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V času, ko nam koledar odšteva zadnje
tedne letošnjega leta in se narava že
odpravlja k zasluženemu počitku, se lahko
tudi mi ozremo na leto, ki se izteka ter
pogledamo nekaj naših pomembnejših
dosežkov. Letos jih gotovo ni bilo malo. V
devetih mesecih letošnjega leta smo
ustvarili 22,8 milijonov evrov poslovnih
prihodkov, kar je za 54 % več kot v enakem
obdobju lani. Največjo rast prihodkov smo
dosegli na področju tržnih dejavnosti, kjer
smo ustvarili kar 67 več kot v enakem
lanskem obdobju. Zaradi negotovih

razmer na področju gospodarskih javnih
služb, inflacijskih pritiskov in drugih vplivov
je rezultat poslovanja sicer nižji kot v
devetih mesecih lanskega leta, vendar pa
povečevanje produktivnosti in visoki
prihodki obetajo dober poslovni rezultat
tudi ob koncu leta. Velja poudariti, da je
podjetje Kostak, po objavljenih podatkih v
oktobrski reviji Manager, letos med 500
največjimi na lestvici managerjev, ki vodijo
podjetja z največ prihodki.

K rasti prihodkov je največ prispevala
rast obsega gradbenih del. Pred kratkim
smo dobili javno pohvalo za kvalitetno
delo pri gradnji hidroelektrarne Krško, kjer
dela tudi zaradi naše strokovnosti in
učinkovitos t i potekajo skladno z
načrtovanimi roki. Vsak dan znova
dokazujemo, da smo sposobni, znamo in
zmoremo soustvarjati tudi največje
gradbene projekte v slovenskem prostoru.

Konec letošnjega leta bo prinesel
pomemben mejn ik na področ ju
gospodarskih javnih služb. Občina Krško
se je namreč odločila dolgoročno urediti

izvajanje gospodarskih javnih služb s
podelitvijo koncesije. Konec meseca
oktobra smo se edini prijavili na razpis,
sedaj čakamo na njegov uradni izid. V
primeru pozitivnega izida bomo postali
dolgoročni izvajalec celovitih komunalnih
storitev v občini Krško, kar nam bo prineslo
določeno stabilnost na do sedaj
negotovem komunalnem področju.

Lahko rečem, da je bilo letošnje leto tudi
leto nagrad, saj je bilo kar nekaj naših
projektov nagrajenih na lokalnem ali celo

slovenskem nivoju. Nagrade same po sebi
sicer niso vse, so pa dokaz, da delamo
dobro, da smo na pravi poti, saj v našem
delu tudi drugi prepoznajo razvojni
potencial. Najpomembnejša je bila gotovo
nagrada za inovacijo z razvojno
raz i skova ln im pro jek tom Razvo j
tehnologije za odstranjevanja plavja in
usedlin pred akumulacijskimi jezovi. Zanj
nam je Gospodarska zbornica Slovenije
najprej namenila zlato plaketo na
območnem nivoju Posavja, potem pa še
bronasto v vseslovenskem prostoru. Na 3.
slovenskem forumu inovacij oktobra v
Cankarjevem domu pa so ta isti projekt
izbrali med 30 najboljših inovacij leta.
Kostak se je tako letos večkrat znašel v
družbi najbolj uglednih, naprednih in
razvojno usmerjenih podjetij v Sloveniji.
Naj bo plaketa GZS, ki ste jo prejeli vsi
sodelujoči na nagrajenem projektu,
obenem tudi znak moje zahvale za
kvalitetno opravljeno delo, predvsem pa
spodbuda za kreiranje novih idej, s
katerimi bomo ustvarjali nove priložnosti
za razvoj podjetja.

Eno izmed njih gotovo predstavlja tudi
naša letošnja največja naložba - v podjetje
HPG (Hortikultura, plantaže in gradnje
d.o.o.) Brežice. Z njo bomo v prihodnjem
letu širili svoje dejavnosti, odpirajo se nam
nove možnosti v gradbeništvu in
hortikulturi. Z znanjem, ki smo ga pridobili
na večjih gradbenih projektih v zadnjih
let ih te r našo usmer jenos t jo v
okoljevarstvo bomo lahko ustvarili
sinergične učinke in se z novimi storitvami
usmerili v nove tržne niše. To nam na nek
način narekujeta tudi dva globalna
problema, ki počasi dosegata Slovenijo -
svetovna finančna kriza in podnebne
spremembe. Samo z ukrepi, s katerimi
bomo blažili negativne učinke le-teh, ter s
katerimi se bomo prilagodili novim
razmeram, bomo lahko v novih razmerah
obstali oz. se tudi razvijali.

V vse težjih pogojih poslovanja in vse
hujšem tempu, ki ga narekuje današnji čas,
ste zaposleni vse bolj obremenjeni. V
Kostaku se tega zavedamo, zato smo kot
prvo komunalno podjetje v Sloveniji
pristopili k pridobivanju certifikata Družini
prijazno podjetje in z veseljem vam
sporočam, da smo ga sredi novembra tudi
pridobili. Z izbranimi ukrepi bomo uskladili
potrebe delovnega procesa in potrebe
zaposlenih, s čimer bo vsem omogočeno
lažje usklajevanje med družino in
poklicnim življenjem. Verjamem, da bo to
vplivalo tudi na vaše dobro počutje v
pod jet ju , več je zadovo l j s t vo in
učinkovitost.

V letu, ki se počasi izteka, smo ponovno
nanizali veliko pomembnih uspehov.
Pokazali smo, da smo usmerjeni v
prihodnost, da imamo znanje, voljo in
moč, da skupaj stopamo naprej ter
soustvarjamo napredek in razvoj podjetja.
K uspehu Kostaka prispevate vsi zaposleni,
ki s svojim delom in znanjem ustvarjate
presežke. Pred zaključkom leta se tako
zahvaljujem vsem za marljivo delo,
predanost ter pripravljenost sprejemati in
soočati se z vedno novimi izzivi. Že sedaj
vas vabim na srečanja v prednovoletnem
času, ki bodo priložnost za sproščena
druženja in dvigovanja kakovosti
medsebojnih odnosov s sodelavci. Tako
bomo tudi v novem letu imeli dovolj moči,
poguma in zagona za nove izzive
prihodnosti. Srečno!

Božidar Resnik, univ.dipl.inž.str.
predsednik uprave

Spoštovane sodelavke in sodelavci!
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Merila uspeha so lahko zelo r

t v
razvoju posameznega podjetja. Visoke
stopnje rasti so uspeh, na katerega smo v
Kostaku ponosni, in ki jih ne bi bilo brez
ustreznega vlaganja v ljudi, raziskave in
razvoj ter naložb v posodobitev in razširitev
proizvodnih zmogljivosti.

