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Iz vsebine:

ŠTEVILKA    10
junij 2004

ŠTEVILKA    10
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Odgovorni urednik: Mojca Brinovec
Uredniški odbor: Mojca Brinovec, Branko Lavrenčič, Darja
Modic
Priprava in oblikovanje za tisk: Branko Lavrenčič
Tisk: Tiskarna Jordan, Krško
Naklada: 350 izvodov

Glasnik Kostaka

Kar precej časa je minilo od takrat, ko smo vas zadnjič obvestili
preko Glasnika o aktivnostih v okviru naših dejavnosti, o poslovnih
rezultatih, spremembah, novostih,… zato imamo tokrat precej
gradiva. Želimo si, da bi vas pritegnilo toliko, da boste odložili
dragoceno delo in prebrali vsaj nekaj vrstic, pogledali nekaj slik. O
pomembnih dogodkih smo vas obveščali sproti, preko elektronske
pošte, našega spletnega mesta in oglasnih desk. Ker pa vsem
zaposlenim elektronska informacija ni dosegljiva, stopamo v stik z
vami tudi preko časopisa.

Ogromno je dogodkov, ki smo jih skupaj doživeli, predvsem pa
bili ponosni, da smo lahko v mesecu februarju praznovali 50-letnico
organizirane komunalne dejavnosti v občini Krško in slavnostno
otvorili Zbirni center v Spodnjem Starem Gradu ter Čistilno napravo v
Kostanjevici. Jubilej nas bo spremljal z različnimi dogodki še vse do
konca tega leta. Eden najpomembnejših ciljev družbe v preteklem
letu je bil pridobitev certifikata ISO 9001:2000, ki nam je bil podeljen
na slavnostni prireditvi 26. februarja, ob praznovanju 50 letnice.
Spoštovanje zapisanih postopkov je že postalo način našega
delovanja, ravno v teh dneh pa se odvijajo interne presoje. Z
osnovnošolci občine Krško smo v mesecu marcu, aprilu, maju
veselo rajali ob svetovnem dnevu zemlje, dnevu voda, ekološki
tržnici, skrbno ravnali z okoljem in jih učili, kaj več pa boste prebrali
na naslednjih straneh Glasnika. Vstopili smo v Evropsko Unijo.
Umirjeno, ker nas ni strah drznejšega ustvarjanja in zastavljenih
smernic unije. Po prvem maju je preprosto sledil drugi maj. Dela
bomo še naprej opravljali kakovostno in zanesljivo, stopili stopničko
višje in dolgoročno postali primerljivi tudi z razvitimi evropskimi

družbami. Smo optimisti, saj smo se na vključitev relativno dobro
pripravili, vlagali znatna sredstva v izobraževanje, kakor tudi
posredovali naša znanja zunanjim uporabnikom, predvsem s
področja varstva okolja in elektronskega poslovanja. Družba in
njena uspešnost temeljita na človeških virih, znanju in inovativnosti.
Pred nami so pomembni cilji, naloge in z resničnim veseljem bomo
iskali rešitve zanje. Ves ta naš trud in rezultate, za katere gre zasluga
vsem zaposlenim, so opazili tudi na Občini Krško in nam 7. junija na
slavnostni seji Občinskega sveta občine Krško podelili veliki znak
občine. V nadaljevanju vam ga vsekakor predstavimo.

Čas je že tak, da si moramo brisati pot od tropske vročine. Vse
kaže, da maj in junij le nista zatajila. Bližata se meseca sprostitve in
dopustov, pa upamo, da bo sonca tudi takrat na pretek. Hišici v
Nerezinah se s pomočjo naših delavcev veselo obnavljata, ravno
tako je za vas postavljena nova prikolica v Vrsarju. Želimo vam obilo
veselja in prijeten počitek, kjerkoli že boste letovali ali le odmislili
delo. Kaj kmalu bo tu jesen, ko bomo preko Glasnika spet stopili v
kontakt z vami.

Privoščite si in uživajte v drobnih stvareh. Morda se boste nekoč
ozrli in spoznali, da so bile velike.

Predlagam, da nam tudi pišete kaj o teh stvareh, pošljete slike
dogodkov, katere bi želeli deliti z nami, ali nas pa le pograjajte.
Uredniški odbor se veseli sodelovanja, kajti ne bi radi, da imate ob
branju našega časopisa grenak priokus.

Uredniški odbor
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Na tržnih dejavnostih smo v primerjavi z
letom 2002 ustvarili za 15 % več prihodkov
iz poslovanja. Na trgu jih ustvarimo 77 %,
ostalo predstavljajo prihodki dejavnosti go-
spodarskih javnih služb. Nove projekte
smo pridobivali v konkurenčni tekmi na jav-
nih razpisih, z neposrednimi pogajanji pri
investitorjih in zahvaljujoč kvalitetnemu
delu in prodornosti dosegli dobre
rezultate.

V letu 2003 je ustvarjen dobiček po
obdavčitvi v višini 61.734 tisoč SIT, kar je za
22% več kot je planirano. Je najvišji v
zadnjih petih letih. Istočasno smo po-
ravnali stroške preteklosti v zvezi z finan-
čnimi naložbami v hčerinsko družbo Togrel
d.o.o. Knjigovodska vrednost delnice
znaša, na dan 31.12.2003, 16.505 SIT. Dobič-
konosnost kapitala je tako narasla na
6,55%, kar je izpolnitev naših obljub novim
lastnikom in rezultat uspešnega dela.

Pomembnejši objekti, ki so bili začeti in
končani v predhodnem letu so bili: iz-
gradnja Hidrantnega omrežja in kanala v
Vipapu, letno vzdrževanje in zimsko
vzdrževanje cest, rekonstrukcija ul. 11. no-
vembra v Leskovcu, izvedba ceste Pot na
Armes, izgradnja skladišča papirja v tovarni
Vipap, izgradnja kanalizacije MMP
Obrežje, izgradnja kotla K5 v Vipapu, ure-
ditev mestnega parka Krško, izgradnja ka-
nalizacije Kanal K10, izgradnja zbirnega
centra Krško in Sevnica in sanacija kamno-
loma in kanala za čistilno napravo Bre-
stanica.

Trgovinska dejavnost se opravlja kot
trgovina na debelo in na drobno. Proda-
jalna je bila prenovljena in organizirana na
samopostrežen način, strankam pa pri
izbiri pomaga strokovno usposobljen in pr-
ijazen prodajalec. Prodaja se izvaja na 50
m prodajnih površinah, na voljo pa je še
približno 100 m zaprtega in 900 m od-
prtega skladiščnega prostora. Prodajni pro-
gram, kot že veste, obsega vodovodni ma-
terial in material za kanalizacije, elektro
instalacijski material, ogrevalno tehniko in
orodja. Z razširitvijo prodajnega programa
jim je ponovno uspelo povečanje prometa
glede na preteklo leto. Na področju
vzdrževalnih in čistilnih del bomo še naprej
skrbno vzdrževali vez na dolgoročnem par-
tnerskem odnosu z NE Krško.

