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V poslovnem letu 2004 smo uprava, vodstveni delavci in
zaposleni izpolnili vse naloge iz Gospodarskega načrta poslovanja
za leto 2004 ter v večini kategorij planirane kazalnike celo presegli.
Ustvarili smo 3,3 mlrd SIT oziroma 14 mio EUR čistih prihodkov od
prodaje, kar je za 10% več kot v preteklem letu in povečali
dobičkonosnost kapitala iz 6,55% na 8,25%. Čisti dobiček družbe,
po pregledu revizorske hiše, znaša 73 mio SIT. Nadaljevali smo z
začrtano politiko izplačila dividend ter okrepili premoženjsko in
finančno stanje družbe, kar potrjuje tudi rast knjigovodske vred-
nosti delnice. Ponosni smo na dosežene rezultate, saj tudi letošnji
potrjujejo konstantno rast od leta 2001, ko je vodenje prevzela nova
uprava.

Smo eno vodilnih komunalnih podjetij v Sloveniji in aktivni v
organih tako območne kot republiške Gospodarske zbornice Slo-
venije. Kakovost svojega dela smo ponovno potrdili z uspešno
zunanjo presojo standarda ISO 9001:2000. Uvedli smo standard
HACCP (Hazard Analyses Critical Control Point) na področju oskrbe s
pitno vodo, ki jo zakon pojmuje kot najpomembnejše živilo.
Prepoznavni smo na področju e-poslovanja in izobraževanja, saj
med drugim v naši računalniški učilnici uspešno izvajamo tečaje in
kar lepo število strokovnjakov je tako usposobljeno tudi za ECDL
(Europian Computer Driving Licence) evropsko računalniško spri-
čevalo.

Zelo pomembno je vodenje investicij oz. naložb v gospodarsko

infrastrukturo (obnova vodovodov, kanalizacije, gradnje čistilnih
naprav, zbiralnic, zbirnega centra s kompostarno in sortirnice
odpadkov), pa tudi naložbe v opremo, novo upravno zgradbo ter
nakup zemljišč, na katerih nameravamo pridobivati repromaterial
oziroma si zagotoviti neodvisnost pri oskrbi s surovino za gradbeno
dejavnost. Dobro smo opravili delo na področju nizkih gradenj,
trgovine in drugih storitev ter utrdili partnerski odnos do naših na-
ročnikov in dobaviteljev.

Strateško smo pozicionirali družbo za bodoče rodove, ne samo
na področju komunalnih dejavnosti, kjer nam sicer še ni uspelo
pridobiti koncesij, vendar smo skladno s terminskim načrtom vse
bližje temu cilju, temveč tudi v gradbeništvu, trgovini, izrabi obno-
vljivih virov energije in racionalni rabi resursov, svetovanju, pro-
jektiranju ter iskanju novih tržnih priložnosti. Nadaljujemo z ure-
sničevanjem svoje vizije, saj nas brez nje, trdega, strokovnega in
vestnega dela lahko jutri več ne bo.

zahvaljujem
njim,

ljam .

Izvleček poročila uprave iz Letnega poročila za poslovno leto
2004.

Zapisal Božidar Resnik, direktor družbe Kostak d.d.

Na koncu se za dobro sodelovanje vodstvenim
delavcem in vsem zaposlenim ter partnerjem in lastnikom
obljub kakovostno delo tudi v bodoce
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V skladu z določili ZGD-F v nadaljevanju
podajamo povzetek Letnega poročila dru-
žbe Kostak d.d. za poslovno leto 2004. Letno
poročilo je predloženo organizaciji, poobla
ščeni za obdelovanje in objavljanje podat
kov. Poročilo je na voljo zaposlenim v Splo
šno kadrovskem sektorju ali v elektronski
obliki vidno na portalu družbe Kostak d.d.

Nadzorni svet družbe Kostak d.d. je na
podlagi svojega delovanja in nadziranja ter
na podlagi Letnega poročila o poslovanju
družbe za leto 2004 in pooblaščenega revi-
zorja, ocenil:

da je uprava v letu 2004 dobro vodila in
upravljala družbo, kar izkazujejo ter po-
trjujejo doseženi rezultati za leto 2004,

da je bil v celoti realiziran Gospodarski
načrt za leto 2004, med pomembnejše
dosežke pa je smiselno še izpostaviti
povečanje čistih prihodkov od prodaje,
povečanje čistega dobička ter dobi-
čkonosnost kapitala.

Nadzorni svet, 16.3.2005

Uprava družbe Kostak je pripravila
obsežno Letno poročilo za poslovno leto
2004, katerega je v skladu z mednarodnimi
standardi revidiranja pregledala revizijska
družba IN REVIZIJA Družba za revidiranje in
svetovanje d.o.o. Ljubljana.

Revizorjevo mnenje o računovodskih
izkazih družbe Kostak d.d., pripravljenih v
skladu s slovenskimi računovodskimi stan-
dardi za poslovno leto, ki se je končalo na
dan 31.12.2004, je pritrdilno.

»Računovodski izkazi in priloge k raču-
novodskim izkazom so resnična in po-
štena slika finančnega stanja gospodarske
družbe na dan 31. decembra 2004, po-
slovnega izida in finančnega izida njenega
poslovanja ter gibanja kapitala v tedaj kon-
čanem letu in v skladu s slovenskimi raču-
novodskimi standardi. Poslovno poročilo je
skladno z revidiranimi računovodskimi
izkazi.«

IN REVIZIJA Ljubljana, 21.3.2005

-
-
-

,
�

�

Poro sveta družbe

Revizijsko poročilo za leto 2004

čilo Nadzornega

Ključni dosežki leta 2004 v številkah 2004 2003 2002

Skupni prihodki ( v 000 SIT) 3.712.701 3.222.402 3.048.441

čisti prihodki od prodaje (v 000 SIT) 3.334.435 3.060.728 2.758.899

čisti dobiček (v 000 SIT) 73.638 61.734 5.704

denarni tok iz poslovanja - akumulacija(v 000 SIT) 180.282 159.598 100.754

naložbe v osnovna sredstva ( v 000 SIT) 179.211 127.893 133.550

čista dobičkonosnost kapitala (v%) 8,25 6,55 0,62

čisti dobiček na delnico (v SIT) 1.840,96 1.051,44 97,15

knjigovodska vrednost delnice na dan 31.12. (v SIT) 20.387 16.506 15.593

število zaposlenih – stanje 31.12. 252 257 261

povprečno število zaposlenih v poslovnem letu 259 256 255

število delnic – stanje 31.12. 40.000 58.714 58.714

Izobrazbena struktura in
izobraževanje

Po stanju 31.12.2004 je bilo v družbi
KOSTAK d.d. zaposlenih 252 delavcev, od
tega 24 s statusom za določen čas in 228 s
statusom za nedoločen čas, kar je 16 za-
poslenih manj ali 5,98 % kot je bilo pred-
videno z Gospodarskim načrtom za po-
slovno leto 2004. To je v pretežni meri po-
sledica razmer na trgu storitev, zlasti pri
izvajanju tržnih dejavnosti.
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Iz priloženega tabelaričnega pregleda
je razvidno, da se v zadnjih letih zvišuje sto-
pnja strokovne izobrazbe zaposlenih, kar
je rezultat izobraževalnih programov, v
katere so bili zaposleni vključeni in rezultat
novih zaposlitev. Družba že nekaj let z
zaposlenimi, ki izkažejo interes po dodat-
nem pridobivanju strokovne izobrazbe in
so le-ta znanja tudi v interesu delodajalca,
sklepa pogodbe o izobraževanjih ob delu.
Tako so v letu 2004 na V. stopnji strokovne
izobrazbe zaključili izobraževanje štirje
sodelavci, na VI. stopnji en sodelavec in na
VII. stopnji en sodelavec.

