VABILO
Na podlagi 31. lena pravil Zadruge KRS kabelsko razdelilni sistem Šoštanj, z.o.o.
sklicujem redni ob ni zbor, ki bo v

v etrtek, 21. aprila 2005, ob 18. uri v
prostorih Kulturnega doma v Šoštanju.
Predlog dnevnega reda :
1. Pozdrav prisotnim, ugotovitev sklep nosti in imenovanje organov ob nega
zbora:
•

overovatelja

•

zapisnikarja

2. Poslovno in finan no poro ilo za leto 2004
3. Poslovni in finan ni na rt za leto 2005
4. Poro ilo preglednika
5. Razprava in sprejem poro il
6. Volitve nadomestnega lana
7. Pobude in vprašanja
Redni ob ni zbor v skladu s 38. lenom pravil vodi predsednik zadruge. V kolikor seja
ob sklicani uri ne bo sklep na (prisotnih ve kot polovica vseh lanov), bo ob ni zbor
v skladu s 34. lenom pravil nadaljeval sejo ob 19. uri, ne glede na število navzo ih
lanov.
Gradivo za sejo je bilo posredovano osebno vsem lanom na dom.
V Šoštanju, 4. aprila 2005

Predsednik KRS z.o.o.:
Albin Ošlovnik
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OBRAZLOŽITEV DNEVNEGA REDA
Povzetki Pravil zadruge KRS Kabelsko razdelilni sistem Šoštanj z.o.o.:
29. len
Ob ni zbor je najvišji organ zadruge. Ob ni zbor sestavljajo vsi lani zadruge. Vsak
lan ima pri odlo anju na ob nem zboru 1 glas.
35. len
Ob ni zbor sprejema sklepe z ve ino glasov navzo ih lanov, razen v primerih, ko se
posebej zahteva dvotretjinska ve ina glasov.
Glasuje se javno z dvigovanjem rok, razen v primerih, ko ob ni zbor z ve ino glasov
odlo i, da se glasuje tajno.
Pri volitvah se šteje, da so izvoljeni tisti, ki so dobili najve glasov. e je dvoje ali ve
kandidatov za ista mesto na ponovnem glasovanju dobilo enako glasov, odlo i žreb.
Pravil zadruge KRS Kabelsko razdelilni sistem Šoštanj z.o.o. so na voljo za ogled
vsem lanom zadruge na sedežu zadruge.
Ad. 1 Ob ni zbor vodi predsednik zadruge. Pred za etkom dela predsednik poda
ugotovitev o številu prisotnih lanov zadruge in s tem ugotovi sklep nost.
Nato ob ni zbor izvoli zapisnikarja in enega overovatelja zapisnika.
Po 39. lenu pravil zadruge mora biti zapisnik v petih dneh po kon anem ob nem
zboru na vpogled vsem lanom zadruge na sedežu zadruge. Poleg tega bo objavljen
tudi na spletnih straneh zadruge: http://www.sostanj.tv.
PREDLOG SKLEPA št. 1: Ob ni zbor KRS z.o.o. za zapisnikarja izvoli
_________________________ in za overovatelja __________________________.
Ad. 2 in 3 Predsednik zadruge, Albin Ošlovnik in knjigovodja, Franc Sin ek, bosta
predstavila poslovno in finan no poro ilo za leto 2004 ter poslovni in finan ni na rt za
leto 2005. Gradivo je v prilogi.
Ad. 4 Preglednik, Milan Sekuli , bo predstavil poro ilo za leto 2004. Poro ilo je
priloga.
Ad. 5 Po podanih poro ilih bo razprava in sprejemanje poro il.
Ad. 6 Zaradi smrti lana upravnega odbora moramo izvoliti novega.
V Šoštanju, 4. aprila 2005