Skozi leto smo našim uporabnikom za-
gotavljali ustrezno kakovost pitne vode, in
sicer skladno s pravili o ustreznosti pitne
vode po sistemu HACCP. Pričeli smo z aktiv-
nostmi priprave vlog za pridobitev vodne-
ga dovoljenja za nemoteno izkoriščanje
vodnih virov v celotni občini, kar je zahte-
vala sprememba Zakona o vodah. Na vseh
pomembnih objektih za vodooskrbo v
občini je uvedena telemetrija. Z njeno po-
močjo nadziramo in daljinsko krmilimo vse
pomembnejše objekte: črpališča in vo-
dohrane. V preteklem letu smo na po-
dročju investicij v GJS izvedli približno 60
projektov, ki so se financirali iz sredstev ta-
rifnega sistema (predvsem na področju vo-
dooskrbe), občinskih ter državnih sredstev.
Skupaj z Občino Krško smo pridobili odloč-
bo Ministrstva za okolje, prostor in energijo
za dodelitev nepovratnih sredstev, in sicer
44 milijonov tolarjev za objekt sortiranja in
skladiščenja odpadkov na zbirnem centru
Spodnji Stari Grad.

Neizbežno je omeniti tudi pravno-
močno sodbo Višjega sodišča, s katero
smo za kratek čas, na žalost mnogo pre-
pozno, ponovno dobili možnost vpliva na
poslovne odločitve hčerinskega podjetja
Togrel d.o.o. Ugotovljena je bila pre-
zadolženost te družbe ter predlagan
stečaj. Zaradi nezmožnosti poplačila kre-
dita in ostalih terjatev smo oblikovali po-
pravek, ki močno slabša naš rezultat. Še
bolj škodljiva za Kostak d.d. pa je izguba ce-
lotne dejavnosti gradnje objektov, saj je
bila le-ta iz matične družbe prestavljena v
hčerinsko. V avgustu 2003 je sprejet sklep
na skupščini, da zmanjšamo osnovni kapi-
tal, naš večinski lastnik Begrad d.d. Novo
mesto pa prevzame nepremičnine na lo-
kaciji Togrel d.o.o. in tam nadaljuje grad-
beno dejavnost. Občina Krško s tem

postaja največji lastnik podjetja Kostak
d.d., pa tudi vsi ostali delničarji tvorijo tako
interesno skupino, ki bo omogočala še hi-
trejši razvoj tudi v prihodnje, v skladu z
vizijo in cilji družbe. Predvideno novo la-
stniško strukturo smo vam že predstavili v
predhodnem Glasniku. Spremembe la-
stništva še niso popolnoma urejene v Kli-
rinško depotni družbi v Ljubljani.

Precej pozornosti je bilo posvečeno
dodatnemu izobraževanju zaposlenih, saj
izboljšanje izobrazbene strukture zapo-
slenih in uvedba elektronskega poslovanja
ni stvar prihodnosti, temveč nuja se-
danjosti sodobnih podjetij. Pridobivanje
strokovnih znanj poteka pri zunanjih izva-
jalcih verificiranih izobraževalnih pro-
gramov, to pa iz razloga spreminjanja ve-
ljavne zakonodaje in usklajevanja le-te z
direktivami Evropske Unije na posameznih
delovnih področjih in zaradi uvajanja te-
hnoloških izboljšav, ki jih zahtevajo po-
trebe delovnega procesa. Organizirano je
tudi več internih izobraževanj in raču-
nalniških tečajev, kot na primer tečaji iz
uporabe programske opreme Microsoft
Office 2000. Certificirali smo ECDL in prei-
zkus znanja izvedli v lastni računalniški
učilnici. Evropsko računalniško spričevalo
ECDL ima opravljenih 7 delavcev. Nekatera
izobraževanja izvajamo tudi za zunanje
naročnike.

Pa dovolite, da se še malo pohvalimo.
Pregled predstavnikov Slovenskega inšt-
ituta za kakovost iz Ljubljane in poročilo
pooblaščene revizorske hiše IN REVIZIJA
d.o.o. Ljubljana potrjujeta ustrezno organ-
iziranost in usmerjenost h kakovosti ter
skladnost z revidiranimi računovodskimi
izkazi.

2

2 2

V okviru dejavnosti gospodarskih javnih
služb smo morali slediti smernicam Evropske
Unije, vendar jim v celoti nismo uspeli zadostiti,
saj cene komunalnih storitev ne zadoščajo za
pokritje upravičenih stroškov, predvsem pri de-
javnosti oskrbe s pitno vodo, kjer cen med
letom nismo spreminjali. Kljub temu so de-
javnosti gospodarskih javnih služb, ob ustrezni

racionalizaciji poslovanja, v poslovnem letu
2003 zaključene pozitivno.

- Gradbeništvo 48 %
- Vzdrževalna in čistilna dela 13 %
- Trgovina 6 %
- Tržne dejavnosti-komunala 10 %
- Ostalo 2 %

- Oskrba z vodo 7 %
- Odvajanje odplak 2 %
- Ravnanje z odpadki 8
- Pogrebna in pokop. dejavnost 1 %
- Vzdrževanje tržnice 0,2 %
- Tarifni sistem 2,8 %
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Izpostavili bomo nekaj bistvenih na-
črtov poslovanja posameznih dejavnosti v
Kostaku in če začnemo z gospodarskimi
javnimi službami, je tu delo na vodooskrbi.
Z investicijami iz sredstev republiških taks
za obremenjevanje vode, nadaljujemo z
deli na kanalizaciji Kostanjevica, to je pri-
ključitev obstoječe kanalizacije na novo-
zgrajeni kolektor, potem kanalizaciji
Senovo Brestanica, izgradnji čistilne na-
prave Brestanica ter kanalizaciji Krško,
izgradnji kanalizacije v okoliških naseljih ter
priključitev na skupno čistilno napravo
Vipap Videm Krško, proizvodnja papirja in
celuloze, d.d. Kot upravljavci javne kana-
lizacije prioritetno razmišljamo o vzdrže-
vanju in obnovi obstoječih kolektorjev.

