
Spoštovane kolegice, kolegi, 

  

prebral obvestilo, predlagam, svetujem, apeliram takole, in sicer, seveda v upanju, da bodo tokrat 

relevantni deležniki v komisiji, upravi itd. to TUDI PREBRALI, RAZUMELI in po možnosti sposobni 

končno upoštevati še kakšno argumentirano mnenje, stališče, predlog, sicer so takšni dopisi, ki jih 

pošilja Stegel popolnoma brezveze, vsako »pogajanje« zapravljanje časa in mučkanje ter mešanje in 

odkrivanje tople vode. 

  

Do sedaj so se vsi pristopi do domačih in tujih TV principalov pač, roko na srce, »zlomili, nič se ni 

naredilo,,«, na koncu smo vedno plačali ceno, ki jo je neargumentirano plasiral domači ali tuji 

principal, to je dejstvo. 

  

Pogajalski predlogi: 

  

1.    Planet tv se obvesti, da način oddajanja DVBT, optika, SAT ali kakorkoli v celi zgodbi nima nobene 

veze, ne prinaša ali menja dodane vrednosti, ne menja poslovnega modela, torej vse historično 

»pogajanje ZKOS do Proplusa, ki da nas je motilo FTA oddajanje« ipd, so bili totalna neumnost in brez 

veze. Upam, da je sedaj »pogajalcem« to končno jasno!! 

2.    Planet TV naj seveda pošljem VSEM operaterjem v pisni obliki ARGUMENTIRANO SPREMEMBO 

POSLOVNEGA MODELA, RAZLOGE, RAZLOGE, ŠTEVILKE, KORELACIJE… zakaj nenadoma potrebno 

takšno vsebino plačati.  Stegel, pošlji to čudežno in skrivnostno obvestilo/ponudbo vsem, mi 

plačujemo tebe in pričakujemo transparenten odnos!!!  Reči in poslati zahtevo, da bo od dneva XX 

dalje program plačljiv, seveda ne GRE in je brez osnove!!!!. Kje je finta? Ja, v tem, da takšne logične, 

argumentirano razlage zaplačilo pač ni in je niso v stanju podati!!! 

3.    ZKOS; Slovenski kabel in ostali naj se enostavno že SEDAJ, ob tej inicialni ideji o plačilu jasno 

postavijo na stališče: ne plačamo NIČ, pika!!! Sedaj je dovolj časa, po mojih podatkih ni še nihče od 

»velikih« podpisal, ni v tej igri »spielverderber« in je takšna taktika logična, nič ne stane. Takoj, 

nemudoma sklicati tiskovko, nažigati v medijih, da bodo naročniki ponovno dobili višje položnice itd, 

tu seveda pričakujem, da bodo odgovorni delali dnevne tiskovke, da bodo mediji polni takšnih in 

drugačnih informacij!! 

4.    Planet-tu jasno povedati: OK, odpovejte pogodbe, mi vas bomo nehali prenašati, nimate več 

platforme prenosa. PIKA: in o tem obvestiti oglaševalce na tem programu(nekdo naj si vzame dan 

časa, zapiše oglaševalce, se pripravi kratek dopis in obvesti medije in oglaševalce), ponovno nič ne 

stane, samo volja. 

5.    Pripraviti na naši strani kontra argumente, seveda znanstveno, logično, argumentirano podprte z 

ustreznim modelom (govorim o preprosti in logični npr. statistični korelaciji, regresiji med 

relevantnimi in logičnimi variablami kot so npr. gledanje programa Planet tv in ustvarjeno dodano 

vrednostjo gledalca, Pearsonov koeficient itd.. to brez težav pripravim, z veseljem, seveda samo ob 

pogoju, da bodo »pogajalci« to dali na mizo in ustrezno znali te podatke uporabiti, razložiti, sicer brez 

veze. 

  