Poslovna uspešnost se je v devetih
m e s e c i h l e to š n j e g a l et a z a ra d i

nespremenjenih cen za dejavnosti GJS in
rasti vhodnih stroškov poslabšala glede na
enako obdobje preteklega leta, se je pa
poslovanje tržnih dejavno

se kjlub temu v devetih
mesecih leta 2008 kazalniki poslovne
uspešnosti niso tako pomembno
zmanjšali.

azlična. Za
nekatere je to dobra klima in počutje v
podjetju, za druge število zaposlenih, za
tretje šteje le dobiček. Vsi pa se strinjamo,
da sta izredno pomembna rast in
napredek; tako v osebnem razvoju ko

sti močno
izboljšalo, tako da

Družba Kostak je v devetih mesecih
leta 2008 ustvarila 22,8 milijonov evrov
poslovnih prihodkov, kar je za 54% več kot

v enakem obdobju leta 2007. Na visoko rast
čistih prihodkov od prodaje je najbolj
vplivalo področje tržnih dejavnosti, s
katerimi smo ustvarili kar 67% poslovnih
prihodkov več kot v enakem obdobju
preteklega leta, medtem ko smo z
gospodarskimi javnimi službami realizirali
98% prihodkov preteklega leta. S tržnimi
dejavnostmi sedaj ustvarjamo že skoraj
88% poslovnih prihodkov podjetja.Poslovna uspešnost

Anica Topolovšek
Vodja finančno računovodskega sektorja

Poslovni prihodki 1-9/2007 plan 2008 1-9/2008

GJS 2.631.105 4.004.794 2.591.416

tržne dejavnosti 11.555.057 18.472.486 19.297.973

ostalo 116.057 227.358 113 .573

Skupaj poslovni prihodki 14.302.219 22.704.638 22.002.963

Graf: Poslovni prihodki po dejavnostih

Pomembnejši podatki o poslovanju

1-9/2007 Plan 2008 1-9/2008

Celotni prihodki 15.146.728 31.381.567 22.860.026

Poslovni prihodki v EUR 14.302.219 22.704.639 22.002.963

EBITDA v EUR 718.480 1.491.763 662.519

Čisti dobiček v EUR 339.733 549.325 159.289

Naložbe v osnovna sredstva  v EUR 1.193.568 1.279.000 844.509

Prihodki na zaposlenega iz ur v EUR 58.962 82.337 85.666

Dodana vrednost na zaposlenega v EUR 18.052 26.978 19.410

Čista dobičkonosnost prihodkov (ROS) v % 0,7 2,5 2,4

Čista dobičkonosnost kapitala (ROE) v % 3,5 11,7 8,3

Čista dobičkonosnost sredstev (ROA) v % 0,5 1,8 1,3

Število zaposlenih stanje 30.9.2008 268 296 280

Povpre števično lo zaposlenih iz ur 257 286 267

KAKO SMO POSLOVALI
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Graf: Prihodki, dodana vrednost in stroški dela na zaposlenegaRezultati poslovanja

Na ekonomiko poslovanja družbe
Kostak je v devetih mesecih pozitivno
vplivala rast deleža tržnih dejavnosti –
predvsem gradbeništva, in povečanje
produktivnosti. Kljub visoki rasti poslovnih
prihodkov za 54% pa v devetih mesecih
leta 2008 nismo dosegli planiranih
rezultatov poslovanja oz. dobička.
Poglavitna razloga za to sta dva:

Čisti dobiček je zaradi omenjenih
razlogov v devetih mesecih leta 2008

znašal 159 tisoč evrov, kar tako predstavlja
29% načrtovanega dobička za celo leto
2008.

-

-

nepotrjene cene za storitve gospo-
darskih javnih služb ter zmanjševanje
prodanih količin. Predlog povišanja
cene za storitve ravnanje z odpadki je
bil zaradi povišanih stroškov odlaganja
odpadkov na regijskem odlagališču v
Novem mestu posredovan na vlado že
v septembru 2007, za storitve oskrbe z
vodo ter odvajanje in čiščenje
odpadnih voda pa v maju 2008. Vlada
nam je v oktobru 2008 potrdila le
zvišanje cene za odlaganje odpadkov,
ki bo uporabljena šele v novembru
2008, ostala povišanja pa se na
minis trs tvih še usklajujejo. Ob
nespremenjenih cenah se nam tako
povišujejo le s troški izvajanja
gospodarskih javnih služb.

inflacijski pritiski na stroške poslovanja,
predvsem visoka rast stroškov ener-
gentov ter rast stroškov financiranja kot
posledica inflacijskih gibanj in globalne
finančne krize.

Kostak je ponovno dokazal svoje
znanje, ustvarjalnost in razvojno
usmerjenost.

Zlato priznanje GZS za inovacijo na
območni ravni

Z razvojno raziskovalnim projektom
Razvoj tehnologije za odstranjevanje
plavja in usedlin smo v letu 2006 uspeli
pridobiti nepovratna sredstva Evropskega
sklada za regionalni razvoj v višini 645 tisoč
evrov. Letos pa smo za omenjeni projekt
prejeli dve nagradi Gospodarske zbornice
Slovenije za inovacijo ter bili na
Slovenskem forumu inovacij izbrani med
30 najboljših inovacij v slovenskem
prostoru.

Gospodarska zbornica Slovenije
podeljuje nagrade za inovacije podjetjem,
ki se odlikujejo po inovativnosti,
pozornosti na dogajanja v poslovnem
okolju, predvidevanju smernic razvoja in
p o s t a v l j a n j u n o v i h t r e n d o v. S
podeljevanjem priznanj in diplom je pred

dvanajstimi leti začela območna zbornica
Zasavje, kasneje so se ji pridružile tudi
ostale območne in regionalne zbornice.
Priznanja za najboljše inovacije so tako
prerasle v vseslovensko promocijo inovacij,
kjer danes sodelujejo vse območne in
regionalne zbornice GZS. Letošnja
podelitev priznanj najboljšim inovacijam
na nacionalni ravni je bila tako že šesta po
vrsti.

Ravno tako GZS Območna zbornica
Posavje iz Krškega organizira izbor
najboljših inovacij na regionalnem nivoju.
V okviru razširjene seje Upravnega odbora
so 8. septembra 2008 v prostorih našega
p o d j e t j a o r g a n i z i r a l i s r e č a n j e
gospodarstvenikov Posavja ter podelili
odličja najboljšim inovatorjem Posavja.

Na srečanju, ki so se ga udeležili vsi
v idnejš i preds tavnik i posavskega
gospodarstva in posavskih Občin, so
spregovorili na temo gospodarskih
dosežkov ter perspektive gospodarstva
Posavja. Minister za gospodarstvo Andrej
Vizjak je izpostavil prihodnost Posavja

predvsem v energetiki, vključujoč
spodnjesavske hidroelektrarne, morebitni
drugi blok NEK, uporabo obnovljivih virov
energije ter povezavo s Fakulteto za
energetiko, ki je letos že sprejela prve
študente. Sledila je podelitev nagrad. Pri
podelitvi odličij inovatorjem sta se ministru
Vizjaku pridružila še Rudi Mlinarič,
predsednik Upravnega odbora GZS OZ
Posavje Krško ter Jelka Kreuz, predsednica
ocenjevalne komisije za inovacije.

Komisija za inovacije je med prispelimi
vlogami na razpis letos izbrala dva
nagrajenca. Podjetje Duropack Tespack
d.o.o. iz Brestanice je prejelo dve srebrni

NAGRADE ZA INOVATIVNOST
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Nagrada GZS za inovacijo tudi na
nacionalni ravni

Kostak tudi med 30 najboljšimi na
Slovenskem forum inovacij

Vseh trinajst območnih in regionalnih
zbornic Slovenije je v finale poslalo na
regionalnem nivoju najbolje ocenjene
inovacije, kar pomeni, da so šle nagrajene
inovacije Duropack Tespacka in Kostaka na
ponovno ocenjevanje v dr žavn i
konkurenci. Na ta način se je nabralo 40
najbol jš ih slovenskih inovacijskih
predlogov, izmed katerih so izbrali »najbolj
inovativne med inovativnimi« ter jim
podelili zlata, srebrna in bronasta
priznanja.

V uvodnem govoru na podelitvi nagrad,
ki je potekala 17. septembra 2008 v
Ljubljani, je Zdenko Pavček, predsednik
Gospodarske zbornice Slovenije (GZS)
poudaril, da so »ključen element
inovativnosti posamezniki, inovatorji na
področ j ih tehnologi je , procesov,
oblikovanja ali trženja, ki prinašajo v
podjetja sveže ideje, zamisli, ustvarjalni
nemir, izboljšave in rešitve".

