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Mestni trg 1
1000 LJUBLJANA
Zadeva: Svetniška pobuda – Telekom Slovenije
Spoštovani,
v skladu s 97. členom Poslovnika Mestnega sveta MOL posredujem svetniško pobudo.
Zaposleni v Mestni občini Ljubljana, službe mestne uprave in mestni svetniki, imajo sklenjene
pogodbe za uporabo telefonskih storitev pri državnemu telefonskemu operaterju, Telekomu
Slovenije. V medijih so se konec leta 2021 pojavile informacije o sumljivih poslih Telekoma
Slovenije, povezanih s financiranjem medijske hiše Nova24TV, ki javno podpihuje sovraštvo in širi
virus janšizma. Gre za poldrugi milijon evrov davkoplačevalskega denarja, ki ga je Nova24TV od TS
pridobila v letu in pol.
Državni Telekom Slovenije namreč plačuje televiziji Nova24TV, ki je v večinski lasti članov stranke
SDS, neprimerno večje nadomestilo za distribucijo programov, kot denimo Pro Plusu, ki izdaja
najbolj gledana programa Pop TV in Kanal A, je poročal portal Necenzurirano.si. Neuradno so
zaokrožile tudi informacije, da bi lahko Telekomovi naročniki ostali celo brez programov Pro Plusa.
Do oblasti kritični Pop TV bo v prihodnjih mesecih namreč gostil ključna predvolilna soočenja. Po
poročanju portala Necenzurirano naj bi uprava Telekoma po lanski zamenjavi oblasti z navodili od
zunaj naročila svojemu marketinškemu oddelku, naj s posrednikom, Inštitutom za avtorsko pravico,
brez običajnega postopka preverjanja gledanosti in dosega sklene pogodbo po vnaprej določeni ceni.
Telekom Slovenije od sredine leta 2020 za distribucijo programov Nove24TV tako plačuje glede na
gledanost in doseg neprimerno višjo vsoto kot za najbolj gledana slovenska programa Pop TV in
Kanal A. Novi24TV naj bi skupaj z nekaterimi drugimi televizijami plačeval 60 centov za vsak
naročniški priključek, kar znaša 112.000 evrov mesečno. Večino zneska naj bi prejela prav
Nova24TV. V letu in pol ji je Telekom tako nakazal skoraj 1,5 milijona evrov, navaja časnik Večer.
Vse od leta 2017 Telekom medijski hiši Pro Plus za distribucijo programov Pop TV, Kanal A in
drugih mesečno plačuje 2,3 do 3,2 evra na priključek. Gledanost programov Pro Plus naj bi bila
dvajsetkrat večja od gledanosti Nove24TV, vendar za distribucijo od Telekoma prejme le petkrat več
denarja. Po informacijah spletnega mesta Necenzurirano Telekom edini od štirih večjih operaterjev v
Sloveniji plačuje nesorazmerno velike vsote denarja Novi24TV. Telemach za predvajanje obeh
programov Nove24TV sploh ne plačuje nikakršnega nadomestila, medtem ko A1 plačuje nadomestilo
v višini 10 centov za naročniški priključek, pri čemer denar nakazuje neposredno izdajatelju medija.
Operater T-2 naj bi nadomestilo plačeval, vendar v krepko nižjem znesku kot Telekom.
Vsled navedenega, županu in pristojnim službam predlagam, da začno s postopkom prekinitve vseh
pogodb, ki jih ima Mestna občina Ljubljana sklenjene s Telekomom Slovenije, saj obstaja utemeljen

sum korupcije. Posredno financiranje janšizma namreč ne pritiče mestu, ki se razglaša za mesto heroj
in mesto antifašizma. Hvala!
Janez Stariha, l. r.
samostojni svetnik LKP
Priloge: 2

