ZAPISNIK
1. seje Občnega zbora Zadruge kabelsko – komunikacijskega sistema Gornja Radgona,
z.b.o.,ki je bila v četrtek 26.10. 2006 ob 19. uri v prostorih Kulturnega doma G. Radgona.
Prisotni: Seznam prisotnih zadružnikov je priloga arhivskega zapisnika.
Sprejet je bil predlagani dnevni red:
1. Uvodni pozdrav in predstavitev Zadruge kabelsko-komunikacisjki sistem Gornja Radgona,
z. b. o.
2. Izvolitev zapisnikarja, verifikacijske komisije in preverjanje sklepčnosti, izvolitev
overitelja in volilne komisije
3. Predstavitev prejetih kandidatur za predsednika zadruge, namestnika predsednika, člana (2)
upravnega odbora, predsednika nadzornega odbora in člana (2) nadzornega odbora ter
sprejemanje pisnih predlogov za neizvšilne člane (krajevne skupnosti in zadružniki z več
kot 7 % vseh deležev zadruge)
4. Volitve
5. Predstavitev bistvenih določil Zadružnih pravil
6. Razglasitev rezultatov volitev in verifizacija mandatov
K tč. 1
Marjan Žula, predsednik Zadruge, je pozdravil navzoče in predstavil Zadrugo kabelskokomunikacijskega sistem G. Radgona, z.b.o. Med drugim je povedal, da so zadrugo
ustanovile tri Krajevne skunosti, in sicer Gornja Radgona, Črešnjevci in Radenci. Zadruga je
bila registrirana leta 2005. V zadrugo je vpisanih 977 zadružnikov.
Razpisane so bile tudi volitve v Upravni in Nadzorni odbor zadruge. Kandidature za razpisane
funkcije so morale biti oddane do ponedeljka 16. 10. 2006 do 19. ure, pisno. Lista kandidatov
za predsednika zadruge kot tudi izvšilne člane UO in predsednika in člane NO je bila
objavljena na oglasni deski sedem dni pred sejo občnega zbora.
Občni zbor lahko sklepa, če je navzočih več kot polovica vseh članov. Vendar v skladu z
Zakonom o zadrugah in zadružnimi pravili lahko občnih zbor sprejme veljavne sklepe eno uro
po sklicu, torej ob 20. uri.
K tč. 2
Za zapisnikarico je bila predlagana Marija Poljanec.
V verifikacijsko komisijo so bili predlagani: Marija Poljanec, Plemenitaš Marija in Zemljič
Jožef.
Za overitelja zapisnika je bil predlagan Kovačič Marjan.
V volilno komisijo so bili predlagani: Kovačič Marjan, predsednik, Ivanek Inge, član in
Godina Štefan, član.
Ugotovljeno je bilo, da je prisotnih 52 zadružnikov, od teh trije s pooblastilom , dodatno pa
dva brez glasovalne pravice. Glasuje jih torej lahko 52.
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Soglasno je bil sprejet S K L E P :
Potrdijo se predlagani člani volilne komisije, verifikacijske komisije, overitelj zapisnika in
zapisnikar in sicer:
1. Zapisnikarica: Marija Poljanec
2. Verifikacijska komisija: Marija Poljanec, Plemenitaš Marija in Zemljič Jožef
3. Ovritelj zapisnika: Kovačič Marjan
4. Volilna komisija: Kovačič Marjan, predsednik, Ivanek Inge, član in Godina Štefan, član
Prisotnih je bilo 52 zadružnikov, od teh trije s pooblastilom, dodatno pa dva brez glasovalne
pravice. Glasovalo je lahko 52 prisotnih.
K tč. 3
Marjan Žula je predstavil sprejete kandidature, in sicer so bile pravilno in v roku do 16. 10.
2006 do 19.00 ure vložene naslednje kandidature za organe zadruge:
Za upravni odbor:
1. Žula Marko – predsednik, Prežihova 11, 9250 Gornja Radgona
2. Ravnikar Jožica – podpredsednica, Ob progi 7, 9250 Gornja Radgona
3. Sinič Drago – član, Police 79, 9250 Gornja Radgona
Za nadzorni odbor:
1. Kralj Janez – predsednik, Črešnjevci 81 a, 9250 Gornja Radgona
2. Erlih Bojan – član, Simoničev breg 4, 9250 Gornja Radgona