Predsednik KRS z.o.o.:
Albin Ošlovnik
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ZAPISNIK
Zapisnik Ob nega zbora zadruge KRS Kabelsko razdelilni sistem Šoštanj, ki je bil v
etrtek, 22. aprila 2004, ob 17. uri v Kulturnem domu Šoštanj.
Seznam navzo ih lanov zadruge: Ba ovnik Alojz, Cesar Matjaž, Gaguli Marija (zastopnik
Bojan Rotovnik), Hriberšek Nada, Jambovi Ivanka, Kova 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, Sekuli Milan,
Slapnik Ivan, Srnovršnik Angela, Šraml Olga, Toter Anton, Trivunovi Gosto, Vengust
Branka, Vnu ec Ivan, Vogrinc Jože in Žnidar Ivan.
Vsak lan zadruge je imel na ob nem zboru 1 glas ne glede na število deležev v zadrugi.
Seznam vabljenih gostov:
Igor Simon i (Velkom d.o.o.), Peter Govekar (Amis.net) in Vanja Ravljen (KRS
Velenje d.d.).
Dnevni red:
1. Pozdrav prisotnim, ugotovitev sklep nosti in imenovanje organov ob nega zbora
(overovatelja zapisnika in zapisnikarja)
2. Poslovno in finan no poro ilo za leto 2003
3. Poslovni in finan ni na rt za leto 2004
4. Poro ilo preglednika
5. Razprava in sprejem poro il
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 lanov zadruge od 268 lanov, kar predstavlja 10,44% vseh lanov. Po
dolo ilu 34. lena pravil zadruge lahko ob ni zbor veljavno sklepa, e je navzo ih ve kot
polovica vseh lanov. lani zadruge so bili z vabilom na ob ni zbor posebej opozorjeni, da
bo ob ni zbor v primeru, da ob napovedani uri ne bo sklep en, nadaljeval z delom ob 18. uri
ne glede na število navzo ih lanov.
Ad 1
Predsednik zadruge je pozdravil vse prisotne, predstavil predlagan dnevni red ob nega
zbora in v izvolitev predlagal overovatelja zapisnika in zapisnikarja.
SKLEP št. 1: Potrdi se dnevni red ob nega zbora, kot je bil predlagan z vabilom.
Sklep je bil soglasno sprejet.
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SKLEP št. 2: Za overovatelja zapisnika se imenuje Jožeta Kova a in za zapisnikarja
Bojana Rotovnika.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 2
Predsednik zadruge je podal Poslovno in finan no poro ilo za leto 2003. Gradivo je bilo
posredovano lanom zadruge skupaj z vabilom.
Ad 3
Predsednik zadruge je podal Poslovni in finan ni na rt za leto 2004. Gradivo je bilo
posredovano lanom zadruge skupaj z vabilom.
Ad 4
Predsednik zadruge je prebral poro ilo preglednika zadruge za leto 2003. Poro ilo
preglednika je bilo posredovano lanom zadruge skupaj z vabilom.
Ad 5
Razprave po poro ilih:
• Ivan Žnidar je postavil vprašanje, zakaj ni v na rt posodobitve kabelskega omrežja za
potrebe kabelskega interneta vklju en tudi Trg Jožeta Lampreta.
o Predsednik zadruge mu je odgovoril, da je na rt posodobitve povezan s
finan nimi sredstvi in s številom naro nikov kabelskega interneta.
• Igor Simon i (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
pomo jo v obliki kreditiranje obnove po asi modernizira in obnavlja. Prosil je za
potrpežljivost glede kabelskega interneta, saj so finan na sredstva omejena.
• Matjaž Cesar je postavil vprašanje, kako se lahko v programsko shemo vklju ijo novi
programi in hkrati predlagal vklju itev 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
vklju itev novih programov v programsko shemo bo upravni odbor posredoval
dobavitelju programskega paketa, KRS Velenje. Omenil je tudi možnost izvedbe
ankete med naro niki, a je ob tem povedal negativno izkušnjo z zadnjo anketo, ki
jo je vrnila le peš ica naro nikov.
• Alojz Ba ovnik je postavil vprašanje, kaj vse v finan nem poro ilu vklju ujejo stroški dela.
o Predsednik zadruge mu je odgovoril, da so to v ve ini stroški vzdrževalcev, ki se
pla ujejo preko pogodb, stroški ra unovodstva in stroški sejnin.
• Matjaž Cesar je omenil problem nepla nikov naro nine, kar povzro a težave pri
financiranju teko ega poslovanja.
o Predsednik zadruge je naštel nekaj podro ij, kjer so najve ji nepla niki in dodal,
da se s posodobitvijo kabelskega omrežja postopno urejuje tudi problem
nepla nikov.
• Mašek Franjo je postavil vprašanje, kdaj se bo posodobilo omrežje na Cankarjevi ulici?
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•
•

•

•

Konrad Mlinar se je pritožil na delo serviserjev.
Alojz Ba ovnik 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
ve ini 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 Simon i (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 Ašker evi cesti.
o Igor Simon i (Velkom d.o.o.) mu je odgovoril, da je kabelski internet še bolj
ob utljiv na kvaliteto omrežja in da so novi priklopi na kabelski internet odvisni od
prenove sistema.

