami.
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Upam, da se ji vse povrne v dvakratniku.« Nato je v oddaji poudaril: »sem žrtev resnice. Moje
napovedi so tiste, ki so se uresničile, ne njene. Maske zunaj že dolgo niso več obvezne, za
znotraj pa bomo prej ko slej spoznali enako. Poglejte, koliko odlokov je bilo nato spoznanih za
neustavne, na kar sem ves čas opozarjal. Da o neučinkovitosti cepiv sploh ne govorim. Covid19 je neobstoječ virus oziroma je samo hujša oblika gripe. In prosim, ne mi s številkami
hospitalizacij. Poglejte si oddajo o kritju stroškov, ki so jih prijavljale bolnišnice in vam bo vse
jasno.« Radijska postaja je bila po oddaji deležna številnih kritik, odgovorni urednik pa je v
odgovor izjavil, da bodo obvarovali svoje sodelavce in venomer stopili v bran svobodi izražanja,
ki je predpostavka za zagotavljanje novinarske svobode in odprte družbe.
Med 3. in 7. februarjem 2021 je sledila repriza dogajanj med 3. in 7. novembrom 2020. Lina je
zaradi napadov tokrat izbrisala svoj Facebook račun, prav tako pa zamenjala telefonsko
številko, saj je v tem časovnem obdobju prejela še 23 žaljivih SMS sporočil z nepoznanih številk.
Preko pošte je prejela še 25 pisemskih ovojnic s podobno vsebino.
Društvo »Zdravniki s srcem« se je obrnilo na Lino in predlagalo, da vloži tožbo, s katero bo
dokončno dosegla umik spornih vsebin, ki jih objavlja Tomaž in tudi zadoščenje za vse kar je
pretrpela. V ta namen so se ji pripravljeni pridružiti kot tožniki ali pa financirati tožbo. Tomaž
je že povedal, da se v primeru tožbe ne bo samo branil.
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Priloga 1
Posnetek zaslona nastal 31. decembra 2020.
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Priloga 2
Posnetek zaslona nastal 20. decembra 2020.
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Priloga 3
Posnetki zaslona nastali 31. decembra 2020. Gre za reprezentativne vzorce objav.
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Priloga 4:
Fotografija izvoda Večernika.
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Priloga 5:
Posnetek zaslona opravljen 31. decembra 2020.
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Priloga 6:
Posnetek zaslona opravljen 1. februarja 2021. Gre za reprezentativen primer zapisov.
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Priloga 7:
Posnetek zaslona opravljen 4. novembra 2020.

Priloga 8:
Posnetek zaslona opravljen 20. decembra 2020.
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Priloga 9:
Posnetek zaslona opravljen 16. novembra 2020, preden je bil izbrisan s strani uporabnika
naslednji dan.

Priloga 10:
Posnetek zaslona, ki je zaokrožil po spletu 15. novembra.
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