Sredstva taks za obremenjevanje okolja
zaradi odlaganja odpadkov bodo na-
menjena investicijam v sortiranje in prede-
lavo odpadkov v zbirnem centru za rav-
nanje z odpadki na lokaciji Spodnji Stari
Grad in izgradnji objektov ter nabavi opre-
me za regijski koncept CEROD (Center za
ravnanje z odpadki Dolenjske, Bele Krajine
in Posavja). Pričakujemo, da bo Občina
Krško še v letošnjem letu uredila način izva-
janja omenjenih dejavnosti. Planiramo
ustanovitev hčerinskih podjetij na področju
ravnanja z odpadki, kar bo zahtevalo tudi
kapitalski vložek.

Precej se bomo morali truditi, da bo
naše delo sledilo velikim spremembam
zakonodaje in uskladitvi internih aktov in
občinskih odlokov na področju izvajanja
gospodarskih javnih služb zaradi direktive
Evropske Unije in novih državnih usme-
ritev. Pospešiti je potrebno aktivnosti za
podelitev koncesij, o čemer je Občinski

svet Občine Krško že davno odločil s sklepi
na svoji 9. seji, dne 24.7.2003. Izvajanje de-
javnosti gospodarskih javnih služb se bo
podeljevalo na osnovi enoletnega kon-
cesijskega akta. Aktivnosti bodo po Ter-
minskem planu priprave predpisov o na-
činu izvajanja GJS ter priprave kon-
cesijskega akta zaključene predvidoma do
29.8.2005. Omenjeni plan je izdala Ob-
činska uprava občine Krško.

Bistveni cilji našega poslovanja so vse-
kakor doseči pozitiven rezultat poslovanja
in realizirati planirani dobiček, zagotoviti
pogoje za nemoteno izvajanje vseh de-
javnosti, povečati kvaliteto izvajanja komu-
nalnih in drugih storitev, nadgraditi moti-
vacijo zaposlenih ker temu seveda sledi
tudi zadovoljstvo zaposlenih, dolgoročno
sodelovati s poslovnimi partnerji, na-
daljevati s postopki za pridobitev certi-
fikata kakovosti, to je pristop k standardu
14000, izvajati notranji nadzor vodooskrbe
po sistemu HACCP, pridobiti vodna do-
voljenja za rabo vode za vodne vire v na-
šem upravljanju-dolžnost lastnika, obra-
tovanje zbirnega centra, s povečanimi koli-
činami ločeno zbranih frakcij odpadkov ter
odprodaja le-teh, zmanjšati količino odlo-
ženih ostankov odpadkov na regijskem
odlagališču, obratovanje čistilne naprave
Kostanjevica in zagon ter obratovanje čis-
tilne naprave Brestanica.

Poudariti je potrebno, da smo pri svojem
delu močno povezani in soodvisni z okol-
jem, v katerem živimo in delamo ter s so-
ljudmi, predvsem z občankami in občani
občine Krško. Zato si prizadevamo ure-
sničiti svojo vizijo, ustvariti prijazno po-
djetje. Trudimo se graditi svojo prepo-

znavnost v okolju in krepiti zadovoljstvo
uporabnikov naših storitev, zaposlenih in
lastnikov, posledično pa povečevati po-

slovno uspešnost ter
ustvariti konkuren-
čno prednost na
trgu. Namenoma
prevzemamo tudi
pomembno mesto
pri izobraževanju in
ozaveščanju širše
javnosti.

Naziv objekta 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 SKUPAJ

SKUPAJ 34.105 28.968 58.268 73.429 95.433 121.552 153.391166.082 731.230

Kanalizacija Krško - staro 34.105 8.690 29.134 73.429 58.789 20.144 224.292

Izgradnja čistilne naprave 36.645 77.502 49.464 163.611

Kanalizacija skozi ulico 7.595 13.983 21.578

Sanacija kanalizacije skozi 3.725 22.068 25.793

Rekonstrukcija in dograditev 14.750 14.995 29.745

Sanacija kanalizacije 21.932 34.587 56.519
Aškerčeva ulica do priključka

Izgradnja Centralne čistilne 116.501 116.501

mestno jedro .
Kanalizacija Kostanjevica 20.278 29.134 32.730 11.049 93.191

Kostanjevica .

11. novembra v Leskovcu .

Župančičevo ulico .

kanalizacije Pod goro .

na kanal VIPAP .

naprave Brestanica -1. Faza .
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Nadzorni svet in člani

30. junija je sklicana seja nadzornega
sveta družbe Kostak d.d. Nanašala se bo
predvsem na predloge sklepov predvi-
dene skupščine družbe ter na aktivnosti v
zvezi z imenovanjem novih članov za se-
stavo nadzornega sveta družbe. Dne 3. ju-
nija je namreč svet delavcev družbe, na
osnovi Zakona o sodelovanju delavcev pri
upravljanju, sprejel sklep o začetku
kandidacijskega postopka za izvolitev čla-
nov predstavnikov delavcev v nadzorni
svet. Razlog je bil iztek mandata 31.8.2004.

V kandidacijskem postopku so prispele tri
kandidature, katere so vložili Bojan Cizel,
Rudolf Mlinarič in Vlado Grahovac. Na seji
sveta delavcev, po končanem kandida-
cijskem postopku, sta bila izvoljena Bojan
Cizel in Rudolf Mlinarič, za mandatno
obdobje štirih let. Slednji kandidat je že
dolgoletni član nadzornega sveta družbe.
Je univerzitetni diplomirani ekonomist in
član uprave v Nuklearni elektrarni Krško.
Čestitke in mnogo uspehov pri delu jim
želimo.

Pri ZSSS so poudarili delo predstavnikov
nekako tako: sodelovanje delavcev pri
upravljanju je pomembno področje eko-
nomske in politične demokracije in mora
hkrati omogočiti in zagotoviti delavcem
vpliv na odločanje o pogojih dela, po-
slovanja in razvoja. Krepiti je treba po-
vezanost in interesno usklajenost voljenih
delavskih predstavništev in interesnih de-
lavskih organizacij pri posameznem de-
lodajalcu - svetov delavcev in sindikatov. Le
tako bo mogoče zagotoviti resničen vpliv

delavskih predstavnikov na sprejemanje
odločitev na področju poslovanja in ra-
zvoja, ki so pomembne za socialni in
gmotni položaj ter varnost zaposlenih.
Zveza bo skupaj s sindikati ustvarjala po-
goje za usposabljanje delavskih pred-
stavnikov - članov svetov delavcev, de-
lavskih predstavnikov v nadzornih svetih,
delavskih direktorjev in delavskih pred-
stavnikov v svetih zavodov ter za njihovo
učinkovito delo.