Zaposleni z dodatnim izobraževanjem
in usposabljanjem pridobivajo pomembna
splošna in posebna znanja, ki so po-
membna k povečanju kakovosti storitev
družbe in s tem k večji prepoznavnosti
družbe na trgu. V letu 2004 se je vsak zapo-
slen v povprečju izobraževal 8,5 ur.

V letu 2005 bomo vestno sledili zako-
nodaji in vsem njenim spremembam. Pod-
pisali bomo podjetniško kolektivno po-
godbo s sindikatom in tudi spremenili sis-
temizacijo delovnih mest. Nameravamo
izboljšati pogoje tudi proizvodnim de-
lavcem in izpolniti pogoje, da bodo svoje
delo opravljali čim bolje.

Sredi leta 2004 je bila med socialnimi
partnerji (Združenje delodajalcev, GZS,
Združenje za varstvo okolja Slovenije in sin-
dikati), podpisana Kolektivna pogodba ko-
munalnih dejavnosti, ki je začela veljati s
1.08.2004. Nova kolektivna pogodba de-
javnosti je v odnosu do predhodne uvedla

kar nekaj sprememb, pri čemer se le-te na-
našajo na normativni in tarifni del. V nor-
mativnem delu so pomembnejše spre-
membe v zvezi z opredelitvijo delovnih
mest v tarifne razrede, odmero dopustov,
opredelitev disciplinske in odškodninske
odgovornosti delavcev. Pomembnejše
spremembe v tarifnem delu pa so v višini
izhodiščnih plač, dodatkov in nadomestil
plač, povračilu stroškov v zvezi z delom,
dodatkom po ZIDPPZS, višino odpravnin in
jubilejnih nagrad.

o z zastavljenimi cilji, nadaljevala svoje
dejavnosti na vseh področjih. Dodaten
napor nameravamo vložiti v ozaveščanje
prebivalstva. V načrtu imamo delovanje na
področju obnovljivih virov energij in
učinkovite rabe energije nasploh. Tudi po-
dročje svetovanj in projektiranja ter
vodenje investicij bi želeli razvijati v še večji
meri. Pri tem smo se soočili s pomanj-

kanjem ustreznih prostorov, zato smo se
konec leta 2004 lotili dozidave poslovne
zgradbe v Žlapovcu. V njej bomo lažje
izvajali storitve in se posvetili strankam na
enem mestu, v prijaznem, poučnem in
urejenem okolju. Prav tako nam bodo do-

datni prostori omogočili boljše delo v grad-
beništvu, trgovini in komunali, sprostilo se
bo precej pisarn, enota ravnanje z odpadki
pa se bo preselila na Zbirni center Spodnji
Stari Grad. Strokovnim službam namera-
vamo izboljšati pogoje dela, saj nas
strokovnjaki za varstvo in zdravje pri delu
opozarjajo, da so nekateri dosedanji po-
slovni prostori neprimerni. Poseben pou-
darek bo dan razvojnim aktivnostim: od
večjih možnosti za izobraževanje, informa-
cijsko-komunikacijsko tehnologijo, projek-
tno vodenje, svetovanje in projektiranje s
posebnim poudarkom na komunalnem in
energetskem sektorju. Pri gradnji samega
objekta, pa tudi na drugih področjih, na-
meravamo pridobiti subvencije in sredstva
iz različnih razpisov. Uporabiti imamo na-
men nekatere reciklirane materiale (penje-
no steklo), obnovljive vire energije, (toplot-
na črpalka, sončne celice) in učinkovito ra-
bo energije (kvalitetno izolacijo, ogrevanje
v masi).

Smo družbeno odgovorno podjetje, ki
kvalitetno opravlja tako gospodarske javne
službe kot tudi tržne dejavnosti na podro-
čjih komunale, vzdrževalnih in čistilnih del,
trgovine ter nizkih gradenj, v zadovoljstvo
strank, zaposlenih, partnerjev in lastnikov.
Zavedamo se, da moramo delovati v korist
okolja, v katerem delujemo. Zato smo tudi
v letu 2004 odnosom z javnostmi namenili
veliko pozornosti, med drugim tudi s šte-
vilnimi donacijami in sponzorstvi. Še pose-
bej pa smo ponosni na že tradicionalno
dobro delo z mladino, predvsem v izo-
braževalnem smislu. Preko različnih me-
dijev smo edukativno vplivali tudi na vso
ostalo populacijo. Organizirali smo tudi
različne strokovne posvete, predavanja,
delavnice in oglede, tako na domačem kot
mednarodnem prostoru. Eno zahtevnejših
področij je bilo vsestransko angažiranje na
organizacijskem in predavateljskem nivo-
ju v okviru programa seminarjev TAIEX (Te-
chnical Assistance International Exchange)
s področja varstva okolja, katerega se red-
no udeležuje tudi večje število zaposlenih
v naši družbi. Tudi nasploh smo ogromno
investirali v socialni kapital, s poudarkom
na zaposlenih, saj menimo, da je uspo-
sobljen in zadovoljen delavec pomemben
del celote ter jamstvo dobrih poslovnih re-
zultatov. Poskušali smo doseči še večjo
motivacijo zaposlenih za izobraževanje in
njihovo aktivno vključevanje v uresniče-
vanje ciljev družbe.

Nova kolektivna pogodba
komunalnih dejavnosti

Odnosi z javnostmi

Načrti za prihodnost in novi
poslovni prostori

Družba Kostak d.d. bo v letu 2005, sklad-
n
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Povzetek Gospodarskega načrta za leto 2005
Letni gospodarski načrt je sestavljen na

osnovi predračunov posameznih sektorjev
in služb. Temelji na analizi obstoječega
stanja, oceni možnosti za razvoj podjetja,
določanju prihodnjega stanja in ciljev po-
slovanja ter določanju poti za dosego teh
ciljev. Načrtovani cilji družbe Kostak so
usmerjeni k čim bolj uspešnemu poslo-
vanju.

Na področju izvajanja -
se srečujemo s pro-

blemi, saj je uspešnost poslovanja, ki se
izraža v poslovanju z dobičkom, podrejena
kvalitetnemu zadovoljevanju javnih po-
treb. Iz tega izhaja tudi specifičnost družbe
Kostak, saj se sooča tako z zahtevami trga
kot tudi z zahtevami države oziroma lo-
kalne skupnosti.

Zakonodaja je Občini Krško dodelila vse
pristojnosti urejanja pogojev delovanja lo-
kalnih gospodarskih javnih služb, norma-
tivno urejanje kakor tudi določanje cen. V
letu 2005 pričakujemo, da bo Občina Krško
za področje izvajanja lokalnih gospo-
darskih javnih služb podelila koncesije.
Občinske odloke na področju izvajanja
gospodarskih javnih služb bo potrebno v
poslovnem letu 2005 spremeniti in do-
polniti v skladu z direktivami Evropske unije
in z novimi državnimi zakonskimi usme-
ritvami za posamezno dejavnost.