3. Zadravec Stanislav – član, Janžev Vrh 55 a, 9252 Radenci
Posredovana so bila tudi imenovanja neizvršilnih članov upravnega odbora s strani
ustanoviteljev zadruge in sicer:
1. Sakovič Stanislav – Partizanska 28, 9250 Gornja Radgona, neizvršilni član ustanovitelja
Krajevne skupnosti Gornja Radgona
2. Kovačič Marjan – Šratovci 3, 9252 Radenci, neizvršilni član ustanovitelja Krajevne
skupnosti Radenci
Neizvršilni člani upravnega odbora niso voljeni na občnem zboru, temveč so imenovani s
strani ustanoviteljev v skladu z zadružnimi pravili, člani upravnega odbora pa postanejo, ko
občni zbor zadruge verificia njihov mandat skupaj z mandatom drugih članov upravnega
odbora zadruge.
Za besedo je prosil Marko Žula, ki je najprej pozdravil navzoče nato pa je obrazložil zakaj se
je odločil za kandidaturo. Nadalje je pojasnil, kako on vidi nalogo predsednika UO. UO
zastopa interese zadružnikov nasproti upravljalca. Perspektiva zadruge bi naj bila v razvoju
telefonije preko interneta oziroma IP tehnologije, medsebojna komunikacija bi bila praktično
zastonj. Opravljena bo anketa med zadružniki o njihovih željah, predlogih. Opredeliti moramo
tudi nominalno vrednost deleža, da se bodo deleži lahko prodajali, če bo kdo želel. Misli, da
smo se prav odločili, da smo organizirali – ustanovili zadrugo, ker tako lahko vsak zadružnik
sam odloča o svojem deležu in ima vpliv na to, kar se bo v zadrugi dogajalo.
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K tč. 4
Izvedba volitev: Ravnikar Jožica je po imenu klicala zadružnike, ti so prihajali in vzeli
glasovnice in volili. Po končanih volitvah je volilna komisija odnesla volilne skrinjice v
sosednjo sobo, kjer je preštela glasove.
K tč. 5
Žula Marko je predstavil določila Zadružnih pravil Zadruge KKS Gornja Radgona, z.b.o.
Zadružna pravila so priloga arhivskega zapisnika.
K tč. 6
Predsednik volilne komisije, Kovačič Marjan, je prisotnim predstavil volilne rezultate. O delu
volilne komisije in izzidu rezulatatov volitev v UO in NO Zadruge KKS G. Radgona, z.b.o.
na 1. seji Občnega zbora zadruge, dne 26. 10. 2006, je bil sestavljen zapisnik v treh izvodih,
ki je priloga arhivskega zapisnika.
Marko Žula se je v imenu vseh izvoljenih članov zahvalil za izvolitev.
Soglasno je bil sprejel S K L E P :
Občni zbor ugotavlja da so bili izvoljeni legitimni člani organov Zadruge KKS Gornja
Radgona, z. b. o. v sestavi kot sledi v tem sklepu ter s tem verificira njihove mandate:
1. V pravni odbor:
- Žula Marko – predsednik, Prežihova 11, 9250 Gornja Radgona;
- Ravnikar Jožica – podpredsednica, Ob progi 7, 9250 Gornja Radgona;
- Sinič Drago – član, Police 79, 9250 Gornja Radgona;
2. V nadzorni odbor:
- Kralj Janez – predsednik, Črešnjevci 81 a, 9250 Gornja Radgona;
- Erlih Bojan – član, Simoničev breg 4, 9250 Gornja Radgona;
- Zadravec Stanislav – član, Janžev Vrh 55 a, 9252 Radenci.
Občni zbor prav tako verificira mandat imenovanih neizvršilnih članov v upravni odbor:
- Sakovič Stanislav – Partizanska 28, 9250 Gornja Radgona, neizvršilni član
ustanovitelja Krajevne skupnosti Gornja Radgona;
- Kovačič Marjan – Šratovci 3, 9252 Radenci, neizvršilni član ustanovitelja Krajevne
skupnosti Radenci.
Seja je bila končana ob 20.45. uri.

Zapisnikarica:
Marija Poljanec

Overitelj:
Marjan Kovačič

Predsednik:
Marko Žula
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