Skupščina in dividende
Skupščino delničarjev družbe Kostak

d.d. planiramo v mesecu avgustu, to je dne
30.8.2004. Imela bo standardne točke
dnevnega reda, kot so seznanitev skupšči-
ne delničarjev z Letnim poročilom družbe
za poslovno leto 2003 in Poročilom nad-
zornega sveta, odločanje o uporabi bilan-

čnega dobička družbe, imenovanje re-
vizorja za poslovno leto 2004, izvolitev in
imenovanje članov nadzornega sveta za
mandatno dobo 4 let, spremembe Statuta
družbe Kostak d.d., ipd. O vsem vas bomo
še pravočasno obvestili, povabili, da se
skupščine lahko udeležite ali le predlagate
svojega pooblaščenca.

Če izpostavimo bilančni dobiček
družbe, ki je sestavljen iz prenesenega do-
bička leta 1998 - 2003, po dodatni razpo-
reditvi iz drugih rezerv iz poslovnega leta
2003, skupaj znaša več kot 80 milijonov to-
larjev. Sklep nadzornega sveta družbe, ki je
podan in sprejet na redni seji NS, dne
21.4.2004, glasi, da se del bilančnega do-
bička iz leta 1998 v višini 12 milijonov to-
larjev razporedi za izplačilo dividend delni-

čarjem v višini 300,00 SIT za delnico. Izpla-
čilo dividend bo v roku 60 dni po datumu
zasedanja skupščine delničarjev, v goto-
vini. Preostanek bilančnega dobička v višini
67 milijonov tolarjev pa ostane neraz-
porejen.

Vremenska

"Halo, je tam gradbeno podjetje?"
"Da, izvolite."
"Pred meseci smo že sklenili predračun za popravilo strehe, ki pušča vodo in zamaka. Nekaterim stanovalcem bloka že
teče v stanovanje."
"Potrpite še malo, saj se bomo kmalu oglasili."
"Hudiča, koliko časa pa nam bo še kapljalo na glavo?!"
"Vi ste pa res čuden tip! Zdaj zahtevate od nas že vremensko napoved!"
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Kronologija dogodkov ob jubileju Kostaka
50. obletnico delovanja organizirane ko-

munalne dejavnosti smo do sedaj obeležili
že z mnogimi dogodki. Začeli smo z novim
znakom družbe, katerega postopno uva-
jamo, dokler celostna podoba ne bo spre-
jeta kot statutarna sprememba na letošnji
skupščini družbe. Logotip je posodobljen,
ima nežnejše oblike, obarvane z modro in
zeleno barvo. Nekako nakazuje na naravo,
okolje in naše dejavnosti. Število 50 v zna-
ku opozarja na naš jubilej, katerega po-
nosno predstavljamo javnosti.

Ob 50 letnici smo slavnostno otvorili
zbirni center za ravnanje z odpadki na
lokaciji Spodnji Stari Grad, pri čemer nam je

pomagal minister za okolje, prostor in
energijo mag. Janez Kopač. Kljub nale-
tavanju snežink je lipa, ki je bila ob tej priliki

simbolično zasajena, zacvetela.
Rojstni dan smo, v družbi z različnimi ge-

neracijami delavcev našega podjetja in po-
slovnimi partnerji, praznovali 26. februarja.
V Kulturnem domu Krško smo uživali ob
zvokih Simfoničnega orkestra glasbene

šole Krško, ki so med ostalimi skladbami
delno uprizorili tudi »Vražje dekle« ter

spremljali gostjo Nušo Derenda. Ob koncu
smo s skupnimi močmi ter premnogimi
željami upihnili svečke na torti. Na svečani
prireditvi nam je bil dodeljen težko pri-
čakovani in s trudom pridobljeni certifikat
kakovosti ISO 9001:2000. Kaj to pomeni za
nas? Z uvedbo sistema kakovosti bodo naši
odjemalci pridobili večje zaupanje v
kakovost naših storitev in proizvodov, po-
djetje pa večji ugled pri naših odjemalcih in
dobaviteljih. Merilo kakovosti našega dela

je zadovoljstvo stranke. V sistem ISO 9001
smo vključeni vsi delavci v podjetju, ki s
svojim doslednim izvajanjem predpisanih

in sprejetih elementov sistema kakovosti
prispevamo k uresničevanju politike
kakovosti, doseganju ciljev kakovosti in
uveljavljanju načel obvladovanja kakovosti
v podjetju. Tako bo podjetje bolj uspešno,
delovalo bolj ekonomično ter zagotavljalo
večji dobiček. Vsem želimo mnogo zado-
voljstva pri izvajanju zastavljenih nalog.

V spomin na zgodovino in delo v družbi
sedaj je bil izdelan bilten z naslovom 50 let
organizirane komunalne dejavnosti v
občini Krško ter kratki film o Kostaku. Ko-
stak nekoč, danes in v bodoče. Če si ga kdo
še želi ogledati, ravno tako posnetek s
proslave ob 50 letnici, dobite cd v službi za
informatiko in komunikacije.

V sklopu jubileja smo 2. aprila soorga-
nizirali seminar pod naslovom Program
izobraževanja na lokalni in regionalni ravni

v okviru programa Taiex. Taiex je uradna
izmenjava informacij in deluje v okviru
Evropske komisije. Sedež ima v Bruslju, se

pravi v Belgiji. Regionalni izobraževalni pro-
gram zagotavl ja pomoč državam
kandidatkam pri usklajevanju pravnega re-
da držav članic s pravnim redom Evropske
skupnosti. Namen delavnice je bil pred-
staviti stanje na področju okoljske zakono-
daje (odvajanje in čiščenje komunalnih
odpadnih voda in ravnanje z odpadki) in
prenesti znanja na druge strokovnjake, ki
se soočajo z izvajanjem okoljske zakono-
daje. To je bil naš majhen prispevek pra-
znovanja ob vključitvi Slovenije v EU.

Posavski seniorji (Združenje seniorjev
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Podelitev priznanja Kostaku s strani občine Krško-Veliki znak

Občina Krško je 7. junija praznovala svoj
praznik, ki je posvečen spominu na
izgnance. Vsem občankam in občanom
smo v imenu družbe ob prazniku čestitali
preko različnih medijev. Na dan prazno-
vanja je bila sklicana slavnostna seja Občin-
skega sveta občine Krško, in sicer ob 18. uri,
v Kulturnem domu Krško, kamor smo bili
povabljeni tudi mi. Občinski svet občine
Krško je namreč sprejel sklep o podelitvi pri-
znanj za leto 2004. Priznanja so bila po-
deljena na slavnostni seji, med nagrajenci
pa je bil tudi Kostak. Prejeli smo Veliki znak
občine Krško, z obrazložitvijo: »Občinski
svet Občine Krško podjetju KOSTAK d.d.
Krško podeljuje Veliki znak Občine Krško
ob 50-letnici obstoja za večletne uspehe in
dosežke, s katerimi povečuje ugled občine
Krško na gospodarskem, družbenem in
drugih področjih življenja in dela v občini in
širše«.