Vse bo-
mo razvijali v skladu s potrebami naro-
čnikov določenih storitev, z novo opremo
pa poskušali zagotoviti tudi višji nivo sto-
ritev. Opozarjali bomo na problem one-
snaženja pitne vode s pesticidi, predvsem
na občutljivih in kmetijsko intenzivnih ob-
močjih. Prizadevali si bomo zmanjšati

tveganje in odvisnost od rabe zaščitnih
sredstev ter gnojil, v sodelovanju z Občino
Krško, Kmetijsko svetovalno službo, mi-
nistrstvi, ARSO, IRSO in ostalimi institu-
cijami, da bo vpeljana dobra praksa na
področju kmetovanja, s posebnim poudar-
kom na vodovarstvenih pasovih.

Planiramo ustanovitev hčerinskega
podjetja na področju ravnanja z odpadki,
kar bo zahtevalo tudi kapitalski vložek.

V
vzdržujemo dosežen nivo realizacije, in
sicer z deli na izgradnji infrastrukture na
spodnji Savi ter z že podpisanimi po-
godbami z Občino Krško kot investitorjem
(adaptacija glasbene šole, urejanje poko-
pališč Brestanica…). Prizadevali si bomo
pridobiti koncesijo in možnost izkoriščanja
gramoza na Krškem polju ter materiala iz
kamnolomov. V sodelovanju s Tehnično ra-
zvojnim sektorjem bodo dokončane inv-
esticije v novo upravno zgradbo. Nadaljuje
se zimsko in letno vzdrževanje lokalnih

cest v občini Krško. V trgovini bomo do-
končali prilagoditev prodajnih prostorov in
vseh ostalih zahtev za poslovanje malopro-
dajne trgovine.

Načrtovani rezultati za leto 2005 so nižji,
kot smo jih realizirali v preteklih dveh
primerjalnih letih. V obeh letih so imeli
bistven vpliv izredni prihodki, in sicer v letu
2003 odškodnina GIP-O v višini 42.448 tisoč
SIT in v letu 2004 plačilo dela popravljenih
terjatev do Togrela v višini 31.000 tisoč SIT,
kar je ugodno vplivalo na dosežene
rezultate, predvsem pa na dosežen čisti
dobiček, čisti dobiček na delnico in
knjigovodsko vrednost delnice. V letu 2005
izrednih prihodkov iz tega naslova nismo
načrtovali.

Trudili se bomo še vnaprej graditi svojo
prepoznavnost v okolju in krepiti
zadovoljstvo porabnikov naših storitev,
posledično pa povečevati poslovno
uspešnost.

dejavnosti go
spodarskih služb

tržne dejavnosti komunale

sektorju nizkih gradenj

Ključni podatki Plan 2005 Leto 2004 Leto 2003

sredstva (v 000 SIT) 5.278.137 5.182.950 5.323.794

kapital (v 000 SIT) 848.045 815.472 969.106

celotni prihodki (v 000 SIT) 3.416.008 3.712.701 3.502.561

čisti prihodki od prodaje (v 000 SIT) 3.018.045 3.334.435 3.060.728

čisti poslovni izid (v 000 SIT) 45.623 73.638 61.734

denarni tok iz poslovanja – akumulacija (v 000 SIT) 136.848 180.282 159.598

naložbe v osnovna sredstva (v 000 SIT) 251.430 179.211 127.893

dodana vrednost na delavca (v 000 SIT) 4.807 4.624 4.386

čisti dobiček na delnico (v SIT) 1.140,57 1.840,96 1.051,44

knjigovodska vrednost delnice (v SIT) na dan
31.12.

21.201,12 20.386,82 16.505,53

število delnic 40.000 40.000 58.714

število zaposlenih v poslovnem letu-iz ur 254 246 246
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Lastniška struktura družbe

V tem letu nam je uspelo urediti
lastniško strukturo in zmanjšati kapital v
skladu s sklepi skupščine družbe, tako da je
Občina Krško prišla do največjega 43%
lastniškega deleža in hkrati s strateškimi
partnerji, vodstvom in zaposlenimi tvori
neke vrste javno zasebno partnerstvo (PPP
Public Private Partnership), ki je že dalo
ustrezne učinke in potrdilo usmeritev k
poslovni odličnosti.

Grafični prikaz lastniške strukture družbe Kostak d.d.
Izpis iz delniške knjige Klirinško depotne družbe Ljubljana, stanje na dan 31.5.2005

Mikroekonomska izhodišča:

Ključni cilji in naloge v letu 2005

- družba KOSTAK d.d. bo v letu 2005 de-
lovala na področju povezovanja in sku-
pnega nastopa podjetij, ki opravljajo
gospodarske javne službe in sorodne
tržne dejavnosti na območju Posavja,

- načrtovana je prodaja naložbe v kapital
družbe Radio Brežice d.o.o. in Ljubljan
sko banko d.d. Ljubljana, ter nakup del
nic Zavarovalnice Triglav na podlagi
Zakona o lastninskem preoblikovanju
zavarovalnic,

- načrtovane so dolgoročne finančne
naložbe v kapital družb v mešani la-
stnini, ki bi delovale na področju rav-
nanja z gradbenimi odpadki in
papirjem in naložba v kapital družbe, ki
opravlja dejavnost upravljanja in
vzdrževanja stanovanj ter s področja
informacijskih tehnologij,

- plan kadrov temelji na potrebah, ki
izhajajo iz načrtovanega obsega de-
javnosti, upoštevajoč racionalizacijo
poslovanja in povečanja produktivnosti
zaposlenih,

- načrtovani prihodki iz poslovanja so
približno enaki kot so doseženi za leto
2004.

- povečati učinkovitost in uspešnost po-
slovanja na osnovi konkurenčnosti, s
poudarkom na zanesljivosti ter varstvu
okolja,

- doseči pozitiven rezultat poslovanja in
realizirati planirani dobiček (zado-

voljstvo lastnikov delničarjev),
- zagotoviti pogoje za nemoteno izva-

janje vseh dejavnosti, za katere je po-
djetje pristojno po obstoječih veljavnih
aktih,

- povečati kvaliteto izvajanja komunalnih
in drugih storitev in s tem boljše za-
dovoljevanje njihovih potreb, želja, pri-
čakovanj (zadovoljstvo kupcev upo-
rabnikov storitev),

- realizirati investicijski program in odpro-
dajo poslovno nepotrebnega premo-
ženja,

- nadgraditi motivacijo zaposlenih tudi z
nematerialnimi oblikami motivacije
(zadovoljstvo zaposlenih),

- dograditi poslovni objekt za boljše po-
goje dela zaposlenih in zagotavljanja
prijaznejšega okolja strankam (izva-
janje aktivnosti na enem mestu),

- izboljšati obračanje zalog in znižati nji-
hovo stanje na optimalno raven,

- kvalitetno sodelovati s poslovnimi part-
nerji,

- uvajati projektno vodenje,
- formirati skupine za projektiranje in

izvajanje del na področju komunale ter
posameznih tržnih dejavnosti,

- uvesti in izvajati notranji nadzor oskrbe
s pitno vodo po sistemu HACCP,

- v sodelovanju z občino pridobiti vodna
dovoljenja za rabo vode iz vodnih virov
v našem upravljanju,

- izvajati sanacijske ukrepe na večjih
sistemih oskrbe s pitno vodo,

- zmanjšati število okvar na vodovodnem
omrežju za 10 in stroške materiala ter
ostalih stroškov za 1.000 tisoč SIT,

- vgraditi nova merilna mesta za sprem
ljanje razlik, izboljšati nadzor nad omre
žjem (telemetrija) in zmanjšati vodne
izgube za 30.000 m ter vzpostaviti
sistem spremljanja razlik med načrpano
in prodano vodo,

- zmanjšati število neustreznih vzorcev
pitne vode na omrežju za 5 %,

- zmanjšati porabo energije kWh/m3 pro-
dane vode za 1 kWh/m ,

- pričeti z rednim obratovanjem čistilne
naprave Brestanica,

- sodelovati pri izgradnji kolektorja v
Krškem in njegovi okolici ter postopna
priključitev v centralno čistilno napravo,

- povečati količine ločeno zbranih frakcij
odpadkov iz gospodinjstev ter odpro-
daja le-teh za 750 ton,

- zmanjšati količino odloženih ostankov
odpadkov na odlagališču za 750 ton,

- dograditi zbirni center in sortirnico
odpadkov v Spodnjem Starem Gradu.