Ker ni bilo ve razprav na podana poro ila je predsednik zadruge dal vsa poro ila na
glasovanje.
SKLEP št. 3: Ob ni zbor KRS z.o.o. potrjuje poslovno in finan no poro ilo za leto
2003.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP št. 4: Ob ni zbor KRS z.o.o. potrjuje poslovni in finan ni na rt za leto 2004.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP št. 5: Ob ni zbor KRS z.o.o. potrjuje poro ilo 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 lanom zadruge skupaj z vabilom.
SKLEP št. 6: Ob ni zbor KRS z.o.o. soglaša z ustanovitvijo lokalnega televizijskega
programa in v ta namen iz teko ih 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: Ob ni zbor KRS z.o.o. pooblaš a Upravni odbor KRS z.o.o. za izvedbo
vseh postopkov in imenovanj pri ustanovitvi lokalnega televizijskega programa.
Sklep je bil soglasno sprejet.
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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 lani skupaj z gradivom prejeli predloge
dopolnil in sprememb pravil zadruge.
SKLEP št. 8: Spremenijo oz. dopolnijo se naslednji leni pravil zadruge:
• 2. len: Spremeni se sedež zadruge iz Partizanska pot 3 v Trg svobode 12.
• 3. len: 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. len: Pove a se število lanov upravnega odbora zadruge iz tri na pet
lanov. Dolo i se tudi mandatna doba upravnega odbora zadruge, ki je enaka
mandatu predsednika zadruge.
• 44. len: Izpusti se dolo ilo, da morajo biti lani Programskega sveta zadruge
tudi lani zadruge, saj so po Zakonu o medijih lahko lani sveta tudi
predstavniki iz drugih podro ij (kultura, šport, lokalna samouprava ipd.). Dolo i
se tudi novo delovno podro je programskega sveta za urejanje lokalnega
televizijskega programa. Pri tem delu je programski svet samostojen. Dolo ijo
se tudi osnovna razmerja med lani programskega sveta.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 8
Predsednik zadruge je povedal, da kon ujejo s postopkom vpisa novih lanov zadruge v
sodni register. Ker je za vpis potrebna enotna mati na številka ob ana in ker je nekaj lanov
še ni poslalo, so bili vsem tem poslani posebni dopisi s pozivom za posredovanje EMŠO
številke. V kolikor lan 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 ve razpravljalcev, je predsednik zadruge ob 18.40 uri zaklju il ob ni zbor in se
vseh prisotnim zahvalil za udeležbo.
V Šoštanju, 26. aprila 2004
Zapisnikar:
Bojan Rotovnik

Overovatelj:
Jože Kova

Predsednik zadruge:
Albin Ošlovnik
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GRADIVO ZA OB NI ZBOR KABELSKO
RAZDELILNEGA SISTEMA ŠOŠTANJ z.o.o.
etrtek, 21. april 2005, ob 18. uri