Veliki znak občine Krško v letu 2004 je
prejel tudi gospod VIDKO BUDNA za ži-
vljenjske dosežke ter izredno ustvarjalno
delo na področju družbenega življenja v
občini Krško. Znak občine Krško v letu 2004
so prejeli gospod VINKO HOSTAR za uspe-
he pri razvoju Osnovne šole XIV. Divizije
Senovo in delovanje na Senovem, DOM
STAREJŠIH OBČANOV KRŠKO za vse-
stransko skrb in nego oskrbovancev doma
ter za uspešen projekt dela z dementnimi
stanovalci, POLICIJSKA UPRAVA KRŠKO za
velike zasluge v času osamosvajanja Slo-
venije in uspešno delo ob varovanju južne
meje.

Podeljena so bila tudi priznanja občine
krško v letu 2004, katere so prejeli gospod
MILAN HERAKOVIČ za dolgoletno uspešno
delo in prispevek k razvoju Kostanjevice na
Krki, gospod FRANC NEČEMER za dolgo-
letno uspešno delo v Krajevni skupnosti

Veliki Podlog, gospod ANTON PLANINC za
dosežene uspehe pri razvoju Kmečke za-
druge Krško in GIMNASTIČNO DRUŠTVO
»RAIN« KRŠKO za velike tekmovalne
dosežke in popularizacijo gimnastike v
občini Krško.

Slovenije, Območno združenje za Posavje,
Krško) so 13. aprila, z našo udeležbo in
pomočjo, ob obeležitvi 50 letnice, v Ku-

lturnem domu Krško sklicali letno skup-
ščino območnega združenja seniorjev in
pripravili javno tribuno. Po uvodu g. Ko-
močarja se je predstavil direktor družbe
Kostak d.d., za tem pa so si člani ogledali
film o naši družbi. Sami so nadaljevali s
poročilom za 2003, programom dela 2004,
sprejemom novih kolektivnih članov, ipd.
Po končani seji smo jih popeljali na ogled

Zbirnega centra za odpadke v Spodnji Stari
Grad, za tem pa je za širšo javnost pre-
davala gostja ga. Bernarda Podlipnik,
svetovalka vlade iz ministrstva za okolje,
prostor in energijo, na temo "UREJENA
KOMUNALA - KVALITETNO ŽIVLJENJE".

O ravnanju z odpadki, izdelavi načrtov
gospodarjenja z odpadki in ravnanju z
embalažo in odpadno embalažo je Kostak
spregovoril na posvetu »Načrt gospo-
darjenja z odpadki«, ki je bil organiziran 11.
maja s strani Gospodarske zbornice Slo-
venije, Območne zbornice Posavje. Pre-

davanje so vodili in hkrati predstavili tudi
svoje izkušnje, Janja Leban, GZS - Služba za
varstvo okolja, mag. Justina Šepetavc,
Vipap Videm Krško d.d. in naš predstavnik,
pomočnik direktorja Jože Leskovar. Glede
na praznovanje smo poskrbeli, da si naše
izkušnje in dejanja lahko ogledajo obi-
skovalci posveta tudi preko našega splet-
nega mesta, predvsem pa z zastavljenimi
in izvedenimi akcijami v praksi, ki so bili za-
beleženi na filmu Ločeno zbiranje
odpadkov.
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Koga okolje briga?
Skozi leto, kot veste, veliko sodelujemo

z otroci, ki veselo ločujejo posamezne
frakcije odpadkov v ekološke otoke, orga-
nizirajo velike akcije z zbiranjem starega
odpadlega papirja, pločevink in plastenk. V
zadnjem času so zbrali tudi precej po-
krovčkov, ločeno plastične in kovinske. Ob
dnevu voda, 22. marca in dnevu zemlje, 22.
aprila, smo se s šolarji nekaterih šol po-
drobno posvetili tudi vodi v okolici. Ob za-
stavljenih projektih »Pitna voda« smo jim
pomagali obrazložiti, kako obdržati
kakovost vode, kako potekajo analize,
skupaj smo si ogledali zajetja, vodnjake,
predstavili pot vode do naših pip,…

Preko otrok skušamo vplivati na starše
ter posredno tudi na vse občane, da
gospodarno ravnajo z odpadki, skrbijo za
naravo, zemljo, vodo in zrak. Trudimo se
vsem zainteresiranim omogočit naravo-
slovne delavnice, predavanja, izlete, obiske
na novozgrajenem zbirnem centru v Spo-
dnjem Starem Gradu in čistilni napravi v Ko-
stanjevici, kjer spoznavajo naše dejavnosti
ter velik pomen ločenega zbiranja odpad-
kov ter kakovost vode. Med drugim šolam
nudimo tudi usposabljanja za elektronsko
poslovanje. Zaupamo jim in skupaj počasi
spreminjamo odnos do narave, saj v

prihodnosti upamo na zdravo življenje.
Za nagrado mladim, ki so pridno ločevali

in skrbeli za okolje, je tako kot v lanskem le-
tu obljubljen izlet, katerega bomo ure-
sničili v mesecu septembru. Ideje zanj še
vedno zbiramo.

Med ostalimi aktivnostmi osveščanja je
bila tudi EKO TRŽNICA pod naslovom »Koga
okolje briga?« Z učenci in učitelji osnovnih
šol v občini Krško smo 22. maja pred
poslovnim centrom TABU (Spar) Krško
osveščali vse zainteresirane o varstvu
okolja, jih opozorili na zbiranje koristnih
odpadkov in smiselno ločevanje. So-
delujoče osnovne šole Raka, Podbočje,
Senovo, Koprivnica, Leskovec, Krško, Dr.

Mihajla Rostoharja, Brestanica in Ko-
stanjevica, so na stojnicah predstavile svo-
je izdelke iz narave. Bili so zanimivi, upo-
rabni, očem mamljivi in okolju prijazni. Ne-
kateri obiskovalci so si jih tudi kupili, naj bo
za spomin ali v koristen namen. Za zabavo
in popestritev so poskrbeli otroci sami s
plesnimi skupinami, recitacijami, igrami in
glasbenimi točkami, s spremljavo

SVETOVNI DAN VODA - 22. Marec

Že od rane mladosti nas učijo, da je
voda življenjsko pomembna surovina,
koliko je je v naših telesih, koliko je je na
svetu, kako kroži po svetu in po naših
telesih, koliko je dnevno moramo
zaužiti, da sploh preživimo, itd. Podučili
so nas tudi o osebni higieni, kako se
moramo umivati, kako moramo umivati
hrano. Podučili so nas tudi, kje in kako
opraviti našo malo in veliko potrebo ...
Malo ali pa nič nam niso povedali o tem,
da čista pitna voda ni sama po sebi dana
vsem in za vse večne čase. Verjetno nam
ni nihče povedal, da odpadna voda po
taki ali drugačni poti enkrat pride tudi tja,
kjer se potem imenuje pitna voda ... Ta
dediščina sedaj prihaja za nami.