-
-

-
-
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ojaku Janezu, ki služi vojaški rok že 3 leta
piše ljubica pismo. Vsebina pisma: Dragi
Janez! Sam dobro veš da je najina zveza zelo
slaba zato te zapuščam. Medtem ko si v
vojski sem te ţ e 4x prevarala. Zato mi pođlji
mojo sliko ki sem ti jo dala nazaj. Zbogom!
Janez nekaj časa premiđlja nato pa se domisli
izjemne ideje. Vse svoje kolege v vojski pros
da mu posodijo slike svojih mam, sester,
ljubic... Vse te slike zapakira v paket in ga
pođlje svoji nekdanji, zraven pa priloţi listič na
katerem piđe:"Nespomnim se kakđnasi zato
si med slikami mojih ljubic izberi svojo sliko
ostale pa mi pođlji nazaj"
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N vosti na zbirnem centru Spodnji Stari Grado
Zbirni center, kot objekt za ravnanje z

odpadki, omogoča končno obdelavo po-
sameznih vrst odpadkov in njihov plasma
končnim uporabnikom. Sestavni del centra
je: sprejemni plato, poslovni objekt s teht-
nico, plato za pranje vozil in parkirišče, nad-
strešnica, kjer se pripravljajo ločene frak-
cije komunalnih odpadkov in kompo-
starna za obdelavo bioloških odpadkov v
kompost.

V bližini vašega doma so urejena
odjemna mesta, ki se pravilno imenujejo
ekološki otoki. Z različnimi barvami in na-
pisom vas opozarjajo, katerim odpadkom
so namenjene. Na območju občine Krško
je postavljenih 120 ekoloških otokov. Loče-
no zbiramo papir, plastenke in steklo. Posa-
mezne frakcije ločeno zbranih komu-
nalnih odpadkov še enkrat pregledamo,
preberemo, papir in plastične mase zba-
liramo, steklo pa skladiščimo vse do pre-
daje končnemu uporabniku. Hkrati se na
kompostarni ločeno zbrani biološki odpad-
ki predelajo v naravno gnojilo - kompost.

Ravno v tem obdobju potekajo gradbe-
na dela za sortirnico, kjer se bo prebiral pa-
pir in plastika. Pot v sortirnici bo naslednja:
odpadke na prvem tekočem traku bodo
delavci ročno odbirali in odmetavali v na-
menski prostor pod tekočim trakom. Preo-
stanek se bo na koncu izločal in baliral ter
odvažal na odlagališče. Ločena frakcija
pod prvim tekočim trakom se bo odrinila

na drugi tekoči trak, ki se zaključi s sti-
skalnico in balirko. Izdelovale se bodo bale
uporabnih frakcij, ki se bodo odvažale kon-
čnim prevzemnikom. Vsi ostali odpadki, ki
se pobirajo s smetarskimi vozili, bodo pri-
peljani na prekladalno postajo, ki je tudi na
lokaciji zbirnega centra. Odpadke bo po-
trebno stresti v velik zalogovnik, ki bo
polnil stiskalnico, ta pa bo stiskala odpadke
v velike 30 m zaprte kontejnerje. Kon-
tejnerji se bodo odvažali na izpraznitev na
odlagališče za nenevarne odpadke v Novo
mesto (CEROD Center za ravnanje z od-
padki Dolenjske). Z izgradnjo prekladalne
postaje se bomo izognili vožnjam sme-
tarskih vozil v Novo mesto, saj bo zaradi sti-
skanja potrebna samo ena ali dve vožnji na
dan.

Kompost je, kot vsi že dobro veste, na-
ravno organsko gnojilo, s katerim
izboljšujemo zemljo. Je tudi najra-
cionalnejši način pospravljanja koristnih
odpadkov. Kompostiranje postaja v novejši
dobi postopek, ki ga uveljavlja močno
vzpodbujena okoljska zavest, saj je mesta
za odlaganje komunalnih odpadkov vse
težje najti. To zlasti v naseljih individualnih
hiš ljudi zelo vzpodbuja k pripravljanju
lastnega komposta, komunalna podjetja
pa organiziramo ločeno zbiranje organ-
skih odpadkov, ki jih nato s komposti-
ranjem pripravimo do gnojila. Biološke
odpadke zato redno ločujemo v za to na-
menjene rjave posode, katere potem od-
peljemo na Zbirni center v Spodnji Stari
Grad.

Že leto in pol je minilo, odkar smo pri-
peljali prve biološke odpadke v kompo-
starno na Zbirni center. V tem času je na-
stalo pet kompostnih vrst v dolžini 50 m.
Skupno torej preko 500 m3 komposta.
Kompostiranje je dinamičen in izjemno
kompleksen mikrobno-ekološki proces, v
katerem so glavni kazalci temperatura, pH
in hranljive snovi ter seveda, kot posledica

tega, tudi vzpostavitev ustrezne mikrobne
sestave. Hitrost procesa do končnega
produkta - humusa - je odvisna od vrste
prepletajočih se okoljskih dejavnikov.

KAJ KOMPOSTIRAMO

3

Kompostiramo vse, kar je organskega
izvora. Na kompostni kup torej spadajo:

vsi vrtni in kuhinjski odpadki (sveži in
posušeni ostanki zelenjave, sadja,
jajčne lupine ......). Kuhane ostanke iz
kuhinje raje ne uporabimo, ker pri
gnitju pritegnejo škodljivce,
vrtni plevel, trava, šota, listje, ovenelo
cvetje, odcvetele lončnice, narezana
zelišča,
slama, praprot, stelja - mineralno bo-
gate snovi, razvijajo toploto,
hišni prah, smeti, prah iz sesalnika,

?

?

?

?

?
?

?

?
?

?
?

papir, lepenka, tudi potiskan papir,
lesni pepel - koristno kalijevo gnojilo, proti
škodljivcem,
živa meja, grmovje, trajnice - narezano na
manjše kose - za drenažo,
žaganje, lesna volna,
saje - odlično gnojilo, greje tla, povečuje
rodovitnost,
odpadki vinskih kleti, pivovarn,
…
Čim bolj pestra je sestava kompostnega

kupa, tem boljša je njegova kakovost.
Odmrle organske snovi se s kompo-

stiranjem po naravni poti pretvarjajo v
humus. Končni izdelek smo že posredovali v
analizo pristojni instituciji. Rezultati so
ustrezni, tako iz mikrobiološkega vidika kot iz
kemičnega. Uporabljali ga bomo za lastne
potrebe.