1 PREDSTAVITEV
1.1 ZGODOVINA
V obdobju 1992 – 1996 je potekala izgradnja kabelsko razdelilnega sistema v
Šoštanju, ki ga je organizirala Krajevne skupnosti Šoštanj. Finan na sredstva za
izgradnjo omrežja so bila v pretežni meri zagotovljena iz lastnih sredstev krajanov
(97,5 %) in iz sredstev krajevnega samoprispevka (2,5%). Po takratnih podatkih je v
izgradnjo kot soinvestitor vsakdo vložil tolarski znesek v protivrednosti 840 DEM.
Po kon ani izgradnji, ki jo je po sklepu Sveta KS Šoštanj sicer vodil Odbor za
izgradnjo CATV sistema, je bil leta 1996 na zboru soinvestitorjev sprejet sklep, da se
za upravljanje in vodenje kabelsko razdelilnega sistema ustanovi zadruga.
Takoj se je pristopilo k sprejemu Akta o ustanovitvi zadruge. Le ta je poslovala kot
KRS ŠOŠTANJ z.o.o., upravljala in vzdrževala kabelsko razdelilni sistem za
distribucijo radijskih in televizijskih signalov in v sodni register priglasila vpis
dejavnosti - Telekomunikacije.
V letu 1997 je pristopila v Združenje kabelskih operatorjev Slovenije, kjer se lahko
pridobijo vse informacije o novosti tako pravnih kot organizacijskih na podro ju
kabelskih sistemov doma in v svetu. V združenju je sedaj preko 70 kabelskih
operaterjev. Zelo pomembna pridobitev je bil podpis pristopne izjave o dogovoru o
prenosu pravice priklju itve na omrežje kabelsko razdelilnega sistema drugje po
Sloveniji.
V Šoštanju je obstajala zra na linija in majhna ponudba programov. Ker smo želeli
pridobiti ve zemeljskih programov, smo postavili dva antenska stolpa in sicer pri
Hudobrezniku ter na glavni postaji. Cena dodatnih 4 programov je bila višja kot bi bila
dobava programov iz Velenja. Zato so bila položena opti na vlakna od ob inske
zgradbe do glavne postaje in 30.12.1997 smo prvi gledali nov programski paket,
katerega imamo še danes.
Skupaj s Telekomom smo v Šoštanju položili okoli 27 km sekundarnega kabla.
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1.2 USTANOVITEV KRS z.o.o.
Zadruga KRS KABELSKO RAZDELILNI SISTEM ŠOŠTANJ z.o.o. je bila registrirana
in vpisana v sodnem registru Okrožnega sodiš a v Celju dne 14.05.1998. Z dnem
vpisa v sodni register je zadruga prevzela v upravljanje celotni zgrajeni kabelsko
razdelilni sistem Šoštanj.
Za nemoteno delo so bile potrebne naslednje aktivnosti:
• Potrebno je bilo odpreti nov žiro ra un in pogodbeno najeti finan ni servis
• Sprejet je bil pravilnik o varovanju osebnih podatkov ter o varovanju
dokumentarnega gradiva
• Ugasnil je interni kanal. Vzdrževanje in investicije je še naprej vodilo podjetje
DUMA-S
• Od Ministrstva za promet in zveze – Uprava Republike Slovenije za
telekomunikacije je bilo pridobljeno dovoljenje za opravljanje tržnih
telekomunikacijskih storitev za dolo en as (obdobje enega leta). To
dovoljenje moramo vsako leto podaljšati, ker še ni pridobljeno uporabno
dovoljenje
• Pri zavarovalnici Adriatic je bilo sklenjeno zavarovanje za oja evalce na terenu
in poškodbe na kablih
Zadruga je organizirana in posluje v skladu z predpisi, ki urejajo poslovanje
zadruge. Posle zadruge vodi predsednik, ki ga nadzoruje preglednik, za svoje delo
pa odgovarja ob nemu zboru. Izbor programov je v pristojnosti programskega sveta.
Ob ni zbor zadruge se redno sestaja enkrat letno in odlo a o sprejemu letnega
poro ila, v letu 2002 pa tudi o imenovanju upravnega odbora in programskega sveta.
Sprejeli smo pravilnik
dokumentarnega gradiva.

