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Zadeva: Odprto pismo in poziv predsedniku Vlade RS k ukrepanju in zaščiti 

interesov državljanov RS v primeru prodaje Telekoma Slovenije 

 

 

Spoštovani predsednik vlade, 

 

 

v zadnjem tednu so policija, okrožno državno tožilstvo, KPK, računsko sodišče in 

nekateri mediji prejeli anonimno ovadbo proti vodstvu Telekoma Slovenije. Iz 

dokumenta izhajajo resni sumi, ki kažejo na zlorabo položaja, opustitev skrbnega 

ravnanja, opustitev nadzora in dolžne skrbnosti ter prejemanje podkupnin pri velikih 

transakcijah na škodo Telekoma Slovenije. Zaradi vsebine dokumenta smo resno 

zaskrbljeni. 

 

V Združeni levici dosledno opozarjamo na netransparentnost privatizacijskih postopkov 

ter sume o koruptivnih praksah. O njih zgovorno priča tudi primer iz soseščine, ki se 

nanaša na najverjetnejšega kupca Telekoma Slovenije, Deutsche Telekom, in njegovo 

hčerinsko družbo Magyar Telekom. 29. decembra 2011 sta omenjena operaterja zaradi 

sumov podkupovanja v Makedoniji in Črni gori sklenila poravnavo z ameriškim 

ministrstvom za pravosodje in komisijo za borzo in vrednostne papirje. Plačala sta 

globo v višini 95 milijonov dolarjev. Da obstaja zaradi navedenega primera visoko 

korupcijsko tveganje tudi v Sloveniji, smo opozarjali tako vlado kot državni zbor, 

vendar smo do zdaj vedno naleteli na gluha ušesa. 

 

Anonimna ovadba naše pomisleke le poglablja. V njej je med drugim navedeno: 

1. Da je vodstvo Telekoma Slovenije v času trajanja privatizacijskega postopka in 

mimo javnega razpisa prodalo hčerinski družbi ONE Makedonija in gibraltarski 

Gibtelecom. S tem naj bi se v času trajanja prodajnega postopka bistveno 

spremenila organizacija Telekoma Slovenije oziroma sam predmet prodaje. 
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2. Da so nekateri člani vodstva Telekoma Slovenije prekoračili pristojnosti z 

izvensodno poravnavo v znesku 386 mio EUR v primeru Itak Džabest z družbo 

Simobil, ki je v lasti Telekoma Austria.  

3. Da je pri vsem tem šlo za vezano trgovino, oz. kartelno dogovarjanje med 

Telekomom Slovenije, Telekomom Austria in Deutsche Telekomom. Cilj naj bi 

bil zagotavljanje oligopolnega položaja teh dveh družb na slovenskem in 

makedonskem trgu. V obeh primerih si bosta namreč večinski tržni delež 

razdelila Deutsche Telekom in Telekom Austria. Deutsche Telekom ima v lasti 

makedonski telekom in je najverjetnejši kupec slovenskega telekoma. Austria pa 

ima v lasti slovenski Simobil, zdaj pa je kupil še ONE Makedonija.  

4. Da so storilci za svoje delovanje prejeli podkupnine. 

 

Gre za resne očitke za dejanja, ki so – če očitki držijo – povzročila veliko finančno in 

moralno škodo Sloveniji ter njenim državljanom. Glede na to, da ste se tudi sami ves 

čas zavzemali za transparentne postopke, ki jih ne bodo spremljali očitki o koruptivnosti 

vpletenih, vas pozivamo k takojšnjemu ukrepanju. 

 

Pozivamo vas, da sume raziščete, opravite revizijo privatizacijskega postopka, še preden 

bo prepozno, torej pred odpiranjem zavezujočih ponudb. Pričakujemo, da boste, če se 

bodo očitki izkazali za utemeljene ali če ste seznanjeni s kakršnimi koli indici, da 

postopek privatizacije Telekoma Slovenije poteka v nasprotju z vašim zavzemanjem za 

transparentnost postopkov, vse privatizacijske postopke ustavili. 

 

Spoštovani gospod predsednik vlade, v nedavnem intervjuju na RTV Slovenija ste 

opozorili na »lovke«, ki obvladujejo državna podjetja. Kot najvišji funkcionar izvršne 

veje oblasti ste dolžni in pristojni preprečiti oškodovanje države in njenih državljanov. 

Če tega ne boste storili, boste tudi sami opustili dolžno ravnanje. 

 

 

 

S spoštovanjem, 

Luka Mesec 

Poslanska skupina Združene levice 

 

priloge: 

 

- vsebina anonimne ovadbe 

- obvestilo Security and Exchange Comission o poravnavi z družbama Deutsche 

Telekom in Magyar Telekom 