Sortirna linija

Kompostiranje
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Eko tržnica in osveščanje otrok
Na Kostaku dobro vemo, da v šolah

mladi pod vodstvom prizadevnih koordi-
natorjev raziskujejo, proučujejo in skrbijo
za urejeno in čisto okolje v šoli in okrog nje.
Otroci nam dajejo dodaten zagon pri
osveščanju. Omogočamo jim krajše
ekskurzije, oglede objektov in naprav na
področju varovanja okolja (čistilne
naprave, zbirni centri, črpališča pitne
vode,…), pomagamo s predavanji in
gradivi o vodi, odpadkih, o onesnaženju
narave nasploh, med drugim tudi uspo-
sabljamo za elektronsko poslovanje. Že-

limo jim omogočiti tudi naravoslovne de-
lavnice, še več predavanj in pomoči ob na-
ravoslovnih dnevih npr. Vsaka šola v občini
Krško ima svoj ekološki otok, kjer pridno lo-
čujejo papir, steklo in plastenke, zbirajo pa
tudi pločevinke in zamaške. Zbrane za-

maške pripeljejo na Kostak, kjer jih steh-
tamo in odpeljemo na zbirni center. V na-
ravovarstvenih krožkih po šolah se orga-
nizirajo ekološke ure, kjer učenci pišejo, ri-
šejo in se pogovarjajo o obravnavani pro-
blematiki. Njihove risbice o naravi in var-
stvu okolja smo v lanskem letu skrbno
zbrali in oblikovali letni koledar. Bil je po-
hvaljen in iskan, potreben je bil celo pona-
tis.

S skupnimi močmi skušamo naša
znanja prenesti na starše in na ostale pred-
stavnike krajevnih skupnosti, občin. Še po-
sebej uspešni smo, kadar znamo svoje de-
javnosti posredovati širši javnosti, saj s
takšno naravnanostjo lahko vplivamo na
dosedanje razmišljanje in delovanje ljudi.
Ko smo v letu 2004 združili moči, je nastal
projekt, katerega smo poimenovali: »Koga
okolje briga?«. V soboto, 28. maja, smo z
otroki pred podjetniškim centrom TA-BU

Krško že drugič zapored predstavili vsem
zainteresiranim EKO TRŽNICO. Otroci iz
vseh šol v občini Krško so se posebej po-
trudili in po stojnicah razstavili svoje skrbno
izdelane naravne izdelke. S pomočjo po-

vezovalke Anike Miler so osveščali vse obi-
skovalce in mimoidoče, plesali, peli, igrali,
skratka veselo rajali na temo varovanje
okolja. Naslednje leto se v maju spet sre-
čamo. Hvala vsem, ki ste kakorkoli poma-
gali pri projektu.

Kdor se že v zgodnjem otroštvu nauči, ka-
ko se lahko izogne nastajanju nepotre
bnih odpadkov in kako se mora obnašati
do okolja, se bo v kasnejših letih razvil v
kritičnega uporabnika.

-

Programerji

Motorist

Med Grehom

Trije programerji so stali na stranišču pri
pisoarjih. Prvi je končal in se odpravil k
umivalniku, da bi si umil roke. Začne si
sušiti roke, zelo pazljivo. Trgal je koščke
papirnate brisače, drugega za drugim in si
obrisal vsako kapljico, ki mu je še ostala na
roki. "Pri Microsoftu smo naučeni biti zelo
natančni," je pojasnil drugima dvema.
Drugi programer je opravil svoje opravilo
pri pisoarju in se odpravil k umivalniku.
Odtrgal si je en sam košček papirnate

brisače in si brisal roke tako, da je izrabil
sleherni centimeter brisače. "Pri Intelu
smo poleg natančnosti naučeni tudi
varčnosti," je pojasnil. Tretji programer je
prav tako končal, nakar se je odpravil proti
vratom in zaklical čez ramo: "Pri Sunu pa si
ne ščijemo po rokah!

Nekdanji motorist, veekratni državni in
evropski prvak je po 25 letih obiskal fri

zerja. Eez nekaj easa ga je frizer med
striženjem vprašal: "Ste vi veasih vozili
motor?" "Ja! Ste me spoznali?" "Ne, naletel
sem na eelado."

Moški vstopi v trgovino z umetninami.
"Rad bi kupil sliko Adama in Eve v raju."
"Pred ali po grehu?" "Med grehom."

-
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Tiskovna konferenca na petek trinajsti

Občina Krško, župan Franc Bogovič ter
družba Kostak d.d., direktor Božidar Re-
snik, sta na 13. maj 2005 povabila novinarje
na tiskovno konferenco, ki se je odvijala v
Kostakovi učilnici. Tema pod prvo točko je
bila skupna, in sicer:

Kratko sporočilo: Ob razvijanju obsto-
ječih programov na Kostaku in v občini
iščemo nove priložnosti. Menimo, da je
prihodnost v pridobivanju zelene energije,
in sicer kot produkt izrabe določenih vrst
odpadkov. Občina Krško se s takšnim po-
gledom strinja. Ker je vložek v možnost
pridobivanja zelene energije velik in danes
iz komercialnega vidika še nezanimiv, je
zagon takšnih projektov odvisen od držav-
nega in evropskega sofinanciranja. Občina
Krško se je z obširnim tako imenovanim
"Green programom" skupaj z zagrebško
županijo prijavila na Interreg. S prijavo v
program Interreg si želimo skupaj z za-
grebškimi občinami raziskovati možnosti
proizvodnje in tudi izkoriščanja alterna-
tivnih in obnovljivih virov energije na obeh
straneh evropske meje. Gre torej za pro-
jekte čezmejnega sodelovanja, ki lahko
dobijo evropsko finančno podporo. V pri-
pravljenih študijah je obdelanih šest

segmentov energetski potencial biomase,
možnost pridobivanja bio goriva, poten-
ciali geotermalne energije, poraba odpad-
ne toplote iz industrije, solarna energija in
sosežig odpadkov. Vsak od posameznih
projektov ima v posavskem prostoru realne
možnosti v praksi. Na primer ogrevanje
Kostanjevice na bio maso ali izraba od-
padne tople vode iz nuklearke. Vrednost
slovenskega, to je posavskega dela pro-
jekta Green je 113 milijonov SIT, skupaj s
projekti zagrebške županije pa je program
ovrednoten na 170 milijonov SIT. Ker
omenjeni Interreg razpis vključuje še Mad-
žarsko, bo o usodi prijavljenih programov
odločala sestavljena komisija na tridnev-
nem zasedanju, ki bo julija na Madžar-
skem. Green projekti so eden od Kosta-
kovih pogledov na prihodnost, ki so "na ča-
kanju".

In kaj, če na razpisu ne bomo uspešni?
Nekateri projekti bodo kljub temu začeli ali
nadaljevali svojo pot, vendar bo pristop
manj sistematičen. Mogoče bo tudi uspeh
zaradi tega bolj vprašljiv. Ker pa gre za ra-
zvojno zelo dober projekt, se bomo z njim
potegovali tudi na naslednjih razpisih, v ko-
likor na prvem ne bomo uspešni. Prihodnji
bo namreč objavljen še v letošnjem letu.