o

varovanju

osebnih

podatkov

ter

o

varovanju

Ugasnil je interni kanal. Vzdrževanje in investicije je še najprej vodilo podjetje
DUMA –s.
Pridobili smo od Ministrstva za promet in zveze – Uprava Republike Slovenije za
telekomunikacije dovoljenje za opravljanje tržnih telekomunikacijskih storitev za
dolo en as za obdobje enega leta , kar vsako leto podaljšujemo saj nimamo
uporabnega dovoljenja . Mislimo , da ga bomo v letošnjem letu pridobili.
V letu 2000 smo pridobili odlo bo od upravne enote Velenje , da izpolnjujemo vse z
zakonom dolo ene pogoje za opravljanje gospodarske dejavnosti z.o.o: 64.200
TELEKOMUNIKACIJE (prenos zvoka, slike, podatkov in drugih informacij po kablih).
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Pri Zavarovalnici Adriatic smo zavarovali oja evalce na terenu za poškodbe na
kablih.
Sklenili smo najem pisarniških prostorov od firme DUMA-s. Ker nismo smeli biti v
istih prostorih dve po dejavnosti enakih podjetjih smo konec 1999 leta sklenili z
Ob ino Šoštanj najemno pogodbo o oddaji poslovnega prostora v III. nadstropju na
Trgu svobode 12 v Šoštanju.
Ker firma Duma-s kljub ve kratnem opozarjanju o primopredaji in izvrševanju
pogodbenih obveznosti ni storila ni esar smo konec 1999 leta objavili dva razpisa:
• javni razpis za oddajo lokalnega kanala v KRS Šoštanj v najem (kjer se
ni prijavil nobeden kandidat). Tako smo ga kar sami ponovno usposobili na
kanalu K03 in to s staro opremo. Ko pa smo po potrebi kabelskega
interneta, morali sprostiti kanal K03, smo kupili novo opremo in interni
kanal prestavili na kanal C22.
• javni razpis za izbiro vzdrževalca omrežja KRS Šoštanj (prijavila dva
kandidata in to SMARTKOM- VELKOM d.o.o Velenje in SIGNAL Ljutomer .
Na osnovi ponudbe bil izbran SMARTKOM – VELKOM d.o.o Velenje). S
1. septembrom 2000 je firma Smartkom – Velkom uradno sprejela
vzdrževanje KRS Šoštanj. V letu 2000 je imela 27 intervencij, v letu 2001
pa 78 intervencij. Najpogostejše napake so bile : izpad elektri ne energije ,
okvare na hišnih predajnih mestih, rni priklopi, televizorji, okvare na
oja evalcih, itd)
V prvi polovici 2000 smo podpisali Sporazum o skupnem upravljanju kabelsko
razdelilnih omrežjih, zgrajenih na obmo ju ob ine Šoštanj. Podpisniki sporazuma
smo ugotovili, da obstaja skupni interes po skupnem upravljanju in vodenju razvoja
kabelskih omrežij, zgrajenih na obmo ju ob ine Šoštanj. Zato smo s tem
sporazumom ustanovili skupni organ z imenom: Upravni odbor KRS Šoštanj.
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1.3 ORGANIZIRANOST
Zadruga je organizirana in posluje v skladu z predpisi, ki urejajo poslovanje zadruge
ter v skladu s pravili zadruge. Posle zadruge vodi predsednik, ki ga nadzoruje
preglednik, za svoje delo pa odgovarja ob nemu zboru. Izbor programov je v
pristojnosti programskega sveta.
1.3.1 SESTAVA ORGANOV ZADRUGE
Predsednik zadruge:
•

Albin Ošlovnik

lani upravnega odbora:
•

Matjaž Cesar

•

Viki Drev

•

Albin Ošlovnik

•

Valter Pirtovšek

Preglednik:
•

Milan Sekuli

Namestnik preglednika:
•

Sandi Zagradišnik
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1.4 RADIJSKI PROGRAMSKI PAKET
1.4.1 ZEMELJSKI RADIJSKI PROGRAMI
Zap.št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Program

SLOVENIJA I
SLOVENIJA II
RADIO VELENJE – RADIO ALFA
KOROŠKI RADIO
BLUE DANUBE AVSTRIJA
ORF RADIO 3
HRVAŠKI RADIO II
RADIO LASER
SLOVENIJA III
MOJ RADIO
FANTASY
MOJ RADIO - TREND

S - stereo

Kanal

87,50 – S
90,40 – S
104,20 – S
90,80 –S
99,90 – S
91,20 – S
94,20 – S
100,30 – S
87,90 – S
97,90 – S
94,60 – S
88,30 – S

1.4.2 SATELITSKI RADIJSKI PROGRAMI
Zap.št.
1.
2.
3.
4.
5.

Program

DEUTSCHE WELLE I
SKY RADIO
CMR
BBC RADIO 3
BBC RADIO 1

S – stereo

Kanal

106,70 – S
107,10 – S
107,50 - S
106,30 - S
105,90 - S

1.5 TELEVIZIJSKI PROGRAMSKI PAKET
Zap.št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

POP TV
A-KANAL
SLOVENIJA 1
SLOVENIJA 2
TV 3
TV CELJE
ŠOŠTANJ – interni kanal
VTV – Vaša televizija
HELLMARK
HRT 1
HRT 2

Program

Kanal
C 12
S 11
C 11
C 07
C 08
C 23
C 22
C 10
S 34
S 05
S 03
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

