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POROČILO o delovanju Zavoda KKS-GR

1.1 Ustanovitev zavoda
Začetek ustanovitve Zavoda KKS-GR, zavoda za telekomunikacije in medijsko kulturo, se je pričel s
sprejetjem sklepa na 3. Seji upravnega odbora zadruge dne 31.1.2007. Predvidena je bila
ustanovitev Zavoda KKS-GR, zavoda za telekomunikacije in medijsko kulturo, ki bo imel sedež na
Trgu svobode 12, 9250 Gornja Radgona, kjer zadruga sodeluje kot ustanoviteljica ter da je zavod
primarno ustanovljen zaradi zavarovanja interesov vlagateljev v Kabelsko-razdelilni sistem Gornja
Radgona in zavarovanja interesov zadruge. Zavod je bil ustanovljen s sklepom občnega zbora
zadružnikov in sicer na 2. redni seji Občnega zbora takrat še Zadruge kabelsko-komunikacijskega
sistema Gornja Radgona z. b. o., dne 29.3.2007.
V letu 2009 so ob sprejetju akta o zadružnih deležih bili na zavod bili preneseni nerazporejeni
oziroma neprevzeti zadružni deleži – sklep občnega zbora zadružnikov z dne 30. 3. 2009. Ob tem
pa je zavod opravljal tudi drugo poslanstvo. Ker na zadrugi ni bilo zaposlenih, ki bi urejali
administrativne zadeve v zvezi z zadružniki, ki so izstopali iz zadruge oziroma želeli informacije o
delovanju, je zavod prevzel tudi nalogo, da je zaposlil delavca, ki je za zadrugo opravljal tudi te
storitve.
Dne 31.1.2008 sta zaradi potreb zadruge po denarnih sredstvih zaradi dosežene sodne poravnave z
družbo Telekom Slovenije zaradi kabelskega voda za Mele (dalj časa trajajoči sodni spor, v katerem
je Telekom Slovenije zahteval vrednost 35.000 EUR), dva izmed soustanoviteljev z zadrugo sklenila
pogodbo PZ/02 s katero sta začasno kupila 70 % ustanovnih deležev Zavoda KKS Gornja Radgona.
Na zadrugo sta nakazala 7500 EUR, kar je predstavljalo znesek iz sodne poravnave, ki ga je morala
zadruga plačati družbi Telekom Slovenije. Transakcija je bila izvršena v času, pred prodajo
kabelskega sistema, ko zadruga še ni razpolagala z večjimi vsotami denarnih sredstev in sama ni
mogla odplačati zneska sodne poravnave. Dne 1.7.2010 se je ponovno izvršil odplačni prenos
ustanovnih deležev Zavoda KKS Gornja Radgona, tako da je zadruga ponovno pridobila 70 %
ustanovnih deležev Zavoda KKS Gornja Radgona, vsakemu izmed soustanoviteljev pa je bila
vrnjena leta 2008 zadrugi vplačana glavnica 3.750,00 EUR, povečana za letno obrestno mero 5,5
%, kar je znašalo 505,31 EUR.
1.2 Delovanje zavoda
Zavod KKS-GR se je prvotno ukvarjal z urejanjem administracije za zadružnike in zadrugo kot
pravno osebo, nato pa je zaradi pokrivanja stroškov delovanja pričel z dodatno aktivnostjo na
področju najema delovne sile in sicer kot posrednik oziroma družba, ki pravno ureja posle z
najemom kadra.
Poslovne stranke (odjemalci storitve):
1. RHEGAM s.r.o. Bardejov, Slovaška
2. PAMONA s.r.o. Bardejov, Slovaška
Poslovne stranke (dobavitelji):
1. A.E.Ž. Consulting d.o.o., Lendava, Slovenija
Junija 2008 se je Zavod KKS-GR spustil na področje upravljanja stavb in sicer z dvema ponudbama
za večstanovanjsko stavbo na naslovu Gornja Radgona, Panonska 32 in za večstanovanjsko in
poslovno stavbo na naslovu Gornja Radgona Cesta na stadion 1. Realizacija je bila delna in tako je
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zavod nekaj časa upravljal le eno stanovanjsko stavo, po prezaposlitvi edinega uslužbenca zavoda
na družbo PANONICA energetika d.o.o. pa je ta dejavnost prav tako bila prenesena na to družbo.
Poslovne stranke (odjemalci storitve):
1. etažni lastniki večstanovanjske stavbe na naslovu Gornja Radgona, Panonska 32
V času delovanja zavoda, ko je le ta opravljal dela za zadrugo, zavod ni uspel z lastno dejavnostjo
pokrivati svojih stroškov. Dodatno povečanje aktivnosti, katere je je zavod moral financirati, se je
pričelo z opravljanjem pripravljalnih dejanj za družbo PANONICA energetika d.o.o. Zadruga je
zavod zato morala financirati s posojilom. Dne 5.5.2009 je zadruga s pogodbo številka PZ-PP07/2009-ZKKS, zavodu zagotovila 12.000 EUR. Posojilo je bilo vrnjeno že politi 2009, torej pred
zapadlostjo dne 5.5.2010. Zadruga je skupaj zagotovila 15.000 EUR sredstev za delovanje zavoda.
Del dolga zavoda je izviral iz posojila v višini 10.000 EUR, ki ga je vplačal Zavod krovni podjetniški
inkubator (enega izmed družbenikov družbe PANONICA energetika d.o.o.).
1.3 Likvidacija Zavoda KKS-GR
Dne 30.3.2010 je občni zbor zadruge na 6. seji sprejel sklep o razdelitvi nerazporejenih zadružnih
deležev, ki so začasno bili v bilanci Zavoda KKS Gornja Radgona tako, da vsak zadružnik prejme
enako število deležev. Hkrati je sprejel sklep da se Zavod KKS-GR likvidira.
Prvi postopki v zvezi z likvidacijo so bili pričeti v letu 2011 in 2012, vendar likvidacijski postopek ni
bil zaključen.
Dne 21.5.2013 je predsednik zadruge Marko Žula in s strani zadruge postavljen likvidacijski
upravitelj Zavoda KKS-GR vložil vlogo za likvidacijo zavoda. Dne 27.5.2013 je Okrožno sodišče
izdalo sklep o vpisu sprememb v sodni register tako, da se je firmi Zavoda KKS-GR dodal pristavek
- v likvidaciji. Dne 5.6.2013 je likvidacijski upravitelj za Zavod KKS-GR posredoval poziv upnikom
zaradi prenehanja zavoda in redne likvidacije. Zavod ni prejel nobene prijave morebitnih upnikov.
Dne 27.6.2013 je bil zaprt račun zavoda. Stroške zaprtja računa je nosil likvidacijski upravitelj, saj
stanje na računu ni omogočalo plačila. Dne 9.12.2013 je bilo izdano poročilo likvidacijskega
upravitelja. Dne 9.1.2014 po zaključki roka je bila vložena vloga za izbris Zavoda KKS-GR iz
sodnega registra, na podlagi katere je bil zavod dne 24.1.2014 izbrisan iz registra pravnih oseb.
Na podlagi izračuna iz leta 2012 je zadruga razdelila lastne zadružne deleže, ki izvirajo iz lastništva
Zavoda KKS-GR tako, da je vsak zadružnik prejel dodatnih 27 zadružnih deležev v nominalni
vrednosti 178,74 EUR. Vsak zadružnik, ki je dne 31.12.2012 bil vpisan v zadružni imenik, je prejel
dodatnih 27 zadružnih deležev.
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