Spoštovani,
piševa Vam v zvezi z informacijami glede sklicane 5. izredne skupščine Sazorja, ki jo je zahtevala – v skladu s
pravili – več kot četrtina družbenikov. Prilagava Vam zahtevo s predlaganimi sklepi ter novi, revidirani in znatno
varčnejši proračun, za katerim stoji več kot 30 članov, sklic skupščine pa je pisno zahtevalo kar 26 družbenikov.
Poslovodstvo v osebah Mihe Mazzinija in Rudija Zamana je zahteve prevzelo po več kot 7 dneh (od obvestila po
e-pošti), a je vseeno moralo sklicati skupščino za četrtek, 11. februarja, kot je navedeno v prilogi. Zdaj je naša
priložnost.
Iz sklepov, ki so predlagani, je razvidno naše zavzemanje za nujne ukrepe, tako finančne kot poslovodske, saj
Sazor deluje zelo domačijsko in vodstvo ne opravlja svojih nalog. Za analizo dela poslovodstva (podpis pogodb
poskušamo zadržati do sklepa skupščine) bo oblikovana tudi posebna komisija, ki bo ugotovila delo za nazaj in
nakazala smernice delovanja v prihodnje, z dosti bolj fokusiranimi kratkoročnimi cilji. Zdaj je namreč kot vir
prihodkov nenehno v ospredju samo področje šolstva, področij za delo in pridobivanje sredstev pa je seveda
več. Po naši oceni se morajo stroški drastično racionalizirati in prihodki povečevati z več mogočih področij. Prav
tako Sazor potrebuje neodvisno operativno sposobno osebo, ki bo v vlogi operativnega direktorja res delala s
polnim delovnim časom kar do sedaj še zdaleč ni bila praksa.
Ker so nam vodilni v Sazorju očitali netočnosti v zvezi z navedki, kakšen strošek je poslovodstvo do sedaj
pomenilo za Sazor, navajamo v prilogi tabelo za Rudija Zamana – plačila in plačane davke (torej dejansko
Sazorjev – se pravi naš – celotni strošek) za vsa pretekla leta. Strošek g. Mazzinija, ki je bil kot novost uveden
brez posebnih razlogov pred dvema letoma (prva leta sploh ni bilo dvočlanskega poslovodstva), pa je bil za
Sazor v letu 2015 kar 15.750 EUR, zdaj pa naj bi se po prvotnih predlogih ob nekih spremenljivkah za uspešnost
(!) ta znesek lahko celo podvojil. Strošek g. Zamana je bil npr. v letu 2011 kar 85.012 EUR, kar nanese neto plačo
pribl. 3.200 EUR. Itd. To so točni zneski in strošek omenjenih gospodov v breme Sazorja.
Učinek svojega dela za leto 2015 je na zahtevo NO g. Zaman popisal na slabih treh straneh in lahko se izračuna,
da je delal le nekaj ur tedensko. G. Mazzini svojega poročila NO sploh ni oddal! Odgovoren pa naj bi bil za
mednarodno sodelovanje (...).
Proti takemu načinu dela in nebulozam o »uspešnosti« smo seveda odločno protestirali in sedaj je priložnost,
da tak način spremenimo enkrat za vselej. 30. 12. smo že preprečili na čuden način načrtovano izvedbo
planiranih stroškov, zdaj lahko racionalne stroške »uzakonimo«.
(Prilagamo Vam tudi odgovor naše založbe na navedbe v časopisu Dnevnik. Nekaj novih informacij vas bo
gotovo presenetilo.)
Ker bo 5. izredna skupščina po naši oceni pomenila mejnik za upravljanje razdelitve denarja med avtorje in
založnike in racionalno upravljanje kakršnega koli zbranega denarja, Vas pozivamo, da se seje udeležite osebno
ali podpišete priloženo pooblastilo, kjer je jasno določeno, o kakšnih sklepih se bo glasovalo.
Naj ponovimo, za kaj se v Založbi Rokus Klett, d. o. o., zdaj že skupaj s 30 drugimi avtorji in založbami,
zavzemamo:
•
•