HRT 3
TV PINK
RTV SRBIJA
DISCOVERY CHANNEL
NATIONAL GEOGRAFIC CHANNEL
ANIMAL PLANET CHANNEL
REALITY TV
EUROSPORT
ORF 1
ORF 2
PRO 7
VOX
DSF
SAT 1
3 SAT
RTL
RTL 2
SUPER RTL
TV 5
RAI UNO
CNN
MTV
MTV-VH1
CARTOON NETWORK
ZDF
HAYAT TV
ROMANTICA
RTV KOSOVO
MAKEDONSKA TV
PANORAMA VELENJA
TV VELENJE; reklamni kanal
KRS VELENJE; reklamni kanal
VIDEO
DIGITAL
DIGITAL
PRIVATE GOLD – no ni program
[pla ljiv program]
I-TV (INFO TV) informativni program [NOVO]
TRAVEL CHANNEL
[NOVO]

S 06
S 24
S 20
S 04
S 29
S 09
S 28
S 13
C 09
S 25
S 16
S 21
S 14
S 10
S 19
S 07
S 15
S 27
S 24
S 23
S 12
S 17
S 38
S 18
C 21
S 26
S 22
S 35
S 40
S 33
C 05
S 08
C 41
S 36
S 37
S 09
C 28
C 29
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2 POSLOVNO IN FINAN NO PORO ILO ZA LETO 2004
2.1 POSLOVNO PORO ILO ZA LETO 2004
Poslovni na rt za leto 2004 je bil v celoti realiziran, na podro ju prenove omrežja pa
celo presežen. V primerjavi s preteklimi leti so se nekoliko pove ali stroški materiala
in amortizacije. Pove al se je delež stroškov storitev, kar je posledica pove anja
obveznosti za pla evanje retransmisije programov in stroškov kolektivnih avtorskih
pravic. Zaradi nujnosti posodabljanja omrežja se je pove al delež sredstev za
naložbe.
Zaradi nepravilnega vzdrževanja KRS Šoštanj je bil signal na celotnem podro ju,
ki ga pokriva KRS Šoštanj, izven predpisanih normativov in standardov s tega
podro ja). Posledica tega je bilo nezadovoljstvo s strani naro nikov glede kvalitete
CATV signala. Tako smo morali celoten sistem znivelirati, popravit oz. zamenjat
konektorje zaradi slabega stika ali oksidiranega kabla, menjava spojk, ki so bile
nestrokovno izvedene in neprimerne za kvalitetni prenos signala, menjava kablov, v
primeru e imajo le-ti preveliko slabljenje za svojo dolžino.
V letu 2004 smo na podro ju prenove omrežja storili naslednje:
•

Posodobili smo kabelski sistem za zagotovitev dvosmernih komunikacij
in s tem zagotovili naro nikom možnost pridobitve kabelskega interneta.

•

Pridobili smo projekt izvedenih del za Trg svobode in Trg bratov Mravljak,

•

Obnovili smo tercialne inštalacije na naslednjih objektih: Koroška 3,
Koroška 4, Kajuhova 4, Kajuhova 12, Ašker eva 2a in 2b, Levstikova 21, Trg
bratov Mravljak 4

•

Naro nikom zagotovili možnost priklopa na kabelski internet na relaciji
Ašker eva cesta – Prešernov trg - Trg svobode – Trg bratov Mravljak –
Koroška cesta – Lajše.

•

Podpisali smo dogovor o sodelovanju med KRS z.o.o., Zavodom za kulturo
Šoštanj in Portalom Šoštanj.info na podro ju medsebojnega reklamiranja in
objavljanja Napovednika prireditev.

•

Pridobili smo nov logotip KRS z.o.o.
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•

Podpisali smo pogodbo o najemu spletnih strani KRS z.o.o., ki se nahajajo
na spletnem naslovu: http://www.sostanj.tv.

•

Naro ili smo izdelavo analize možnosti za razvoj internega kanala KRS
Šoštanj. Upravni odbor je glede na analizo sprejel odlo itev, da bi bila uvedba
lokalnega televizijskega programa v Šoštanju smiselna.