Minister za gospodarstvo Andrej Vizjak
je v nagovoru izpostavil program za
s p o d b u j a n j e p o d j e t n i š t v a i n
konkurenčnosti, krepitev podjetij z visoko
usposobljenimi kadri, sodelovanje v
mednarodnih razvojnih podjetjih, prenos
znanja univerz v gospodarstvo, vlaganje v
raziskave in razvoj ter finančno podporo
malim in srednje velikim podjetjem.

Andrej Kerin, predsednik osemčlanske
nacionalne ocenjevalne komisije, je
povedal, da je imela le-ta zelo zahtevno
nalogo, saj so bili vsi predstavljeni predlogi
na svojih področjih izvrstni. Da je
slovensko gospodarstvo inovativno,
dokazuje tudi število prijav podjetij za
natečaj najboljših inovacij – letos jih je na
regionalni ravni kandidiralo prek 170, pri
tem je sodelovalo prek 300 inovatorjev iz
slovenskih podjetij.

Komisija je z zlatim priznanjem
nagradila inovaciji podjetja Acroni (za
razvoj nikljevih zlitin invar) ter Hidria
Inštitut Klima (za valovito geometrijo
lopatice aksialnega ventilatorja). Podelili so
20 srebrnih priznanj, med katerimi je med
drugim tudi Krka iz Novega mesta. Med 11

prejemniki bronastih priznanj sta obe
posavski nagrajeni podjetji - Duropack
Tespack ter Kostak. V imenu razvojno
raziskovalne skupine na projektu so
nagrado za inovacijo na podelitvi prejeli
Božidar Resnik kot vodja nagrajenega
podjetja, Željko Horvat, kot tehnični vodja
projekta ter Jože Leskovar kot vodja
skupine za tehnološko opremo.

Plakete za ostalih 22 članov projektne
skupine je nagra jencem podel i l
predsednik uprave na kostanjevem
pikniku za zaposlene pri Lovski koči v
Velikem Podlogu v začetku oktobra. Vsem
se je zahvalil za kakovostno opravljeno
delo na projektu, čestital za doseženo
nagrado in poudaril, da Gospodarska
zbornica Slovenije s temi priznanji
nagrajuje inovativnost, inventivnost, tržno
zanimivost in primernost okolju. Lahko
smo ponosni, saj nagrada za najboljše
inovacije na nacionalni ravni predstavlja
najvišje priznanje inovativnim dosežkom
slovenskih podjetij. To pomeni, da imamo
v Kostaku visoko strokovno znanje, ki ga
znamo združi t i s kreat ivn imi in
inovativnimi idejami ter oblikovati
projekte, s katerimi sežemo prav v vrh
slovenskih razvojno usmerjenih podjetij.

P rojekt Razvoj tehnologi je za
odstranjevanje plavja in usedlin pred
akumulacijskimi jezovi smo ravno tako
prijavili na Slovenski forum inovacij. To je
osrednja nacionalna preds tavi tev
podjetniških inovacij, izumov, novih
tehnoloških rešitev in inovativnih podjetij.
Nanjo je prispelo 177 prijav, ki jih je
ocenjevala strokovna komisija, sestavljena
iz enainšestdesetih uglednih slovenskih
strokovnjakov s področij tehnike in
poslovnih ved, patentnih strokovnjakov,
predstavnikov slovenskih inovatorjev in

štirih tujih svetovalcev. Komisija je
najboljše izbrala na osnovi vrednotenja
tehničnih, inovacijskih in podjetniško-
poslovnih vidikov projektov.

Izbrali so 10 najbolj inovativnih podjetij
in 30 najboljših inovacij. Naš projekt je bil
uvrščen med 30 izbranih inovacij. Tako
smo dobili možnost, da ga predstavimo na
3. slovenskem forumu inovacij, ki je
potekal 21. in 22. oktobra v Cankarjevem
domu. Na razstavi najboljših slovenskih
inovacij in inovativnih podjetij smo se
predstavili s plakatom in kratkim opisom
projekta, naša razpoznavnost pa nam je
bila omogočena tudi z objavo v ob tej
priložnosti izdanem zborniku.

Forum je odprl gospodarski minister
Andrej Vizjak, na okroglih mizah in
predavanjih pa so sodelovali številni
ugledni slovenski gospodarstveniki,
predstavniki vlade in znanstvenih inštitucij.
Poudarjali so pomen kreativnosti in svežih
podjetniških idej za razvoj slovenskega
gospodarstva.

priznanji za inovaciji embalaže iz kartona z
naslovom 'Pomladno cvetje' in 'Knjiga'.
Kostak pa je za inovacijo s projektom
'Razvoj tehnologije za odstranjevanje
plavja in usedlin pred akumulacijskimi
jezovi prejel zlato priznanje.
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Rast komunalnih cen

Za območ je obč ine K r ško in
Kostanjevica na Krki je vlada sprejela Sklep
za povišanje obstoječe cene za dejavnost
ravnanja z odpadki, in sicer za 27 %.

Sklep o uskladitvi cene zaradi
spremenjenega načina odlaganja je bil
sprejet s strani pristojnih Občinskih svetov
že septembra 2007, ko smo ostanke
odpadkov pričeli odvažati na regijsko
odlagališče CeROD v Leskovec pri Novem
mestu. Stara cena za odlaganje odpadkov

na odlagališču Spodnji Stari Grad je znašala
22,00 eur/tono, med tem, ko je potrebno
za deponiranje odpadkov na regijskem
odlagališču vključno s prevozom, plačati
kar 57,98 evrov/tono.

Za storitev odvoza in odlaganja
odpadkov ter uvedenega sis tema
ločenega zb i ran ja odpadkov so
gospodinjstva doslej plačevala 8,8320
evra/m3, s povišanjem pa bodo 11,21
evra/m3. Trenutno je individualno
gospodinjstvo za storitev ravnanja, ki ima
nameščeno posodo velikosti 160 litrov,
plačevalo 5,6235 evrov na mesec, s
povišanjem pa bo plačevalo 7,1786
evrov/mesec, kar ob povprečni porabi 15
m3 vode na mesec pomeni povišanje
zneska računa za nekaj več kot 4 %
oziroma 1,6559 EUR/mesec. Vse cene so
navedene brez DDV.

Na soglasje za povišanje cene smo v
družbi Kostak čakali več kot leto dni. Zato
bomo v letu 2008 na dejavnosti ravnanja z

odpadki prigospodarili nekaj manj kot
400.000 evrov izgube, o čemer je bil
seznanjen tudi Občinski svet Občine Krško
na redni seji, saj je potrebno v predlogu
osnutka Proračuna 2009 predvideti
odhodek za pokrivanje nastale izgube.

Za obdobje marec – december 2009 je
na območju občine Krško planirano
povišanje cen tudi naslednjih dejavnostih:
oskrba s pitno vodo za 7,9 %, odvajanje
komunalnih odpadnih in padavinskih voda
za 7% in čiščenje komunalnih in
padavinskih odpadnih voda za 11,6%.

Uspešna akcija zbiranja kosovnih
odpadkov

V Kostaku že vrsto let dvakrat letno
organiziramo akcijo zbiranja in odvoza
kosovnih odpadkov. Spomladansko akcijo
običajno izvedemo v mesecu aprilu,
jesensko pa v oktobru.