Ernest Sečen, novinar Dnevnika je za-
pisal: »V komunalnem in gradbenem
podjetju Kostak iz Krškega si v zadnjem ča-
su prizadevajo biti več kot le to, kar govori
njihovo ime. Tako se med drugim dejavno
vključujejo v iskanje alternativnih virov
energije, precej inovativni so tudi pri rav-
nanju z odpadki. Ker želijo nekatere svoje
ideje najprej preskusiti doma, bodo novo

poslovno zgradbo, ki naj bi bila končana
do jeseni, ogrevali in hladili na precej izvi-
ren način. Za hlajenje in ogrevanje pro-
storov bodo s pomočjo toplotne črpalke
izkoriščali zemeljsko energijo, na vrhu
objekta pa nameravajo postaviti solarno
elektrarno, da bodo preskrbljeni še z
električno energijo. Če bodo študije poka-
zale upravičenost naložbe, bi krški primer
morda lahko postal model za prihodnjo
gradnjo poslovnih in stanovanjskih objek-

tov.«
Sledile so še naslednje teme, katerih

vsebino lahko preberete v tem glasniku:

Udeležba na tiskovni konferenci je bila
več kot zadovoljiva, udeležili pa so se na-
slednji novinarji: Drago Rustja, Dolenjski
list; Ernest Sečen, Dnevnik; Matej Košir, De-
lo; Goran Rovan, TV Slovenija; Lojze Bo-
janc, Studio D; Obzornik in Neviodunum;
Martin Kerin, STA; Branka Drnovšek, RA Bre-
žice in Sevnica ter Savaglas; Irena Majce,
RA Slovenija, dani sta tudi izjavi, in sicer po
telefonu na RA Krka ter direktor osebno za
Radio Energy. Posledično je bilo v medijih
zaslediti obilo člankov na omenjene teme.

1. Mednarodni javni razpis z naslovom
projekta »Možnosti proizvodnje in izko-
riščanja alternativnih in obnovljivih vi-
rov energije na področju Zagrebačke
županije in Spodnjeposavske regije
INTERREGIJA ZELENIH ENERGETSKIH
TOKOV (GREEN)«.

2. Ultrafiltracija pitne vode na Dovškem -
Senovo;

3. Rezultati poslovanja družbe Kostak d.d.
ter pogled v bodočnost;

4. Eko tržnica ponovno v Krškem.
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Ultrafiltracijska naprava na Dobrovi na Senovem

Vodovodno omrežje se je na področju
občine Krško začelo organizirano graditi v
letu 1956. Do sedaj je zgrajenega več kot
500 km vodovodnega omrežja in več kot
sto objektov. Podjetje Kostak d.d. ima v
upravljanju okoli 85 % vodovodnega
omrežja v občini Krško. Zaradi razvejanosti
omrežja in omejenih sredstev za obnovo,
so na nekaterih področjih v uporabi še
vedno salonitne cevi, nekateri vodni viri in
zajetja pa niso tako urejena, da bi v vseh
razmerah omogočila varno oskrbo
prebivalcev občine Krško z neoporečno
pitno vodo. Takšen vodni vir je tudi v
Dobrovi na Senovem, iz katerega
oskrbujemo s pitno vodo več kot 4.000
prebivalcev senovsko-brestaniške doline.
Vodni vir je količinsko bogat, težave pa se
pojavljajo pri zagotavljanju kakovosti pitne
vode. Zato smo se v letu 2004 odločili, da je
potrebno vodni vir urediti tako, da bo v
vseh vremenskih razmerah zagotavljal var-
no vodooskrbo.

Po preučitvi več tehnologij smo se
odločili za tehnologijo čiščenja in za mini-
malne parametre, ki jih mora filtrirna na-
prava zagotoviti. Glavna naloga filtrirne
naprave je, da odstrani nečistoče iz vode,
ki se pojavijo predvsem ob večjem deževju
ter odstrani eventualno prisotne parazite
ciste.

Pripravljalna dela za izgradnjo objekta
smo začeli v mesecu decembru 2004, s
poskusnim obratovanjem pa v mesecu
aprilu 2005.

Prikaz motnosti vode na vhodu in izho-
du iz filtrirne naprave :

Kljub visoki motnosti in velikemu ni-
hanju med posameznimi dnevi, je voda po
postopku filtracije čista in ne vsebuje no-
benih nečistoč.

Poleg izgradnje novega objekta smo
sanirali objekte na obstoječem vodnem vi-
ru, delno pa tudi okolico vodnega vira, da
smo lahko postavili objekt na ustrezno me-
sto. V zadnjih letih posodabljamo omrežje z
uvajanjem daljinsko vodenega nadzora
črpanja in distribucije pitne vode, ki omogo-
ča učinkovitejše spremljanje izrabe virov ob
manjši prisotnosti zaposlenih in nižjih
stroških. Na takšen način se z izgradnjo no-
ve telefonske linije spremlja tudi obrato-
vanje ultrafiltracijske naprave v Dobrovi.

Investitor objekta ultrafiltracijske napra-
ve je Občina Krško, ki je zagotovila del
sredstev iz proračuna, črpana pa so tudi
sredstva iz tarifnega sistema. Podjetje Ko-
stak, ki je vodilo tudi izgradnjo, pa je
upravljavec naprave. Vrednost objekta ul-
trafiltracijske naprave znaša 19,9 milijonov
tolarjev, ureditev vodnega vira in obsto-
ječih objektov pa še dodatnih 16 milijonov
tolarjev.

Povzetek Ultrafiltrirno napravo smo si zaposleni
ogledali 1. junija na prijazno povabilo
»Komunalcev«. V enoti oskrba z vodo so
lepo pripravili sprejem, prikazali svečano
otvoritev naprave, strokovno obrazložili
sistem delovanja naprave ter nas tudi po-
gostili, saj smo nadaljevali s piknikom pri
lovski koči v Brezju pri Dovškem.

Takoj naslednji dan, drugega junija, je
bila uradna otvoritev, katere so se udeležili
krajani in povabljeni gostje. Povezovalka
Petra Rep je namenila pozdrav županom
sosednjih občin, svetnikom DZ gospodu
Pajku in gospodu Rugelju in DS, gospodu
Teražu, pozdrav svetnicam in svetnikom
občinskega sveta, krajevnih skupnosti in
predsedniku KS Senovo Jožetu Ribiču,
krajanom, krajankam. Sledila je zahvala
podjetju Kostak, ki je vodilo izgradnjo in je
odslej tudi upravljavec naprave, ki naj bi v
vseh razmerah omogočala oskrbo z ne-
oporečno pitno vodo ter čestitke 4.000
prebivalcem senovsko-brestaniške doline,
ki se bodo oskrbovali s pitno vodo iz
vodnega vira v Dobrovi.

?

?

?

?

Kljub izgradnji nove ultrafiltracijske na-
prave strokovne službe Občine Krško
in podjetja Kostak upamo, da bomo z
Rudnikom Senovo v zapiranju čim prej
dosegli dogovor o koriščenju vodnega
vira, saj je voda iz rudnika po sedaj po-
znanih podatkih tako kakovostno kot
količinsko ustrezna za nemoteno vodo-
oskrbo, za kar je potrebno predhodno
zagotoviti klorno napravo.
Kloriranje vode se bo še vedno izvajalo,
navkljub filtriranju pitne vode vendar
zaradi izredno čiste vode iz ultra-
filtracije naprave v manjšem obsegu.
Uporabnike na območju senovsko-
brestaniške doline smo končno lahko
obvestili, da je voda primerna za uži-
vanje in jo pred uporabo ni potrebno
prekuhavati.

