ZAPISNIK
Zapisnik Občnega zbora zadruge KRS Kabelsko razdelilni sistem Šoštanj, ki je
bil v četrtek, 22. aprila 2004, ob 17. uri v Kulturnem domu Šoštanj.
Seznam navzočih članov zadruge:
Bačovnik Alojz, Cesar Matjaž, Gagulič Marija (zastopnik Bojan Rotovnik), Hriberšek
Nada, Jambovič Ivanka, Kovač Jože, Mašek Franjo, Mlinar Konrad, Napotnik Janez,
Obreza Franc, Ošlovnik Albin, Ošlovnik Jožef, Ošlovnik Marija, Petelinšek Avgust,
Pirtovšek Valter, Plešnik Jožica, Rojc Vida, Rotovnik Vinko, Sekulič Milan, Slapnik
Ivan, Srnovršnik Angela, Šraml Olga, Toter Anton, Trivunović Gosto, Vengust Branka,
Vnučec Ivan, Vogrinc Jože in Žnidar Ivan.
Vsak član zadruge je imel na občnem zboru 1 glas ne glede na število deležev v zadrugi.
Seznam vabljenih gostov:
Igor Simončič (Velkom d.o.o.), Peter Govekar (Amis.net) in Vanja Ravljen (KRS
Velenje d.d.).
Dnevni red:
1. Pozdrav prisotnim, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov občnega zbora
(overovatelja zapisnika in zapisnikarja)
2. Poslovno in finančno poročilo za leto 2003
3. Poslovni in finančni načrt za leto 2004
4. Poročilo preglednika
5. Razprava in sprejem poročil
6. Lokalni televizijski program Šoštanj
7. Spremembe pravil zadruge
8. Pobude in vprašanja
Ob 18.15 uri je predsednik zadruge Albin Ošlovnik pozdravil vse prisotne in podal ugotovitev,
da je prisotnih 28 članov zadruge od 268 članov, kar predstavlja 10,44% vseh članov. Po
določilu 34. člena pravil zadruge lahko občni zbor veljavno sklepa, če je navzočih več kot
polovica vseh članov. Člani zadruge so bili z vabilom na občni zbor posebej opozorjeni, da
bo občni zbor v primeru, da ob napovedani uri ne bo sklepčen, nadaljeval z delom ob 18. uri
ne glede na število navzočih članov.
Ad 1
Predsednik zadruge je pozdravil vse prisotne, predstavil predlagan dnevni red občnega
zbora in v izvolitev predlagal overovatelja zapisnika in zapisnikarja.
SKLEP št. 1: Potrdi se dnevni red občnega zbora, kot je bil predlagan z vabilom.
Sklep je bil soglasno sprejet.

SKLEP št. 2: Za overovatelja zapisnika se imenuje Jožeta Kovača in za zapisnikarja
Bojana Rotovnika.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 2
Predsednik zadruge je podal Poslovno in finančno poročilo za leto 2003. Gradivo je bilo
posredovano članom zadruge skupaj z vabilom.
Ad 3
Predsednik zadruge je podal Poslovni in finančni načrt za leto 2004. Gradivo je bilo
posredovano članom zadruge skupaj z vabilom.
Ad 4
Predsednik zadruge je prebral poročilo preglednika zadruge za leto 2003. Poročilo
preglednika je bilo posredovano članom zadruge skupaj z vabilom.
Ad 5
Razprave po poročilih:
• Ivan Žnidar je postavil vprašanje, zakaj ni v načrt posodobitve kabelskega omrežja za
potrebe kabelskega interneta vključen tudi Trg Jožeta Lampreta.
o Predsednik zadruge mu je odgovoril, da je načrt posodobitve povezan s
finančnimi sredstvi in s številom naročnikov kabelskega interneta.
• Igor Simončič (Velkom d.o.o.) je kot pogodbeni vzdrževalec kabelskega omrežja v
Šoštanju povedal, da so prevzeli sistem v zelo slabem stanju, ki se tudi z njihovo
pomočjo v obliki kreditiranje obnove počasi modernizira in obnavlja. Prosil je za
potrpežljivost glede kabelskega interneta, saj so finančna sredstva omejena.
• Matjaž Cesar je postavil vprašanje, kako se lahko v programsko shemo vključijo novi
programi in hkrati predlagal vključitev programov Travel channel in Viva.
o Predsednik zadruge mu je odgovoril, da bo upravni odbor zadruge odbravnaval
vse predloge za nove programe, ki jih bodo prejeli. Utemeljene predloge za
vključitev novih programov v programsko shemo bo upravni odbor posredoval
dobavitelju programskega paketa, KRS Velenje. Omenil je tudi možnost izvedbe
ankete med naročniki, a je ob tem povedal negativno izkušnjo z zadnjo anketo, ki
jo je vrnila le peščica naročnikov.
• Alojz Bačovnik je postavil vprašanje, kaj vse v finančnem poročilu vključujejo stroški dela.
o Predsednik zadruge mu je odgovoril, da so to v večini stroški vzdrževalcev, ki se
plačujejo preko pogodb, stroški računovodstva in stroški sejnin.
• Matjaž Cesar je omenil problem neplačnikov naročnine, kar povzroča težave pri
financiranju tekočega poslovanja.
o Predsednik zadruge je naštel nekaj področij, kjer so največji neplačniki in dodal,
da se s posodobitvijo kabelskega omrežja postopno urejuje tudi problem
neplačnikov.
• Mašek Franjo je postavil vprašanje, kdaj se bo posodobilo omrežje na Cankarjevi ulici?
• Konrad Mlinar se je pritožil na delo serviserjev.