Na podlagi dolgoletnih izkušenj vedno
določimo najbolj optimalne prevozne poti
ter sestavimo urnik odvoza kosovnih
odpadkov po posameznih krajevnih
skupnostih. Uporabniki, ki so o urniku
pravočasno obveščeni, pripravijo kosovne
odpadke na odjemnih mestih poleg posod
za odpadke, ki jih po odvozu primerno
počistimo. Za odvoz uporabljamo tovorni
vozili z nadgradnjo, ki omogočata prevoz

kosovnih odpadkov v 20 in 30 m3 kotalnih
kontejnerjih.

V letošnji spomladanski akciji smo v
občini Krško zbrali 396.000 kg kosovnih
odpadkov, v občini Kostanjevica ob Krki pa
23.480 kg odpadkov. V jesenski akciji, ki je
potekala od 15. septembra do 21. oktobra,
smo zbrali 169.400 kg kosovnih odpadkov,
od tega 149.880 kg v občini Krško, v občini
Kostanjevica na Krki pa 19.520 kg. Med
kosovnimi odpadki je bila zbrana bela
tehnika in pohištvo ter drugi odpadki iz
lesa. Zbrana je bila tudi velika količina
kovinskih odpadkov, ki smo jih stisnjene
predali v nadaljnjo predelavo.

Letos smo torej odstranili skoraj 588.880
kg kosovnih odpadkov, ki se naberejo iz
gospodinjstev. Tovrstne akcije so med

uporabniki komunalnih storitev dobro
sprejete in so z njimi zelo zadovoljni, saj od
doma odpeljemo velike kose odpadkov, ki
bi jih sicer sami morali dostaviti na Zbirni
center ali bi jih dlje časa hranili na
domačem dvorišču ali pa odmetali na črna
odlagališča. Na ta način vsi skupaj
prispevamo k ohranjanju lepšega in
čistejšega okolja.

KOMUNALA

Koncesije za opravljanje
gospodarskih javnih služb
v občini Krško

Na Kostaku smo pripravili ponudbo za
podelitev koncesije za opravljanje
gospodarskih javnih služb v občini Krško,
skladno z zahtevami iz razpisne
dokumentacije (objava v Uradnem listu
številka 91/2008) in jo 27. oktobra oddali
naročniku/koncendentu. Do navedenega
dne je bila naročniku predložena samo

naša ponudba. Upamo, da nam bo Občina
v vlogi koncendenta v kratkem izdala
Odločbo o izboru, kateri bo sledila
sklenitev Koncesijska pogodbe.

Koncesijska pogodba se bo sklenila za
določen čas osmih let. Koncesionar mora
pričeti z izvajanjem koncesij najpozneje v

Že od leta 2006 dalje potekajo aktivnosti
za podelitev koncesije za opravljanje
naslednjih gospodarskih javnih služb v
občini Krško:

oskrba s pitno vodo,
odvajanje in čiščenje komunalnih
odpadnih in padavinskih voda,

zbiranje in prevoz komunalnih
odpadkov,
vzdrževanje občinskih javnih cest,
urejanje in čiščenje javnih površin,
urejanje in vzdrževanje pokopališč ter
pogrebne storitve,
javna razsvetljava, izobešanje zastav in
okraševanje v naseljih,
urejanje in vzdrževanje javnih tržnic.

1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.
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Vlaganja v raziskave in razvoj

A n a l i z a
sedimentacije v akumulacijskem jezeru
Boštanj

»Odstranjevanje nitratov
in organskih mikropolutantov iz
podtalnice Krškega polja«

male čistilne naprave

prvi zeleni avtomobil

1.

2.

3.

4.

Nadaljujemo z vlaganji v raziskave in
r a z v o j n a p r o j e k t u

, pri katerem sodelujemo s
Fakulteto za gradbeništvo Univerze v
Mariboru. Omenjeni projekt se s svojo

vsebino navezuje na raziskovalno-
razvojni projekt »Akumulacijski jezovi«,
za katerega smo v letu 2007 prejeli
sredstva Evropskega sklada za
regionalni razvoj in ga uspešno
zaključili.

V naslednjem letu bomo vlagali v nov
projekt, s katerim bomo prispevali k
izboljšanju kvalitete pitne vode. Z
raziskovalnim delom naše mlade
raziskovalke:

, bomo rešili
več problemov sočasno in izboljšali
kvaliteto pitne vode. Naredili bomo
konkreten korak k rešitvi problematike
onesnaženosti podtalnice ter zelo trde

vode v vodnih virih na Krškem polju, ki
predstavljajo glavni vir pitne vode v
občini Krško.

Promet je vpliven vir degradacije okolja.
Z naraščanjem cestnega motornega
prometa raste poraba fosilnih goriv in
emisije toplogrednih plinov, saj le-ta
prispeva kar 80% emisij CO2. Takšno
stanje vsekakor ne vodi k trajnostnemu
razvoju. Kaj storiti, ko pa nas je večina
odvisnih od lastnega prevoza in ko
javnega praktično ni?

Okoljski predpisi so vse strožji, gradnja
in vzdrževanje nepretočnih greznic pa
vse dražja in neekonomična. Če želimo
živeti v čistem okolju, moramo najprej
rešiti problem onesnaževanja voda. Po
zakonodaji je v naseljih, ki niso
opremljena z javno kanalizacijo, zadnji
rok za izgradnjo
(v nadaljevanju MČN) oz. nepretočneZaposleni v Zavodu Vrbov Log so našli

način – katerega je Kostak podprl, kako
potrebe po mobilnosti uskladiti z
okoljskimi zahtevami: pogon dizelskega
motorja s komplementarnim gorivom -
oljem iz oljne ogrščice!

V predhodni številki smo vam že
predstavili naš iz
Vrbovega loga, ki vozi na olje oljne
ogrščice. Z dodatnim rezervoarjem je
predelana Renault Laguna Grandtour. V
dobrem letu je Laguna na olje oljne
ogrščice prevozila 40.000 km. Avtomobil, ki
ima dva rezervoarja, se odlično obnese
tudi v zimskih razmerah. V začetku tega
leta pa smo predelali tudi nekaj let staro
službeno vozilo, ki ga kličemo kar »bel
kombi« in ga uporabljajo v službene
namene gradbinci.

Ob mehanski delavnici na sedežu
Kostaka je nova lokacija za prvo zeleno
črpalko, ki je na voljo uporabnikom, s

katerimi je družba Vrbov log sklenila
medsebojno pogodbo. Preurejenih vozil
na rastlinsko olje je v Sloveniji približno 20.
Kmalu bodo odprli še dve črpalki, na
katerih bodo točili čisto rastlinsko olje, in to
v Mariboru in Ljubljani.

60 dneh po sklenitvi koncesijske pogodbe.
Družba Kostak bo kot bodoči koncesionar
dolžna vsako leto pripraviti predlog letnega
programa za posamezno javno službo za
p r i h o d n j e l e to i n g a s k u p a j z
devetmesečnim poročilom o poslovanju in
izvajanju posamezne gospodarske javne
službe predložiti pristojnemu organu.
Letni program bo sprejemal Občinski svet
Občine Krško. Ravno tako bo potrebno
predložiti poročilo o poslovanju in
izvajanju gospodarske javne službe za
preteklo leto in z vsebino seznaniti
občinski svet.

Za področje obveznih gospodarskih
javnih služb so bile, v uvodoma omenjeni
razpisni dokumentaciji, navedene tarife, ki
so predstavljale obstoječe oziroma
ve l javne cene. V bodoče bo o
spreminjanju tarif odločal Občinski svet
Občine Krško na predlog župana in na
osnovi obrazložitve, ki jo pripravi

koncesionar. Le-ta bo utemeljena na
objekt ivn i podlagi in sk ladno z
morebitnimi ukrepi kontrole cen na
državni ravni, v kolikor ne bo s predpisom o
načinu izvajanja gospodarske javne službe
določeno drugače. Cene javne službe se
bodo lahko spremenile tudi zaradi
izboljšanja tehničnih storitev, vlaganja,
sprememb standardov in tehnologije.