Da bi uporabnikom zagotovili še kva-
litetnejšo pitno vodo, nameravamo po-
sodobiti tudi vodovodno omrežje,
predvsem primarno omrežje med fil-
trirno napravo in zdravstvenim do-
mom. Z določitvijo nove trase vodovo-
da se bomo poizkušali izogniti prečkanj
Dovškega potoka, ki ga sedanji glavni
vod seka kar petkrat.
Z zamenjavo cevovodov bomo dosegli
začrtane cilje oskrbe s pitno vodo v
občini Krško, to je zagotoviti vsem
prebivalcem zdravstveno ustrezno
pitno vodo in zmanjšati vodne izgube
pod 25 %.

Objekt ultrafiltracijske naprave

Datum Motnost vode  na
vhodu

v filtrirno napravo
v NTU

Motnost vode na
izhodu

iz filtrirne naprave v
NTU

4.5.2005 0,32 0,04
5.5.2005 5,00 0,04
6.5.2005 1,36 0,04
7.5.2005 0,48 0,03
8.5.2005 2,88 0,04
9.5.2005 0,89 0,04
10.5.2005 0,45 0,03
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S pomočjo g. Podobnika je svečanoodprta nova čistilna naprava

V Brestanici, v občini Krško, smo
6.6.2005 odprli napravo za čiščenje komu-
nalne, odpadne in padavinske vode iz se-
novsko-brestaniške doline.

Svečanosti ob otvoritvi čistilne naprave
v Brestanici sta se občanom, gostom iz so-
sednjih občin in direktorju družbe Kostak
d.d., Božidarju Resniku, pridružila minister
za okolje, prostor in energijo dr. Janez Po-
dobnik in župan občine Krško, Franci Bogo-
vič. Nagovorila sta udeležence, prerezala
trak in razglasila odprtje novozgrajene na-
prave. K besedi je bil povabljen tudi
direktor Božidar Resnik. V krški občini bo-
mo tako v naslednjih štirih letih poskrbeli
za čiščenje odpadnih voda za dobre tri če-
trtine prebivalstva, in sicer z izgradnjo no-
vega kanalizacijskega sistema za področje
krškega polja, pri čemer so bodo odpadne
vode predvidoma čistile na čistilni napravi
Vipap. Upamo na pomoč mednarodnih
sredstev ISPA.

Čistilna naprava Brestanica čisti komu-
nalno odpadno in padavinsko vodo iz se-
novsko-brestaniške doline. Poskusno obra-

tovanje se je začelo konec lanskega leta in
bo predvidoma trajalo do konca leta 2005.
Na kanalizacijski sistem Senovo-Brestanica
je trenutno priklopljenih okoli 30% objek-
tov, kar pomeni, da bo v naslednjih desetih
letih potrebno s kanalizacijo opremiti čim
večji del obeh naselij ter priklopiti vse
objekte, kjer bo to tehnično izvedljivo. Do-
sedanje analize očiščene vode, ki teče v
reko Savo, so pokazale, da naprava obra-
tuje zadovoljivo, saj je učinek čiščenja pre-
ko 90%.

Operativni program odvajanja in či-
ščenja komunalne odpadne vode, ki ga je
Vlada sprejela oktobra 2004, občinam
nalaga zahteve glede odvajanja in čiščenja
odpadne vode. Glavni cilj omenjenega
programa je izvedba javne kanalizacije v
obdobju 2005-2017. Področje Senovega in
Brestanice mora biti z javno kanalizacijo in
komunalno čistilno napravo opremljeno
do 31. decembra 2015, do 31. decembra
2017 pa mora biti na javno kanalizacijo pri-
ključene najmanj 95 odstotkov obre-
menitve, ki nastaja zaradi odpadne vode v
teh naseljih.

Investitor čistilne naprave s pripada-
jočimi objekti je Občina Krško, ki je zagot-
ovila sredstva iz okoljskih dajatev za one-
snaževanje okolja zaradi odvajanja odpad-
nih voda. Naložba v izgradnjo čistilne na-
prave, črpališča, zadrževalnega bazena in
tlačnega voda do čistilne naprave, znaša
nekaj več kot 330 milijonov tolarjev.

Pravijo, da si prihodnost lahko zagoto-
vimo le, če bomo težili k visoki kakovosti in
odličnosti tistega kar počnemo. Za ka-
kovost upravljanja in odličnost delovanja,
si bo gotovo prizadeval tudi upravljavec Či-
stilne naprave Brestanica, podjetje Kostak.

Arhiv podjetja
V letošnjem letu smo pričeli z realizacijo

vseh planov in sklepov, ki so bili namenjeni
arhivu dokumentacije v podjetju. Vzrok ta-
kojšnjih ukrepov je bila tudi gradnja nove
upravne zgradbe ob obstoječem arhivu.

V juniju je potekala akcija čiščenja arhiva
v smislu pregleda dokumentacije, ki se na-
haja v dveh prostorih objekta stare voja-
šnice ter odbiranju dokumentacije, ki ji je
potekel rok hranjenja. Dokumentacija v
omenjenih prostorih se nanaša na splo-
šno-pravne ter kadrovske zadeve, računo-
vodstvo in gradbeništvo. Le to so pridne
delavke izločile in oddale v strokovno
uničenje. Vsa dokumentacija je pred-
hodno popisana v zapisniku. Pri popisu je

pomagala predstavnica podjetja Comtech
iz Ljubljane. Zaradi sanacije zgradbe je bilo
potrebno vso dokumentacijo začasno
prestaviti (natrpati) v en prostor. V arhivu je
tako ostala dokumentacija, ki ima trajen
rok hranjenja in dokumentacija, ki ima za-
konsko predpisan rok hranjenja. V sektorju
nizke gradnje, komunali in tehnično ra-
zvojnem sektorju, so popis opravili sami.

Kje bo naš arhiv dokumentacije v
bodoče? V podjetju je potrebno zagotoviti
prostor, ki bo zadovoljeval pogoje, ki jih za-
hteva arhiv.

Med arhivsko gradivo torej spada tisti
del poslovne dokumentacije, ki ima trajen
pomen za zgodovino, znanost in kulturo.

Določiti je potrebno takšno doku-
mentacijo. Zaradi boljše preglednosti in
organiziranosti arhiva bo potrebno pri-
praviti tudi klasifikacijski načrt, na osnovi
katerega se bo dokumentacija prejemala v
nov arhiv. V pripravi je akt, ki bo vseboval
natančna navodila glede sistema arhi-
viranja, tehnične opreme, računalniškega
zapisovanja in skeniranja, evidence, pre-
gleda, posredovanja, izposoje, vodenja in
varovanju zaupne dokumentacije.

V mesecu marcu smo pričeli tudi z ele-
ktronskim arhiviranjem, in sicer s pogod-
bami. Trenutno pa je v polnem teku uva-
janje elektronskega arhiviranja prejetih ra-
čunov.
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Novice

Pohodi s Športnim društvom
Žlapovec

K

ECDL

V ostaku dobro skrbimo tudi za
nataliteto

Verjamemo, da prav dobro poznate
naše športno društvo. Nudijo nam obilo
športnih aktivnosti v najrazličnejših pano-
gah, pohode, druženje in poskrbijo tudi za
dobro razpoloženje. Nekateri pridno, red-

no razvijate svoje mišice in nabirate kondi-
cijo v fitnes centrih, katerih je precej na raz-
polago. Trenirate košarko, nogomet, bad-
minton, odbojko, tenis,… Poduk ostalim
članom: če ste naveličani in utrujeni od
vsakdanjih obveznosti, priporočamo, da se
brž odpravite k razvijanju pravega šport-
nega duha.