•

•

•

Alojz Bačovnik je predlagal uvedbo delovnih nalogov za serviserje, ki odpravljajo
prijavljene napake.
o Predsednik zadruge mu je odgovoril, da delovni nalogi niso potrebni, saj je v veliki
večini intervencij osebno prisoten in nadzira delo vzdrževalcev.
Konrad Mlinar je povedal, da se kvaliteta slike spreminja in da je velika razlika v kvaliteti
slike tudi med posameznimi programi.
o Simončič (Velkom d.o.o.) je kot vzdrževalec omrežja povedal, da je kabelsko
omrežje v lasti zadruge in da je v slabem stanju ter potreben celovite obnove.
Dobavitelj signala je KRS Velenje, ki tudi odgovarja za kvaliteto slike na vstopu v
kabelsko omrežje v Šoštanju.
Bojan Rotovnik je postavil vprašanje glede kabelskega interneta na Aškerčevi cesti.
o Igor Simončič (Velkom d.o.o.) mu je odgovoril, da je kabelski internet še bolj
občutljiv na kvaliteto omrežja in da so novi priklopi na kabelski internet odvisni od
prenove sistema.

Ker ni bilo več razprav na podana poročila je predsednik zadruge dal vsa poročila na
glasovanje.
SKLEP št. 3: Občni zbor KRS z.o.o. potrjuje poslovno in finančno poročilo za leto
2003.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP št. 4: Občni zbor KRS z.o.o. potrjuje poslovni in finančni načrt za leto 2004.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP št. 5: Občni zbor KRS z.o.o. potrjuje poročilo preglednika za leto 2003.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 6
Predsednik zadruge je predstavil predlog o ustanovitvi lokalnega televizijskega programa v
Šoštanju. Kratko obrazložitev je podal tudi Bojan Rotovnik. Celotno gradivo je bilo
posredovano članom zadruge skupaj z vabilom.
SKLEP št. 6: Občni zbor KRS z.o.o. soglaša z ustanovitvijo lokalnega televizijskega
programa in v ta namen iz tekočih prilivov zadruge v letu 2004 namenja do
2.000.000 SIT (nabava ustrezne opreme, opremljanje studia, vsi postopki za vpis
novega medija v razvid medijev in drugi stroški).
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP št. 7: Občni zbor KRS z.o.o. pooblašča Upravni odbor KRS z.o.o. za izvedbo
vseh postopkov in imenovanj pri ustanovitvi lokalnega televizijskega programa.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 7
Pravila zadruge so bila sprejeta leta 1996 in jih od tedaj zadruga še ni spreminjala. Zaradi
novih potreb in zaradi razširitve dejavnosti so člani skupaj z gradivom prejeli predloge
dopolnil in sprememb pravil zadruge.
SKLEP št. 8: Spremenijo oz. dopolnijo se naslednji členi pravil zadruge:
• 2. člen: Spremeni se sedež zadruge iz Partizanska pot 3 v Trg svobode 12.
• 3. člen: Dopolnijo se dejavnosti zadruge (sedaj je vpisana samo dejavnost:
64.200 Telekomunikacije) z naslednjimi :
o 71.340 Dajanje drugih strojev in opreme v najem
o 74.400 Oglaševanje,
o 74.871 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
o 92.110 Snemanje filmov in video filmov
o 92.120 Distribucija filmov in video filmov
o 92.200 Radijska in televizijska dejavnost
• 43. člen: Poveča se število članov upravnega odbora zadruge iz tri na pet
članov. Določi se tudi mandatna doba upravnega odbora zadruge, ki je enaka
mandatu predsednika zadruge.
• 44. člen: Izpusti se določilo, da morajo biti člani Programskega sveta zadruge
tudi člani zadruge, saj so po Zakonu o medijih lahko člani sveta tudi
predstavniki iz drugih področij (kultura, šport, lokalna samouprava ipd.). Določi
se tudi novo delovno področje programskega sveta za urejanje lokalnega
televizijskega programa. Pri tem delu je programski svet samostojen. Določijo
se tudi osnovna razmerja med člani programskega sveta.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 8
Predsednik zadruge je povedal, da končujejo s postopkom vpisa novih članov zadruge v
sodni register. Ker je za vpis potrebna enotna matična številka občana in ker je nekaj članov
še ni poslalo, so bili vsem tem poslani posebni dopisi s pozivom za posredovanje EMŠO
številke. V kolikor član ne bo poslal EMŠO številke do 30. aprila 2004 bo zadruga smatrala,
da posameznik odstopa od vloge za vpis lastniškega deleža v zadrugo.
Ker ni bilo več razpravljalcev, je predsednik zadruge ob 18.40 uri zaključil občni zbor in se
vseh prisotnim zahvalil za udeležbo.
V Šoštanju, 26. aprila 2004
Zapisnikar:
Bojan Rotovnik

Overovatelj:
Jože Kovač

Predsednik zadruge:
Albin Ošlovnik
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