Pri vzdrževanju sistema je bilo v letu 2004 izvedeno 57 intervencij. Najpogostejše
napake so bile:
•

izpad elektri ne energije,

•

okvare na hišnih predajnih mestih,

•
•

rni priklopi in
okvare na oja evalcih.
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2.2 FINAN NO PORO ILO ZA LETO 2004
2.2.1 BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2004
BILANCA STANJA NA DAN 31/12/2004
OPIS
STALNA SREDSTVA
neopredmetena dolgoro na sredstva
opredmetena osnovna sredstva
dolgoro ne finan ne naložbe
popravek kapitala
GIBLJIVA SREDSTVA
zaloge
dolgoro ne terjatve iz poslovanja
kratkoro ne terjatve iz poslovanja
kratkoro ne finan ne naložbe
denarna sredstva
aktivne asovne razmejitve
SREDSTVA
ZUNAJBILAN NA SREDSTVA
KAPITAL
osnovni kapital
vpla ani presežek kapitala
rezerve
preneseni isti dobi ek iz prejšnjih let
prenesena ista izguba iz prejšnjih let
revalorizacijski popravek kapitala
nerazdeljeni dobi ek poslovnega leta
ista izguba poslovnega leta
DOLGORO NE REZERVACIJE
DOLGORO NE OBVEZNOSTI
KRATKORO NE OBVEZNOSTI
kratkoro ne obveznosti iz poslovanja
kratkoro ne obveznosti iz financiranja
PASIVNE ASOVNE RAZMEJITVE
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
ZUNAJBILAN NE OBVEZNOSTI

LETO 2004
9.374
9.374
1.628
1.488
140
11.002
3.209
270
938
2.001
1.082
6.711
6.711
11.002
-

LETO 2003
8.588
8.588
2.218
1.350
868
10.806
1.207
141
420
646
2.058
7.541
7.541
10.806
-
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2.2.2 IZKAZ USPEHA ZA LETO 2004
IZKAZ USPEHA OD 01/01/2004

DO 31/12/2004

OPIS
LETO 2004
ISTI PRIHODKI OD PRODAJE
20.355
Pove anje vrednosti zalog in nedokon ane proizvodnje
Zmanjšanje vrednosti zalog in nedokon ane proizvodnje
Vrednost usredstvenih lastnih proizvodov, storitev, blaga in materiala
Drugi prihodki iz poslovanja
KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA
20.355
Stroški blaga materiala in storitev
14.934
1. Nabavna vrednost blaga
2. Stroški materiala
218
3. Stroški storitev
14.716
Stroški dela
1. Stroški pla
2. Stroški socialnega in pokojninskega zavarovanja
3.Drugi stroški dela
Amortizacija (neopredme. dolgoro nih in opredme. osnovnih sredstev)
3.196
Odpisi obratnih sredstev
Rezervacije
Drugi odhodki poslovanja
11
DOBI EK IZ POSLOVANJA
2.214
IZGUBA IZ POSLOVANJA
Prihodki od financiranja
3
Odpisi dolgoro nih in kratkoro nih finan nih naložb
Stroški obresti in drugi odhodki financiranja
229
DOBI EK REDNEGA DELOVANJA
1.988
IZGUBA REDNEGA DELOVANJA
Izredni prihodki
21
Izredni odhodki
8
CELOTNI DOBI EK
2.001
CELOTNA IZGUBA
Davek iz dobi ka
ISTI DOBI EK POSLOVNEGA LETA
2.001
ISTA IZGUBA POSLOVNEGA LETA
ŠTEVILO MESECEV POSLOVANJA
12

LETO 2003
17.112
17.112
13.111
227
12.884
2.517
178
1.306
3
480
829
4
187
646
646
12
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2.2.3 GIBANJE VREDNOSTI INVESTICIJ IN KRATKORO NIH OBVEZNOSTI V
LETIH 2003, 2004 IN 2005

14.000.000
12.000.000
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
1.9.2005

1.5.2005

1.1.2005

1.9.2004

1.5.2004

1.1.2004

1.9.2003

obveznosti
investicije

1.5.2003

1.1.2003

0
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3 POSLOVNI IN FINAN NI NA RT ZA LETO 2005
3.1 POSLOVNI NA RT ZA LETO 2005
Za leto 2005 so v okvirih poslovne politike dolo ene naslednje naloge:
•

redno vzdrževanje sistema,

•

intenzivno nadaljevanje posodobitve kabelskega omrežja za zagotovitev
dvosmernih komunikacij. Predvideva se, da bomo pridobili projekte izvedenih
del in da se bodo lahko priklopili na internet na naslednjih lokacijah
o Cesta talcev,
o Levstikova cesta,
o TEŠ,
o Tekav eva,
o Cankarjeva,