Gospodarski javni službi vzdrževanje
občinskih javnih cest in urejanje in čiščenje
javnih površin se bosta financirali iz
proračuna občine v skladu z letnim planom
teh služb.

Pogrebne storitve se bodo financirale iz
plačil za storitve, ki jih izvajalec zaračunava
uporabnikom. Urejanje in vzdrževanje
pokopališč se bo financiralo iz plačil za
ureditev grobnih prostorov, najemnin za
grobne prostore, proračuna in drugih virov.

Gospodarska javna služba javna
razsvetljava, izobešanje zastav in
okraševanje v naseljih se bo financira iz
proračuna in drugih virov.

S podelitvijo koncesije imamo tako
zagotovilo za izvajanje dejavnosti in njihov
razvoj za naslednjih 8 let.

Dejavnosti gospodarskih javnih služb se
bodo financirale s:

ceno storitev,
plačilom stroškov za priključitev na
komunalno omrežje,
izvajanjem javnih pooblastil (stroški
projektnih pogojev, soglasij…)
drugimi storitvami javne službe,
predpisanimi okoljskimi dajatvami,
iz proračunov ter z drugimi viri, v skladu
z odločitvami občine.

-
-

-

-
-
-
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greznice, konec leta 2017 oz. konec leta
2015, če stavba stoji na prispevnem
občutljivem območju (ob reki Krki) ali
na vodovarstvenem območju.

Zaradi redkejše poselitve v občini Krško
in Kostanjevica na Krki kar nekaj naselij ne
bo opremljenih z javno kanalizacijo, zato
se uporabniki že odločajo za vgradnjo
MČN za svoja bival išča. MČN z
zmogljivostjo čiščenja do 50 PE (kar je
enako obremenitvi vode, ki jo povzroča do
50 ljudi) morajo biti izdelane skladno s
standardom SIST EN 12566-1 do SIST EN
12566-5, kar izkazujejo z izjavo o

skladnosti. Izda jo proizvajalec oz.
prodajalec naprave na podlagi katere
izvajalec javne službe, to je družba Kostak
d.d., izdela oceno obratovanja MČN, ki
velja kot opravljena prva meritev za MČN.

Vsem uporabnikom svetujemo, da se
ob nakupu odločijo za MČN s certifikatom.
Če naprava deluje skladno z mejnimi
vrednostmi, ki so podane v oceni
obratovanja MČN, se lastniku naprave
oprosti plačilo 85 % okoljske dajatve za
obremenjevanje voda, kar pomeni
bistveno znižanje postavke okoljske
dajatve za obremenjevanje okolja na

računu za komunalne storitve.

V Uradnem listu RS, št. 98-99/2008, je bil
objavljen razpis za sofinanciranje
individualnih hišnih kanalizacijskih
priključkov in malih čistilnih naprav za
komunalne odpadne vode do 50 PE v
občini Krško. Ob tem velja opozoriti, da
lahko priključitev na javno kanalizacijo
izvede upravljavec oziroma za to
usposobljen izvajalec pod nadzorom
upravljavca. Upravljavec po priključitvi
vpiše uporabnika v evidenco uporabnikov
in mu izda potrdilo o priključitvi.

GRADBENIŠTVO
Vpliv globalne finančne krize se bo

preko s labše gospodarske ras t i ,
naraščajočih cen surovin in padca cen
nepremičnin v letu 2009 odražal tudi v
dejavnosti gradbeništva. Načrtovanje
izvajanja gradbenih storitev smo tako
prilagodili predvidenim razmeram v
nestabilnem okolju. Nadaljevali bomo
strokovno zahtevna gradbena dela na HE
na spodnji Savi ter utrjevali pridobljen
status kakovostnega ter zanesljivega
izvajalca najzahtevnejših del v gradbeni
panogi v Posavju.

-
-
-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-
-
-
-
-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

HE Krško – LOT A2 - jezovna zgradba,
HE Blanca – LOT A2 - jezovna zgradba,
HE Blanca – bazeni, sklop 1 – obloge
brežin in ureditev nasipov ob Savi,
HE Blanca – bazeni - sklop 2 – ureditve
vodotokov na desnem bregu Save,
ureditev Drožanjskega potoka in

Florjanskega grabna na levem bregu
(kanalizacija, vodovod, …), kamnite
obloge brežin, izdelava nasipov,
ureditev Impoljskega polja;
Rekonstrukcija ceste Sotelsko,
V sklopu izvedbe Čistilne naprave
Sevnica – zbirni kanali A1 in A2,
Gradnja širokopasovnega odprtega
omrežja EK,
Rekonstrukcija ceste R3-679 Sevnica -
Brestanica pododsek 3l (TK, javna
razsvetljava, oblaganje pilotne stene
PS3),
Rekonstrukcija ceste Ulica 1. maja
Senovo,
Rekonstrukcija ceste G1-5 Celje -
Sevnica pododsek 3d-4d ( TK, javna
razsvetljava),
Celostna komunalna infrastruktura
Brege - Mrtvice – Vihre,
Ureditev komunalne infrastrukture
Velika vas - Gorenja vas,
Izgradnja mostu LC Velika vas - Gržeča
vas - Veliki podlog,
Izgradnja hodnika za pešce – Velika vas
Smednik,
Preplastitev in sanacija ceste Velika vas
– Smednik,
Ureditev pločnika na Leskovški cesti,
Ureditev parkirišča Križaj,
Poslovna cona Vrbina,
Ureditev vodovoda Studenec,
Obnova vodovoda Rore,
Obnova salonitnega vodovoda ob
kanalu S2 in S3,
Čistilna naprava Globoko,
TE Brestanica –rekonstrukcija 110 kV in
2 0 k V s t i k a l i š č a i n i z v e d b a
r e k o n s t r u k c i j e i n t e r n e g a
kanalizacijskega omrežja v TEB,
komunalno opremljanje naselja
Drnovo.

vzdrževanje parkov in zelenic v Krškem,

vzdrževanje javne razsvetljave in
izobešanje zastav,
letno in zimsko vzdrževanje cest v
občini Krško in občini Kostanjevica na
Krki.

- nadaljevati z deli na izgradnji HE Krško,
dokončati dela na HE Blanca (zunanja
ureditev),
dokončat i rekons trukci jo ces te
Sotelsko,
dokončati izgradnjo akumulacijskega
bazena sklop 1 in sklop 2 za HE Blanca,
z a č e t i o b n o v o o b j e k t a n a
Valvasorjevem nabrežju v Krškem,
nadaljevati z izgradnjo odprtega
širokopasovnega omrežja elektronskih
telekomunikacij v občini Krško,
pričeti s črpanjem gramoza v skladu z
dolgoročno strategijo na področju
pr idob ivanja reprodukc i j skega
materiala,
nadaljevati ureditev obrtne cone
Drnovo - vzhod v sodelovanju z ostalimi

AKTIVNA GRADBIŠČA:

VZPOREDNO PA:

V letu 2009 načrtujemo:
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Odbor za HE na spodnji Savi

Na sevniškem gradu se je 5. novembra
sestal Odbor za HE na spodnji Savi (HESS).
Direktor družbe Hidroelektrarne na spodnji
Savi Bogdan Barbič je pohvalil izvajalca
CGP Novo mesto in Kostak Krško.