V društvu dobro poskrbijo tudi za tiste, ki
radi hodite na sprehode, pohode. V mese-
cu maju in juniju so bili organizirani trije po-
hodi. V programu, ki so ga poimenovali kar
»spoznavajmo okolico doma«, so 7. maja
osvojili Javornik 1024 m, se spustili do koče
na Bohorju in tam bili dobro pogoščeni z
domačo enolončnico in jabolčnim za-

vitkom. Obiskana sta bila dva najlepša sla-
pova na Bohorju, Bojance in Zlatolaska. Po
ogledu so v olju zaplavale postrvi. Junija so
člani po nekajurnem vzponu v prelepi na-
ravi osvojili Krim. Saj veste, da so jih vodili
dobra volja in lačni želodčki. Čakala je slast-
na notranjska šota. Po spustu ni potrebno
niti napisati, da so zaključili v prijetni družbi
in globoki noči.

Kaj boste storili naslednjič, ko dobite
vljudno športno povabilo?

-
-

-

V so
uspe

-

-

-
-

-

-

Na Kostaku smo prepoznavni na po
dro ju e-poslovanja in izobraževanja. V na
ši ra unalniški u ilnici uspešno izvajamo
te aje. Že dve leti pou ujemo tudi za prido
bitev ECDL (Europian Computer Driving
Licence) evropskega ra unalniškega
spri evala in kar lepo število strokovnjakov
je že usposobljeno. O ECDL spri evalu smo
veliko napisali v predhodnjem Glasniku
Kostaka, zato verjamemo, da ga dobro
poznate. Zadnji skupini sta pokazali svoje
znanje v decembru 2004 ter juniju 2005.

Opravljali so 4 module: urejanje besedil,
preglednice, predstavitve in informacija ter
komunikacija. Iskrene estitke vsem na
opravljenih izpitih.

šno opravili vse 4 mudule: Božidar
Resnik, Jože Leskovar, Renata Resnik,
Andreja Blatnik, Radovan Tkalec, Darja
Germšek, Mateja Pompe, v

pa: Miljenko Muha, Branko Kozole, Bojan
Cizel, Betka Cemi šek, Ne-
venka Keki

ši u
župan ob ško

Franc Bogovi

Spodobi se, da v Glasniku omenimo
tudi naše mamice, ki so trenutno na poro
dniški negi in jim zaželimo vse najboljše in
najlepše s svojimi otro ki, kajti rojstvo otro

ka je edinstven dogodek, pravi mali udež
in pomeni veliko spremembo v vašem živ
ljenju. Iskrene estitke torej Pernišek Ma
rjetki, Ferlin Medvešek Simoni, Poga ar
Mirjani, Prah Zekiji, Zupan i Mariji, Si
mon i Sabini in Arh Martin i peli.

"Vsak otrok je bolj dragocen in bolj u
dovit kakor vsa udesa tega sveta!

č
č č

č č

č
č

č

č

č, Anica Topolov
č in Zoran Omerzu.

Lahko se pohvalimo, da je v na čilnici
opravil vse 4 izpite čine Kr

č.

č

č

č
č

č č
č č č č Đ

č
č

decembru 2004

juniju 2005
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Na 21. Komunaliadi o prihodnosti ravnanja z odpadki
Zanimivosti iz 1. dne komunalnih
iger, 10. junija 2005

Drugi dan

Minister Podobnik na ogledu
Komunaliade

V dopoldanskem in delno popol-
danskem delu prvega dne 21. Komu-
naliade v Celju, ki je bila rekordna, tako po
številu prijavljenih podjetij, udeležencev,
kot po številu razstavljavcev na razstavi
komunalne opreme, je okrog 150 udele-
žencev strokovnega posveta najprej na-
govoril Marko Zidanšek, predsednik orga-
nizacijskega odbora Komunaliade 2005.
Marjan Jedovnicky, predsednik Združenja
za varstvo okolja pri GZS, pa je v svojem
pozdravu poudaril, da slovensko komu-
nalno gospodarstvo deluje dobro.

V strokovnem delu posveta so se pre-
davatelji osredotočili na aktualne teme ko-
munalnega področja, predvsem pa so
nakazali smernice razvoja v prihodnje.
Zaradi vse večje količine komunalnih
odpadkov in posledično višjih stroškov rav-
nanja z odpadki, bodo uporabniki v pri-

hodnje brez dvoma zahtevali večjo tran-
sparentnost zbiranja odpadkov. Ker je ra-
zličnih zabojnikov vse več, naj bi v prihod-
nosti uporabljali podzemne - vkopane za-
bojnike. Ti bodo lahko opremljeni s po-
sebnimi čipi, ali pa s sistemom, ki bo opo-
zarjal na praznjenje po potrebi. Med
zadnje novosti sodijo tudi moderne meto-
de polaganja cevi po tehnologijah »brez
izkopov«.

V sedmih predavanjih so svoje poglede
in rešitve predstavili : mag. Boris Pavličič,
mag. Aleš Gabršček, Viljem Kolar, mag.

Tomaž Kramberger, prof. Dr. Gorazd Trpin,
Peter Kobal in Edi Kocjančič.

V popoldanskem urah so si zbrani ude-
leženci ogledali staro celjsko mestno jedro
ter Stari grad, sprejeli pa so jih tudi v novih
prostorih podjetja Vigrad.

21. Komunaliada se je 11.6.2005 zjutraj
nadaljevala z delovnimi ter športnimi igra-
mi. Skoraj 3000 udeležencev iz vse Slove-
nije se je pomerilo v štirih delovnih pano-
gah: kanalizacija, vodovod, odvoz odpad-
kov in aranžiranje cvetličnih šopkov ter v
enajstih športnih panogah: tenisu, malem
nogometu, vlečenju vrvi, ulični košarki, ke-
gljanju, pikadu, namiznemu tenisu, odboj-
ki, šahu, streljanju in plavanju.

V atriju pred dvorano Golovec pa je bila
na ogled tudi razstava komunalne opre-
me. Dogajanje na razstavnih prostorih 28-
ih podjetij so med drugim popestrili Ato-

mik Harmonik, Pika Božič in skupina Flip.

Tudi g. Marjan Podobnik, minister za
okolje, prostor in energijo, se je v športno,
delovno in zabavno obarvanem dopol-
dnevu ogledal dogajanje 21. Komunaliade.
V nagovoru udeležencev omenjenega sre-
čanja delavcev komunalnih gospodarstev
Slovenije je poudaril, da so slovenska ko-
munalna podjetja uspešna zavoljo dobre
tehnologije, predvsem pa zavoljo odličnih
delavcev. Prav njim, tako Podobnik, je na-
menjen današnji dan. » V Celju vam želim
veliko športnih uspehov, predvsem pa pri-
jetno druženje ob lepem vremenu,« je na-
govor zaključil minister Podobnik ter se po-
svetil navijanju v eni izmed športnih pa-
nog, vlečenju vrvi.

Ponosno moramo prikazati še dose-
žene rezultate:

Prijavljene ekipe za Komunaliado - de-
lovna in športna tekmovanja - SKUPAJ 77
ekip

t

Povzeto iz Press informacij ZPO CELJE
Hvala vsem za sodelovanje in prijetno
druženje!

Športne igre Kostak Krško