• vgradnja alternativnega napajanja za as izpada elektri ne energije in s tem
pove ati zanesljivost sistema,
• digitalizacija sprejema in retramisije programov,
• dokon anje prenove omrežja na obmo ju : Glavna postaja – Cesta talcev –
Levstikova cesta – TEŠ, Tekav eva - Cankarjeva
• realizacija opti ne napeljave RTP TEŠ – Gorenje – glavna postaja (lastna
opti na vlakna,
•

pove anje ponudbe pla ljivih programov,

•

cenitev sistema in pridobitev uporabnega dovoljenja za nedolo en as,

•

ažurirati naro niška razmerja intenzivirati spoštovanje splošnih pogojev
uporabe KRS priklju kov,

•

pove anje programske ponudbe za dva nova lokarizirana programa,

•

intenzivna prenova blokovnih inštalacij.
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3.2 FINAN NI NA RT ZA 2005
PRIHODKI
Opis

Znesek (SIT)

Dobi ek iz leta 2005
Prihodki od najemnine
Prihodki od novih priklju kov
SKUPAJ

646.000
20.000.000
2.000.000
20.646.000

ODHODKI
Opis

Znesek (SIT)

Materialni stroški
Energija
Transportne storitve
Najemnine
Vzdrževanje KTV sistema
Amortizacija
Odhodki financiranja
Odpisi terjatev
Finan ni odhodki
Obvezni rezervni sklad
Investicije
SKUPAJ

78.000
149.000
1.155.000
302.000
12.796.000
2.516.000
657.000
49.000
600.000
35.000
2.611.000
20.646.000
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4 PORO ILO PREGLEDNIKA
Kot preglednik KRS Šoštanj z.o.o. podajam poro ilo o mojem delu v preteklem letu:
1. Bil sem povabljen kot preglednik na vse seje KRS Šoštanj in sestankov o
vzdrževanju in širitvi sistema.
2. Predsednik KRS Šoštanj je vseskozi delalo na kvaliteti signala in širitvi
omrežja. Delo je bilo opravljeno kvalitetno in racionalno.
3. Predsednik KRS Šoštanj in upravni odbor je kvalitetno in strokovno vpeljal
kabelski internet uporabnikom kabelskega sistema Šoštanj.
4. Na vsaki seji je finan nik obveš al o svojem pla evanju in porabi denarja. Zato
kot preglednik nisem imel težkega dela in se strinjam s finan nikovem
poro ilu.
5. Vse nepravilnosti, ki sem jih ugotovil sem prenesel na upravni odbor KRS
Šoštanj, ta pa jih je sproti reševal. Zato nimam nobenih pritožb na delo KRS
Šoštanj.
6. Kot preglednik bi predsednika, finan nika in upravni odbor pohvalil za
uspešno opravljeno delo na podro ju kvalitete slike in razširitve omrežja.
Preglednik KRS Šoštanj
Milan Sekuli

5 RAZPRAVA PO PODANIH PORO ILIH
PREDLOG SKLEPA št. 2: Ob ni zbor KRS z.o.o. potrjuje poslovno in finan no
poro ilo za leto 2004.
PREDLOG SKLEPA št. 3: Ob ni zbor KRS z.o.o. potrjuje poslovni in finan ni
na rt za leto 2005.
PREDLOG SKLEPA št. 4: Ob ni zbor KRS z.o.o. potrjuje poro ilo preglednika
za leto 2004.
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BELEŽKA:
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BELEŽKA:
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IZPOLNJEN OBRAZEC ODDATI PRI VHODU V DVORANO

OB NI ZBOR - etrtek, 21. april 2005

VERIFIKACIJSKI LIST
ZA UGOTOVITEV PRISOTNOSTI IN ŠTETJE GLASOV
SPODAJ PODPISANI

______________________________________________
(ime in priimek)

NASLOV ____________________________________________________________
(naslov stalnega bivališ a)

1. SEM

LAN ZADRUGE KRS ŠOŠTANJ Z.O.O.

DA

/ NE

(obkroži)

2. SEM VABLJENI GOST IZ ___________________________________________
(naziv organizacije)

LASTNORO NI PODPIS:
_________________________
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