•

Zavzemamo se za pravično razdelitev denarja, pobranega iz naslova fotokopiranja, tako s področja
šolstva kot tudi z drugih področij.
Zavzemamo se za strokovno vzorčenje fotokopiranja tako na šolah kot na univerzah, v podjetjih in pri
vseh drugih uporabnikih. Analiza mora biti narejena hitro in učinkovito (ne v treh letih, kar bi nekateri
želeli – in tako še dlje sedeli na udobnih stolčkih ...).
Zavzemamo se za drastično znižanje stroškov poslovodenja po obstoječem imenovanju. Menimo, da je
za dve »umetni« poslovodji, ki samo nekajkrat tedensko nekaj postorita, popolnoma dovolj 20.000
EUR celotnih skupnih stroškov letno (torej bruto bruto), uvajamo pa novega operativnega direktorja, ki
bi imel osnovo 24.000 EUR in bi za to tudi kaj naredil oz. bi naredil bistveno več, kot je bilo narejeno do
sedaj. S tem bi privarčevali skoraj 30.000 EUR ali še več (odvisno od končnih sporazumov), ki bi šli
direktno v delitev avtorjem in založnikom.

•

•

Večina oz. najmanj 70 % vsega denarja mora biti namenjenega delitvi med avtorje in založnike. Vsa
leta do sedaj še zdaleč ni bilo tako in je bil skoraj ves denar porabljen za stroške poslovodstva. To je
tudi po mnenju Urada za intelektualno lastnino nesprejemljivo. Tabela je priložena. Če želimo obdržati
licenco, je treba takšno vodenje drastično spremeniti.
Predstavniki Sazorjeve pogajalske skupine (od katerih sta dva na mesečnih izplačilih, ki jih dobivata od
Sazorja) so po zelo kratkih in neuspešnih pogajanjih našo stran privedli do roba in je tako vsiljena
rešitev finančno nekajkrat skromnejša od rešitve, priporočene v ekonomski študiji, ki jo je naročil sam
Sazor (na vztrajanje prav Založbe Rokus Klett!). Takšno stanje bo sedaj težko popraviti, a pogajanja še
niso zaključena. Zavzemamo se za oblikovanje strokovne ekipe pravnikov in ekonomskih
strokovnjakov, ki bo od ministrstva poskušala dobiti več. Lahko poskusimo.

Razumemo poslovodstvo Sazorja, ki kaže bojazen, da bo treba mesečno predstavljati rezultate in da bo treba
sedaj argumentirati povečevanje stroškov in nedoseganje ciljev. Burna reakcija poslovodstva (z osebnimi
napadi in objavami neresnic na privatnih spletnih straneh) zgolj pomeni, da smo na pravi poti, da za avtorje in
založnike dosežemo tisto, kar nam pripada.
Za zaključek naj povzamemo konkretne učinke racionalizacije v letu 2015 in razdelitve v primeru, če bi nam
uspelo s pogajanji dobiti vsaj 1 EUR več (na učenca, dijaka...), kot je bilo to predvideno do sedaj, bi:

-

avtorji dobili okvirno 735 EUR vsak,

-

založbe dobile okvirno 11.940 EUR vsaka.

Vse to seveda v letu 2015, če do podpisa sporazumov sploh pride (zdaj je spogajanih skoraj polovico manj
sredstev). V letu 2016 pričakujemo večje zneske, saj se bodo učinki optimiziranja dela poslovodstva poznali v še
večji meri (upokojitve, itd.).
Upava, da nas boste podprli s pooblastili in da se vidimo na izredni skupščini.
Z lepimi pozdravi,

Maruša Kmet in Rok Kvaternik
Priloge:
-
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