Odbor je seznanil, da so preizkusili
tesnosti jezovne zgradbe in oblog na
akumulacijskem bazenu HE Blanca in
bodo zadnji teden v mesecu novembru
preizkusili tudi prvi, že vgrajen agregat, kar
se je novembra tudi že zgodilo.

Montaža drugega in tretjega je v
polnem teku. HE Blanca naj bi bila v
poskusnem obratovanju maja 2009. Do
aprila 2009 bo Kostak, v sklopu zaključnih
del, dokončal vsa dela za primopredajo del
investitorju. Predvidevajo, da lahko pride
do zamud pri gradnji, oz. polnjenju
bazenov, zaradi del na sevniški čistilni
napravi in kanalizaciji.

Sicer pa dela na HE Blanca, tako na
Jezovni zgradbi, kot na bazenih sklop 1 in
2, potekajo skladno s terminskim planom.

Zaradi gradnje sevniške kanalizacije
bodo akumulacijski bazen HE Blanca sprva
napolnili le do kote 169,00, do srede
januarja do kote 172,50 m, sredi marca pa

že do obratovalne, zgornje kote 174,30 m
n.m.

Skladno z načrtovanimi roki potekajo
tudi dela na HE Krško. Intenzivno gradijo

prelivna polja, zapornice pa bodo montirali
v začetku leta 2009. Kostak trenutno izvaja
manjša gradbena dela - izkope na dolvodni
strani, nasipe, ter vzdržuje črpalni sistem
za nemoteno izvajanje prelivnih polj.
Ponovno pa se za Kostak in sektor gradnje
začnejo intenzivna dela v začetku maja
2009, ko se bo začelo z rušenjem zaščite I.
gradbene jame in začela dela na II.
gradbeni jami (desni breg).

Delo pri izvedbi II. gradbene jame bo
zelo zahtevno zaradi utesnjenega
prostora, neugodne geološke sestave ter
stalnega dela v vodi. Tako kot v I. gradbeni
jami nas čaka izvajanje del v trdni kamnini,
za kar bodo ponovno potrebna obsežna
minerska dela.

V Krškem se morajo čim prej lotiti
obnove ceste Sotelsko - Brestanica, da bo
preusmerjen osebni promet z desnega

brega Save.
Za brežiško elektrarno so nameravali

javno razgrniti Državni prostorski načrt
sredi decembra, a so predlagal i
podaljšanje roka do začetka naslednjega
leta. Dr. Mitja Bricelj, državni sekretar z
ministrstva za okolje je opozoril, da mejna
HE Mokrice zahteva posebno skrb pri
umeščanju v prostor in meni, da bi morali
pustiti stroki, da načrtuje brez časovnega
pritiska.

Zaposleni v Sektorju gradnje se
resnično neradi hvalijo s svojimi deli,
ampak priznati morate, da si tokrat
zaslužijo javno pohvalo za delo na
izgradnji Hidroelektrarne Blanca in na
projektu Hidroelektrarne Krško. Gospod
Miljenko Muha, sicer član uprave družbe
Kostak d.d. je zapisal tako:

Rušitvena dela I. gradbene jame zajemajo:
miniranje betonskega obodnega in
ločnega zidu,
odstranitev ruševin in dolvodnega
nasipa ter
ureditev korita za preusmeritev reke
Save preko štirih, dokončanih, prelivnih
polj.

Dela na II. gradbeni jami pa so
p re d h o d n i c a i z ve d b e p ete g a
prelivnega polja in zgradbe strojnice in
zajemajo:
izdelava dolvodnega in gorvodnega
zaščitnega nasipa z izvedbo jet
grauting tesnilne zavese,
izdelava priključnega betonskega,
zaščitnega zidu,
izkop II. gradbene jame, ki bo v
najglobljem delu cca 30 m1 pod
sedanjim nivojem ceste G1-5.

-

-

-

-

-

-

investitorji ter Občino Krško,
končati sanacijo kamnoloma v
Bres tanic i (pr i č is t i ln i naprav i
Brestanica),
zaključiti dela pri komunalnem
opremljanju Krškega polja v naselju
Drnovo,
nadaljevati z izgradnjo kanalizacije in
obnovo komunalne infrastrukture na
relaciji Brege Mrtvice Vihre ter Velika
vas Leskovec,
dokončati izvedbo rekonstrukcije
stikališč za TE Brestanica.

-

-

-

– –
–

-
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Izgradnja širokopasovnih povezav v
Občini Krško

S soudeležbo Evropske unije (Občina
Krško je uspešno kandidirala na razpisih za
pridobitev evropskih in državnih sredstev)
bodo zgrajene širokopasovne povezave, ki
omogočajo sodoben dostop do interneta,
telefonije in televizijskega signala.

Da bi vsem občanom omogočili dostop

do širokopasovnih povezav, bo tako
Občina Krško v naslednjih 18 mesecih, z
izbranim izvajalcem družbo Kostak d.d.,
zgradila optično omrežje v dolžini cca. m.
Za izgradnjo prve faze je Občina uspela
pridobiti 6 mio evrov, ki jih je Ministrstvo za
gospodarstvo razdelilo na podlagi sredstev
Evropskega sklada za Regionalni razvoj.
Ker je sofinanciranje omogočeno le za
območje belih lis (Bele lise so za potrebe
tega razpisa definirane kot območja, kjer
ob času prijave na razpis širokopasovni
priključki niso omogočeni, oziroma kot
območja, kjer novi interesenti nimajo
možnosti pridobitve širokopasovnega
priključka, četudi na tem območju že
obstajajo posamezni širokopasovni
priključki).

Ker v projektu ni dovolj sredstev za
pokritje vseh gospodinjstev, bo Občina v
naslednjih treh letih zagotovila dodatnih 5
mio evrov (sredstva, ki ga je prejela na
podlagi zakona o vračanju vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje. Gre za
povsem ločena sredstva od tistih, ki so jih
ali jih še bodo zaradi prekomernih vlaganj v
telekomunikacijsko omrežje v celoti prejeli
upravičeni posamezniki. )in tako s
širokopasovnim dostopom pokrila velik del
območja krške občine.

Omrežje bo povezalo območje belih lis
s centrom, sledila bo sekundarna izgradnja
priključkov do 2600 gospodinjstev,
brezžični sistem pa je predviden na
o b m o č j u ra z p r š e n e g ra d n j e . K
sodelovanju so povabljene vse Krajevne
skupnosti v občini, da skupaj zarišejo trase
omrežij. Občina je gradiva posredovala
projektantom za pripravo idejnega
projekta, na podlagi katerega se bodo
sklenile služnostne pogodbe. Tam kjer
bodo le-te najprej sklenjene, se bo
prednos tno zače la tud i gradnja
širokopasovnega omrežja.

Družba Kostak bo pričela z deli že letos,
po izboru evropskega javnega razpisa pa z
omrežjem naslednjih 20 let tudi upravljala.

Potek gradnje kanalizacijskega
sistema Krško

Izgradnja kanalizacijskega sistema v
Občini Krško daje pogoje za celovito
ureditev naselij, ki že poteka na Drnovem,
Bregah, v Spodnjem Starem Gradu in
naselju Velika vas-Gorenja vas. V naslednjih
mesecih se bo sekundarno urejanje vasi
začelo tudi na Mrtvicah in Vihrah.

Dela trenutno potekajo na več odsekih
kanalizacijskega sistema. V naseljih Brege
in Mrtvice se gradi kanal, ki bo odvajal
odpadne vode naselij Brege, Mrtvice in
Vihre. Do sredine oktobra bodo zaključena
dela na kanalu pod krškim mostom, kjer
trenutno poteka podvrtavanje trase.
Gradnja se bo nadaljevala s kanalom na
Narplu, ki se bo priključil na že obstoječ
kanalizacijski sistem mesta Krško.