SVETOVNI DAN ZEMLJE - 22. april

Prvi začetki segajo v leto 1963, ko je
Nelson organiziral predsedniško turnejo,
na kateri naj bi opozorili na probleme v
okolju. Vendar je ustrezen odmev v
javnosti dosegel šele prvi Dan Zemlje 22.
aprila leta 1970, ko je na prireditvah,
posvečenih dnevu Zemlje v Ameriki,
sodelovalo okoli 20 milijonov ljudi. Dan
Zemlje po letu 1970 obeležujejo vsako
leto, število sodelujočih posameznikov,
organizacij in držav pa narašča.
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glasbenega dua. Takšen eko-dan bo
tradicionalen in nas boste lahko obiskali
tudi naslednje leto. Obrodil je sadove, kar
smo opazili na povpraševanju. Med dru-
gim so na naš naslov poslali prošnjo tudi
Podjetniški center v Krškem, ki želi sode-
lovati z nami in šolami na podoben način,
kot je bila predstavljena eko tržnica in sicer

v pomoč mladim pri podjetništvu, krea-
tivnosti in ustvarjalnosti. Na sodelovanje in
pomoč smo pristali, saj skušamo vplivati in
naučiti.

S pomočjo Kostaka je potekala Ekološka akcija s Klubom posavskih študentov in Agencijo za mlade-Punkt v Starem Krškem. Akcija
se je začela na Dan Evrope. Udarni začetek je bil na igrišču Šajspoh, nato se je nadaljevala ob parku bivšega Zdravstvenega doma,
obrobju reke Save pod obvoznico in po ulicah v starem Krškem. Mogoče pa ste jih opazili v zelenih majicah z znakom projekta, na
katerem je bil predstavljen logotip naše družbe ter priskočili v pomoč, tako kot so to storili Mladinska športna zveza Posavje, Dijaška
skupnost Posavja, Klub za mlade-Zvezda, Mladinski svet Krško in Mladinski center Krško. Akcija je bila vsekakor uspešna. Upamo le, da
bo Krško urejeno tudi ostalo.

Cena

Pred nebeškimi vrati stojijo trije gradbeniki: Nemec, Italijan in Slovenec in čakajo na sprejem v nebesa. Sveti Peter jim odpre in reče:
"Preden vas spustim v nebesa bi imel rad na novo zgrajen vhod v nebesa, zato vas prosim, da mi izdelate ponudbo."
Nemec si ogleda vhod v nebesa in reče: "Za šestdeset tisočakov bi ga lahko izdelal."
"Kako pa si prišel do te cene?" ga vpraša Sveti Peter.
"Dvajset tisočakov zame, dvajset za davek in dvajset za material."
Italijan reče: "Jaz ga lahko izdelam za devetdeset tisočakov."
"Zakaj pa toliko?" ga vpraša Peter.
"Trideset tisoč zame, trideset za material in trideset za davek."
Nato se oglasi Slovenec: "Jaz ga izdelam za tristo tisočakov."
"Kaj? Tristo tisočakov?" se čudi Peter.
"Ja, bodi tiho in pridi za menoj, da ti bom razložil" mu tiho reče Slovenec. "No, čisto enostavno: sto tisočakov je zame, sto zate,
štirideset tisoč za Italijana, da bo tiho in šestdeset tisočakov za Nemca, ki bo vse to naredil."

Lopate

Skupina delavcev komunalnega podjetja za urejanje zelenic je prišla v novo naselje z namenom, da uredi okolico. Skupinovodja na
kraju ugotovi, da so pozabili lopate in zato pokliče poslovodjo, ki mu odgovori:

"Dobro, lopate bomo poslali takoj ko bo mogoče a ljudem povej, da se bodo morali ta čas na žalost naslanjati eden na drugega."
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ECDL izobraževanja
Evropsko računalniško spričevalo (cer-

tifikat ECDL) je v deželah Evropske
skupnosti že splošno priznan dokument,
namenjen končnim uporabnikom raču-
nalnika, ki delajo z urejevalnikom besedil,
preglednicami, elektronsko pošto, inter-
netom… Vsakdo, ki pridobi spričevalo
ECDL, pridobi s tem "računalniški potni list",
ker velja spričevalo v vseh državah članicah
in je mednarodno merilo kvalitete znanja
zaposlenih v neračunalniških poklicih za
delo na informatiziranem delovnem me-
stu. Privzela ga je Evropska skupnost in ga
priznavajo tako v organih same skupnosti,
v državnih upravah držav članic, kot tudi v
ustanovah in večjih podjetjih, ki k cer-
tificiranju pristopajo sistematično. K
podeljevanju "evropske diplome za IT
znanja" vzpodbuja tudi akcijski načrt
Evrope. V poglavju Delovanje v gospo-
darstvu, ki temelji na znanju, je kot rok za
dosego tega cilja za države kandidatke bil
predpisan konec leta 2002.

Program ECDL je v Evropi projekt
mednarodnega združenja profesionalnih
društev za informatiko CEPIS (Council of
European Professional Informatics
Societies), katerega član je od leta 1998 tudi
Slovensko društvo INFORMATIKA. Za
uvajanje ECDL, usposabljanje in nadzor je
pooblaščena ustanova ECDL Foundation s
sedežem v Dublinu, Slovensko društvo
INFORMATIKA pa je kot član CEPIS to
pravico lahko pridobilo kot edino v
Sloveniji.

Zaradi mednarodno priznane veljave in
zato velikega zanimanja za spričevala ECDL
v Evropi, so začeli uvajati ECDL tudi na
druge kontinente. Tako so se vključile
Avstralija, Kanada, Južna Afrika, Zimbabve
in Bermudi, uvaja pa se v ZDA, Brazilijo in v
azijske države. V Evropi je že 21 držav, ki si
prizadevajo razširiti znanje računalništva
med uporabniki na ta način. ECDL zato vse
bolj postaja I (International) CDL, ki se
utegne razviti v G (Global) CDL.

Več informacij lahko dobite na naslovu:
.

Sam ECDL predvideva dvoje izobra-
ževanje: Start (4 izpiti) in Komplet (7
izpitov). Vsak kandidat mora opraviti ustre-
zen nivo v 3 letih.
Certifikat ECDL vsebuje 7 modulov oz.
izpitov za naslednja področja:
1.

