
Spoštovani operaterji,
 
danes se izteka datum, do katerega moramo, vsi tisti operaterji, ki nam potečejo pogodbe z United 
Medijo oziorma IKoBalkan programsko hišo, ki trži programski paket Sport Klub, posredovati ti 
“Confirmation Letter” o sprejemu paketa oziroma posameznih programov. To nam bo omogočilo, 
kot že rečeno, da si bomo odprli sploh možnosti za pogajanja, ko nam bodo iz njihove strani, 
posredovane pogodbe. To nam bo, po njihovih besedah, omogočilo tudi, da programi iz tega paketa 
jutri ne bodo izginili iz naših signalov.
 
Naša ekipa je naredila vse, da bi lahko odprli pogajanja v okvirjih SiKABLA vendar z njihove 
strani ni nobene namere, da bi pristopili k temu projektu. Vsa dejanja bodo vršili preko posameznih 
operaterjev, kot je bila to praksa že v preteklosti, o skupinskem pogajanju nočejo slišati, o cenah 
trdijo, da se ne bodo pogajali, skratka niso priprvljeni na nič. Kljub dejstvu, da za United Medijo, 
kakor za Telemachom stoji isti kapital, trdijo da niso nikakor povezani in po besedah direktorja 
Telemacha g. Marka Štera nam ne morejo pomagati. Soočili smo jim tudi z dejstvom, da s tem 
postavljajo pod veliki vprašaj oz. na kocko tudi sam obstoj “interesnega zduženja” ZKOS, pa so 
kratko odgovorili, da prav!. ZKOS je imel danes programsko konferenco, kjer je nas spraševal za 
nasvet kako in kaj… Po tro-urni razpravi smo se ražšli brez odgovorov in dogovorov, žal! 

Zato vsem operaterjem priporočamo, v kolikor želijo zadržati njihov paket, da podpišejo 
posredovan dokument. Ob prejemu pogodbe pa bomo skušali poiskati skupno rešitev za distribucijo 
programov v naših TV paketih. O različnih pravnih vidikih smo v zadnjih dneh in tudi danes 
govorili z večimi pravniki oz. pravnimi službami, tako da bomo do naslednjega tedna pripravili tudi 
ustrezni pristop k temu problem, kljub kategoričnem zavračanju kakršnegakoli dialoga z name s 
strani ponudnika.
 
V prilogi prilagamo dokumentacijo United Medijo, ki ni niti toliko dosledna, da bi le-to poslala 
vsem operaterjem, zraven prilagamo še izjavo za izstop iz združenja, vse skupaj pa obveščamo, da 
smo se danes z notarjem dogovorili, da prestavljamo podpis ustanovne pogodbe SIkabla zaradi 
zimskih počitnic na naslednjo sredo, 8.3.2017! To nas je prosilo kar nekaj ustanovnih operaterjev. 
Točno uro javimo, v naslednjih dneh…
 
Strategijo za prihodnje bomo predstavili naslednji teden ob ustanovitvi, hkrati pa bomo organizirali 
tudi novinarsko konferenco, kjer bomo naše stranke obvestili o naših prizadevanji in ciljih za 
delovanje v prihodnosti, predvsem z vidika cenovnih politik “velikih”!
 
Za vsa dodatna pojasnila in predloge, smo seveda vsi navoljo vedno!