V Spodnjem Starem Gradu in v Vrbini
poteka gradnja kanala ter zadrževalnega
bazena. Ko bo izvajalec Primorje d.d. z deli
zaključil, bo kanalizacijski sistem na levem
bregu v celoti končan.

V tem času se že vgrajuje oprema na
vseh do sedaj zgrajenih petih zadrževalnih
bazenih. kmalu bodo dela zaključena in
zadrževalni bazeni pripravljeni za prvi
preizkus delovanja.

Zaradi arheoloških raziskav bo rok za
dokončanje del na projektu ISPA podaljšan
do sredine naslednjega leta. Arheološke
raziskave so namreč gradnjo doslej
ustavile za 200 delovnih dni. Arheologi
bodo z izkopavanji nadaljevali le še v
naselju Vihre, na vseh ostalih območjih pa
bo gradnja 5 mio evrov vredne investicije,
ki je v 42% sofinancirana s sredstvi
evropskega kohezi jskega sk lada,

nemoteno potekala naprej.
A r h e o l o g i s o s p re d h o d n i m i

r a z i s k a v a m i n a p r i m a r n e m i n
sekundarnem kanalizacijskem kanalu
zaključili v vaseh Brege, Mrtvice in Vihre. V
prvih dveh naseljih raziskave niso
pokazale sledi arheologije, medtem ko so
v vasi Vihre odkrili pet območij pozitivnih
testnih jarkov.

»Vsem zaposlenim, posebej tistim iz
sektorja gradnje, ki so neposredno
sodelovali pri izgradnji HE Blanca pod
vodstvom Biljane Šepetavc, iskrene
čestitke ob uspešni sinhronizaciji prvega

agregata z elektroenergetskim omrežjem.

Za prvo pridobljeno električno energijo
iz te spodnjesavske elektrarne je zaslužno
tudi naše podjetje, in sicer s 40% udeležbo

pri izgradnji. Vse čestitke gradbincem in
ostalim podpornim službam z javno
pohvalo za izvrstno delo na projektu HE
Krško.«
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Hčerinska družba HPG d.o.o.

V letu 2008 je družba Kostak postala
99,5% lastnica podjetja HPG (Hortikultura,
plantaže, gradnje) d.o.o. Brežice. Z njo
bomo v prihodnjem letu širili svoje
dejavnosti, ustvarili sinergične učinke
obeh podjetij in se z novimi storitvami
usmerili v nove tržne niše.

Za leto 2009 v HPG načrtujemo povečan
obseg gradbenih storitev, nove zaposlitve
na področju gradbeništva ter nekatere
prezaposlitve med podjetjema Kostak in
HPG. V HPG je zaposlenih 37 delavcev.
Predvidevamo le najnujnejše investicije ter
investicije, ki jih bo sofinancirala država, ali
pa bodo zanje pridobljena sredstva iz
evropskih skladov.

HPG izhaja iz podjetja Gozdno
gospodars tvo Brežice, ki je bi lo
ustanovljeno leta 1950. 1959 so potrdili prvi
elaborat, da so v Vrbini začeli osnovati
topolove nasade in istega leta pričeli s
krčenjem gozdov z gradbeno meha-
nizacijo. Leta 1961 so preimenovali GO
Brežice v Kmetijski obrat. 1963 so osnovali
drevesnico Rimš. 1973 so organizirali TOZD-
e med njimi tudi TOZD Obrat za
hortikulturo, plantaže in gradnje Brežice.
Leta 1990 postanejo samostojno podjetje
in leta 1996 vstopajo v lastninjenje po
Zakonu o gospodarskih družbah. Od leta

2000 so zaposleni, bivši zaposleni in
upokojenci 100% lastniki podjetja.

V HPG opravljajo naslednje dejavnosti:

Proizvodnja poljščin:
na 300 ha kmetijskih površin pridelujejo
pšenico, koruzo sladkorno peso in
ajdo. Znotraj kmetijske proizvodnje
vršijo storitve v kmetijstvu.

Drevesničarstvo:
v drevesnicah Kostanjevica, Rimš in
Vrbina vršijo lastno proizvodnjo več kot
400 vrst parkovnih grmovnic, dreves,
sadik za pogozdovanje in topolovih
sadik.

Posek, spravilo, prevoz in odkup lesa:
z dolgoletnimi stro-
kovnim znanjem in
izkušnjami vršijo po-
sek, spravilo, prevoz
in odkup lesa od
lastnikov gozdov.

Gradnje:
izvajajo vsa gradbena
dela na področju
nizkih gradenj. V
preteklih štirih letih je
poudarek na izva-
janju gradbenih del
pri urejanju zunanje

okolice poslovnih in stanovanjskih
objektov. Ta dela zajemajo izdelavo
ponudbe, projektiranje in izvedbo
zemeljskih del, zgornjega ustroja,
odvodnjavanje meteornih vod, izvedbo
zaključnega sloja po izbiri investitorja,
ipd.

Storitve hortikulturnega urejanja:

-

-

-

-

-
Znotraj te dejavnosti izdelujejo in
izvajajo hortikulturne načrte. Pri
realizaciji le teh vgrajujejo sadike iz
lastne proizvodnje, vršijo vzdrževanje
parkov, okolice stanovanjskih hiš,
okrasnih vrtov z ureditvijo cvetličnih
gredic, vodnih motivov, skalnjakov,
obrezovanjem grmovnic, dreves in
živih mej. Urejajo tudi okolico večjih
poslovnih objektov ter poskrbijo za
notranjo ureditev poslovnih objektov.

Zimska služba – smo na zimo
pripravljeni?

Vzdrževanje občinskih cest je na
območju, ki ga pokrivamo v podjetju
KOSTAK d.d., urejeno s pogodbo za zimsko
vzdrževanje cest, sklenjeno med Občino
Krško in KOSTAK-om. Ceste so razdeljene
na štiri območja, tako da so tudi štirje
izvajalci zimske službe, s katerim ima
KOSTAK urejene podizvajalske pogodbe.

KOSTAK d.d. s svojimi podizvajalci, na
območju Občine Krško pluži in posipava
538 km občinskih cest, 45 km pločnikov in
44500 m2 javnih parkirnih površin.

Občinske ceste so vse kategorizirane
javne ceste na območju občine, ki niso
kategorizirane kot državne ceste.
Občinske ceste se kategorizirajo na
lokalne ceste (LC) ter javne poti 1. reda
(JP1). Podkategorije lokalnih cest so zbirne
ceste, mestne ceste in krajevne ceste.

Razdelitev cest po območjih:

V strojnem parku je pripravljena
sodobna mehanizacija, večinoma
avtomatski posipalniki in sodobni snežni
plugi. Število zadostno, kot je potrebno za
celotno dolžino cest.

Po dosedanjih izkušnja sledeč mestne
ulice posipavamo samo s soljo, lokalne
ceste-LC in javne poti JP1 posipavamo z
mešanico sol in pesek (razmerje 30:70).

Za celotno območje občine imamo na
zalogi cca 400 t soli in 800 t peska za posip.
Omenjenih material se nahaja v cestnih
bazah, ki so stacionirane po ena na
vsakem območju. Ta količina zadostuje za
cca 5 akcij. Z dobavitelji soli in peska
imamo sklenjene sezonske pogodbe o
dobavi, tako da material dobavljamo po
potrebi in ni bojazni, da ga zmanjka.

Snežni koli so postavljeni. Mehanizacija
pregledana, tako da smo na zimo
pripravljeni.

1.

2.

3.

4.