- kandidat mora
poznati osnovno zgradbo osebnega
računalnika in razumeti osnovne
koncepte IT (npr. pomnilniški mediji,
možnosti uporabe računalniških orodij
in aplikacij, uporaba informacijskih
omrežij, srečevanje sistemov IT v vsak-
danjem življenju, zaščita in zakonski
predpisi, ki veljajo za uporabo raču-
nalnikov).

2.
- kandidat mora

pokazati primerno znanje pri uporabi
osnovnih funkcij osebnega računalnika
in njegovega operacijskega sistema
(Windows).

3. - ta modul obsega
opis in uporabo aplikacije za obdelavo
besedil (npr. Word za Windows) na
osebnem računalniku. Kandidat mora
pokazati praktično znanje pri uporabi
urejevalnika besedil.

4. - obvladati je potrebno
osnovne operacije pri razvoju,
oblikovanju in uporabi računalniških
preglednic (npr. Excel za Windows).

5. - poznati in
razumeti je potrebno osnove podat-
kovnih baz in njihovo praktično upo-
rabo na osebnem računalniku (npr.
Access za Windows).

6. - poznavanje orodja za
predstavitve na osebnem računalniku
in njegove praktične uporabe (npr. Po-
werpoint za Windows).

7. -
modul obsega dva dela. V prvem delu je
potrebno poznati uporabo spletnih strani

na internetu, v drugem pa uporabo
elektronske pošte.

Certifikat se pridobi z opravljenimi izpiti
ločeno za posamezne module. Certifikat
ECDL Start, pri katerem kandidat opravi 4
poljubno izbrane izpite izmed 7 zgoraj
naštetih. Ta certifikat lahko kasneje nad-
gradi z manjkajočimi 3 izpiti do ECDL ce-
rtifikata.

, je v
računalniški učilnici opravljala ECDL izpite
prva skupina iz družbe Kostak ter trije
udeleženci iz Gospodarske zbornice Slove-
nije, enote Krško: Marjana Petan (4 izpiti);
Slavko Pirc (7 izpitov); Nikola Marković (7
izpitov); Janja Zorič (4 izpiti); Darja Modic (4
izpiti); Janez Kozole (7 izpitov); Marjan
Šunta (4 izpiti); Aleksandra Ilič (4 izpiti);
Anuška Motore (4 izpiti). Vsi udeleženci so
v prvem poizkusu uspešno opravili vse
izpite!

Moduli ECDL izobraževanj:

Osnovni koncepti informacijske
tehnologije (IT)

Uporaba računalnika in uprav-
ljanje datotek

Urejanje besedil

Preglednice

Podatkovna baza

Predstavitve

Informacija in komunikacija

Dne, 22. decembra 2oo3

http://www.ecdl.com/

Internet

Dve deklici v vrtcu se pogovarjata: "Ali ti
tudi greš kaj na internet?" "Ne, mi
hodimo v Interspar".
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Računalniška izobraževanja

Govoreča žaba

Je en fant hodil po gozdu. Pa je našel
žabo. Žaba mu reče, če me poljubiš se
bom spremenila v najlepšo princesko.
Fant pobere žabo in jo nese domov.
Doma jo da na mizo in žaba spet reče: “Če
me poljubiš, se bom spremenila v naj-
lepšo princesko.”

Fant ji odgovori: “Veš, jest sem raču-
nalniški programer, jest nimam časa za
punce, ampak govoreča žaba, to je pa
FULL KUL!!!”

Sprostitev zaposlenih
Zaposleni si znajo popestriti naporne

delavnike tudi z izleti, med katerimi so bili
letos smučarski dnevi, tudi pohod na Bohor
ter sindikalni izlet v Zadar. Udeleženci so
ob čudovitem okolju poklepetali o službe-
nih in privatnih težavah, vzeli s sabo obilo
dobre volje in prijazen sonček. Lepo je, da
nekateri opazijo tudi naravo, ki nas

obkroža in uživajo v njej. Da dokažejo, da
si znajo vzeti čas, so posneli nekaj slik, ka-
terim se ne moremo upreti, da vam jih ne
prikažemo. Ob naslednjem povabilu se
vsekakor pridružite. Nekaj utrinkov torej...

Inteligenca

Zakaj so moški kot delfini?
Ker pravijo, da so inteligentni, ampak še
nihče tega ni dokazal.

Služba za informatiko in komunikacije
(SIK) se je v začetku avgusta leta 2000 okre-
pila z novim sodelavcem in je v zadnjih 4
letih, čeprav maloštevilna, samostojno, v
celoti prevzela v upravljanje informacijski
sistem družbe Kostak. V teh štirih letih je v
treh fazah prenovila informacijski sistem:
nadgradila strežniški sistem, komunika-
cijski del, zamenjala večino stare pro-
gramske opreme, ki je delovala pod DOS
okoljem, z Windows okoljem. V celoti
upravlja vse strežniške aplikacije: z lastnim
internetnim strežnikom ( ),
lastnim intranetnim strežnikom, lastnim
poštnim strežnikom, itd.. Omrežje družbe
je 24 ur na dan povezano z zunanjim sve-
tom internetom.

Poleg prenove informacijskega sistema
pa se služba stalno ukvarja tudi z raču-
nalniškim izobraževanjem zaposlenih v
družbi, kot tudi z izobraževanjem za zu-
nanje. V letu 2000 je izvedla osnovna
računalniška izobraževanja za vse
uporabnike informacijskih storitev v družbi,
v zadnjih letih pa izvaja predvsem specia-

listična računalniška izobraževanja, kot tudi
izobraževanja za zaposlene, ki se dodatno
ob delu šolajo na V. ali VI. stopnji. Posebej
je ponosna na izobraževanje zaposlenih v
NEK ter še za nekaj manjših podjetij. Konec
leta 2003 je SIK pripravila tudi pripravo na
ECDL izpite in organizirala testiranja v certi-
ficirani učilnici družbe Kostak.

Plod lastnih računalniških izobraževanj
je tudi izvedba osnovnega tečaja za
učiteljice in vzgojiteljice Osnovne šole Ra-
ka, katerega je sponzorirala družba Kostak.
10 učiteljic in vzgojiteljic se je v marcu 2004
udeležilo 36 urnega tečaja, na katerem so
spoznale: osnove računalništva in
Windows 98, osnove urejevalnika besedil
Word, elektronske preglednice Excel,
osnove interneta in elektronske pošte. Pre-

daval je Branko Lavrenčič, asistiral in mu
vseskozi stal ob strani pa Nikola Marković.

www.kostak.si

Stara gospa pride v trgovino z računalniki.
Prodajalcu reče: »Ta računalnik ima pa
veliko gumbov.« »Da, spoštovana gospa, z
zadrgami bi izgledal precej neumno.«
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Letovanje v Kostaku
Letovanja na morje in počitka od dela

vemo, da si že zelo, zelo želite. Naši termini
v Nerezinah, Dugi Uvali in Vrsarju so nabito
polni in komaj jih je komisija za letovanje
uspela rešit. Upamo, da v zadovoljstvo
vseh, ki ste se prijavili. Veseli smo, da so ce-
ne letovanja ostale nespremenjene. Letos
bo še posebej zanimivo, saj je v Vrsarju
zamenjana stara prikolica z novo, hiški v
Nerezinah pa veselo adaptirajo in na-
bavljena je nova oprema. Prosili bi vas le,
da skrbno ravnate z objekti in inventarjem,
da ne bi prihajalo do škode, ki bi bila odraz
malomarnosti in nespoštovanja.

Še informacija glede zavarovanja v
tujini. S 1.6.2004 je Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije na podlagi evropske
zakonodaje pričel izdajati evropsko kartico
zdravstvenega zavarovanja. Osebe, ki so
obvezno zdravstvene zavarovane v Slove-
niji, uveljavljajo omenjeno kartico med za-
časnim bivanjem v tujini, in sicer nepo-
sredno pri zdravnikih in zdravstvenih usta-
novah, ki so del javne, državne zdrav-
stvene mreže. Slovenske zavarovane ose-
be na Hrvaškem uveljavljajo pravico do

nujnega zdravljenja in nujne medicinske
pomoči na podlagi evropske kartice, ki
tako nadomešča dosedanje papirnato
konvencijsko potrdilo. Tako zavarovanim
osebam ne bo več potrebno na območni
enoti Hrvaškega zavoda za zdravstveno

zavarovanje predhodno zamenjati kon-
vencijskega potrdila za bolniški list, temveč
lahko uveljavljajo storitve neposredno pri
zdravnikih in zdravstvenih ustanovah, pri
čemer morajo poleg evropske kartice
zdravstvenega zavarovanja obvezno pred-
ložiti tudi spremni dopis z izpisom vidnih
podatkov z evropske kartice. Navedeni
dopis bo zavarovanim osebam poslal Za-
vod po pošti skupaj z naročenimi evrop-
skimi karticami. Zavarovanim osebam sve-
tujemo, da si pred odhodom na Hrvaško
navedeni dopis po možnosti tudi foto-
kopirate.

V izogib morebitnim nesporazumom pri
uporabi evropske kartice, ki so lahko v
prvih dneh in tednih posledica začetnih te-
žav povezanih z uvajanjem novosti na stra-
ni hrvaških izvajalcev, Zavod slovenskim za-
varovanim osebam svetuje, da skrbno
shranijo medicinsko dokumentacijo (tudi
recepte za zdravila…) in originalne račune,
saj jim bo Zavod po vrnitvi v domovino na
podlagi te dokumentacije v upravičenem
primeru povrnil stroške nujnih zdrav-
stvenih storitev, ki so jih morali na Hrva-

škem poravnati.
Oseba, ki je obvezno zdravstveno za-

varovana v Sloveniji, lahko z evropsko ka-
rtico zdravstvenega zavarovanja uveljavlja
nujne oziroma potrebne zdravstvene sto-
ritve le med začasnim bivanjem v drugih

državah članicah Evropske unije in Evrop-
skega gospodarskega prostora ter na Hrva-
škem, medtem ko v Sloveniji uveljavlja pra-
vice do zdravstvenih storitev in druge pra-
vice iz zdravstvenega zavarovanja še na-
prej izključno na podlagi nacionalne, slo-
venske kartice zdravstvenega zavarovanja.

Kjerkoli že boste, želimo prekrasen letni
dopust, poln norih in nepozabnih
doživetij.

Vaje za raven trebuh

Ležimo s pokrčenimi nogami in stopali na tleh. Dvignemo trup in glavo. Roki iztegnemo ob
telesu mimo kolen. Iz tega položaja se izmenično primikamo k levemu in desnemu stopalu.
Pogled je usmerjen med kolena. Primike ponavljamo, dokler zmoremo. Vsak teden
naredimo več ponovitev.

Opozorilo:
V križnem predelu potiskamo hrbtenico
navzdol. Dihamo naporu primerno.
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KOMUNALIADA 2004
Ponovno smo sodelovali na komu-

nalnih igrah, tokrat v Jesenicah. Tako smo
predstavili naše podjetje izven meja naše
občine, saj delavci posegamo po visokih
mestih, tako na delovnih kot športnih
tekmovanjih in s tem se moramo seveda
pohvaliti. Bil je dan, ko je bilo na Jesenicah

skoraj 2700 ljudi več kot ostale dni in ko se
je veliko in zares v športnem duhu te-
kmovalo - na igriščih, kegljiščih, v dvora-
nah, na asfaltu... Na samem zaključku so
nas Jeseničani, ob nestrpnem čakanju na
rezultate delovnih, športnih in skupnih re-

zultatov, nasmejali s tekmovalnim izborom
mistrov in misic, ter razveselili z dobro
glasbo. Med mistre se je na drugo mesto
uvrstil naš Bojan Cizel, smo prepričani, da
dekleta oziroma komisijo ni očaral le z vi-
dezom, temveč z odpeto pesmico »Lahko
ti podarim samo ljubezen«.

Med misicami je na drugem mestu pr-
istala naša praktikantka Julijana. Ob ra-
zglasitvi rezultatov smo bili zelo veseli
uvrstitve naših delavcev ob vlečenju vrvi,
saj so bili nagrajeni z zalotm. Čestitke vsem

skupaj. Veselja, smeha, plesalcev ni
zmanjkalo.

Naj na kratko predstavimo skupne
rezultate delovnih iger. Sodelovalo je 75

ekip, Kostak pa se je uvrstil na 17 mesto.
Skupni rezultati športnih iger kažejo, da
smo dosegli lepo 8 mesto od 74 vseh
udeleženih. In na koncu še končne
uvrstitve. Kostak je uvrščen na 8 mestu. Res
lepi rezultati, ni kaj!

TOČKE
PODJETJE DELOVNA ŠPORTNA SKUPAJ MESTO
KP Velenje 135 559 694 1
Komunala Novo Mesto 141 529 670 2
Mariborski vodovod JP 41 620 661 3
NIGRAD d.d., Maribor 107 525 632 4
KP Ptuj d.o.o. 131 501 632 4
JEKO-IN d.o.o. Jesenice 137 463 600 6
KPL Ljubljana 80 495 575 7

LPP Ljubljana 36 512 548 9
Komunala Koper 143 274 417 10

KOSTAK Krško 105 452 557 8