Območje: Senovo, Brestanica, Rožno-
Presladol, Koprivnica: izvajalec VIPSO
d.o.o. Senovo
Območje: Dolenja vas, Zdole, Krško-levi
breg in most: izvajalec KOSTAK d.d.
Območje: Veliki Trn, Leskovec, Krško-
desni breg, Senuše, Veliki Podlog, Krško
polje in Gora: izvajalec ITEO Raka d.o.o.
Območje: Podbočje: Izvajalec CGP d.d.
Novo mesto.
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Intervju z Marjanom Senica

O b o d l i č n i h u s p e h i h n a š i h
»gradbincev«, predvsem pri uspešnih
gradbenih delih in zahtevnih posegih v
prostor npr. ob verigi hidroelektrarn na
spodnji Savi, dostikrat pomislimo na ta
zahteven poklic, ki je v Sloveniji zelo malo
cenjen. Takšnega kadra celo primanjkuje.
Če ste specialisti iz gradbene, arhitekturne
branže ali strojništva, se vam obetajo velike
možnosti dela, saj ste med najbolj iskanimi
kadri na slovenskem trgu dela.

Prav je, da jih izpostavimo, saj
pripravljajo celovit pristop h gradbenim
d e l o m , o b u p o š te v a n j u z a h te v
zakonodaje, ekologije in kakovostne
tehnološke izvedbe. Ni dovolj zgolj le to,
da objekt zgradijo v dogovorjenem roku.
Posegi so problematični tako z vidika
varnosti udeležencev in okolja v katerem
se izvaja, kot tudi z vidika zahtevanih
tehnoloških rešitev.

Pohvala vsem zaposlenim, ki se trudite
na tak način, še posebno zato, ker ste
predani delu in drug drugemu, ker so
rezultati vidni, so v okolju prepoznavni in
cenjeni.

Pred več kot petdesetimi leti pa so bila
gradbena dela precej drugačna kot danes,
medtem ko so zdaj – še posebno v zadnjih
letih – redno pod drobnogledom, strogo
nadzorovana in deležna inšpekcijskih
nadzorov. Pravijo, da je dokazanih vse
preveč nepravilnosti. Pa pustimo to za
drugič, ker nas bolj zanima, kako so
potekala dela včasih. O omenjeni tematiki
sva se pogovarjala z ,
sicer do nedavnega zaposlenim v podjetju
Kostak d.d. v Sektorju gradnje.

V zgodnjih sedemdesetih se je prvi
skupini gradbenih delavcev na »Kostaku« -

imenovanem »Zavod za komunalno
dejavnost Krško« priključil Marjan Senica in
od takrat vestno opravljal dela v
gradbeništvu vse do danes, ko se je
odločil, da bo prepustil težka gradbena
dela mladim. Marjan je skromen, tih in
vesten delavec in težko smo ga pripravili,
da nam je kaj več povedal o sebi. Lepe
spomine nosi iz rosno mladih let, ko se
spominja svojih prvih sodelavcev. Ob tem
se sramežljivo nasmiha preteklim
dogodkom.

Spominjam se, ko sem kot neizkušen
vajenec ubogal svojega nadrejenega
vodjo, gospoda Ribič Staneta, ki je v
sedemdesetih vodil skupino gradbenih
delavcev. Takrat je podjetje vodil gospod
Branko Vodopivec kot direktor, ki zdaj
opravlja funkcijo predsednika krajevne
skupnosti Dolenja vas in sva krajana.

Zavzel se je, da se Zavod za komunalno
dejavnost Krško preoblikuje in preimenuje,
da bi lažje opravljal svoje delo in ne bi
potreboval privolitev občinskih oblasti.
Novo ime Komunalno stanovanjsko
podjetje Krško, p.o. ali skrajšano Kostak
Krško, p.o. smo dobili na lokaciji Cesta
krških žrtev 11, Krško. Prvi naš znak –
emblem - je izrisal Srečko Planinc, takrat
zaposlen v podjetju kot geodet. Tega leta
je delovna organizacija dobila v upravljanje
in vzdrževanje stanovanjski fond krške
občine, okrepila pa je tudi svojo gradbeno
skupino, zato se je število zaposlenih
povečalo na 70.

Gradbincev nas je bilo malo in delali
smo od jutra do jutra včasih. Dela je bilo
veliko. Naši pripomočki so bili prav smešni
če gledam današnjo mehanizacijo. Zmogli
smo samokolnice, pocinkana vedra,
lopate, mešalec, kovinski oder, staro
dvigalko in en tovornjak. Dvajset ljudi in en
tovornjaček. Na delo se nas je nekaj vozilo
s kolesi in na kolesa naložili svoje orodje in
opremo. Saj se nekajkrat nismo mogli niti
voziti, celo na ramah smo kolo nosili.
Vremenske neprilike so nas večkrat
ustavile pri tem, sploh pa je včasih zapadlo
toliko snega, da smo po več dni mirovali…

Rad sem stregel zidarjem in opazoval
njihovo delo, mešal malte in delal plate,
fasade. Všeč so mi bila zaključna dela.
Nabava strojev, opreme in orodja je

pospešeno stekla.

Spominjam se, da smo sodelovali delno
pri vzdrževanju in čiščenju Nuklearne
elektrarne v Krškem, da smo za
stanovanjsko skupnost v osemdesetih –
mislim da leta 79 - zgradili 1. blok v
Kostanjevici na Krki, ki je imel devet
stanovanj. Od tistega leta smo vsako leto
zgradili po en blok poleg drugih gradbenih
delih. Ker nas je bilo malo, se nam je
pridružilo precej tujih gradbenih skupin iz
južnih držav, takratnih republik Jugoslavije.
Tudi mi smo delali v tujini. Lepo smo se
razumeli, si med seboj pomagali. Pri
osemdesetih se je firma delovne
organizacije spet preimenovala in se
glasila podobno kot sedaj KOSTAK,
komunalno stavbeno podjetje Krško, ali
skrajšano KOSTAK Krško. Takrat smo začeli
tudi z urejanjem komunalne deponije v
Spodnjem Starem gradu in kupili so stroj za
teptanje smeti.

Še kot vajenec sem se z vlakom vsak
dan vozil v Ljubljano v poklicno šolo. Veliko
smo imeli delovne prakse, ki sem jo
opravljal kar v prestolnici. Vsak dan sem se
vozil pozno domov. Kmalu sem zaslužil za
svoj prvi avtomobil. Takrat sem spoznal
tudi dekle, ki je zdaj moja žena.

Po služenju vojaškega roka in določeno
prakso sem od leta 76 do 78 obiskoval

Marjanom Senica

Kako ste začeli kot mlad fant z
delom, Marjan?

Ste se imeli možnost še kako
drugače usposabljati, izobraževati?
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delovodsko šolo v Ljubljani. Tako je bilo dve
leti, vendar se ne spomnim, da bi mi bilo
prenaporno.

Skupaj pregledava zgodovinske izpiske
ter slike in z zanimanjem ugotoviva, kar se
tudi Marjan spominja: V osemdesetih je bil
v podjetju ob volitvah samoupravnih
organov izveden referendum, na katerem

so se odločili, da se občinska cestna
služba, ki je bila organizirana pri IGM Sava
in je štela nekaj več kot 20 delavcev, pripoji
Kostaku. Takrat je bilo tudi sklenjeno, da se
enovita delovna organizacija organizira v
tri delovne enote: DE Komunala, DE
Gradbeništvo in obrt, DE Cesta ter skupne
s l u ž b e . Ku p i l i s o t u d i h i š o n a
Valvasorjevem nabrežju, v kateri so uredili
samski dom.

Kasneje je bil uveden začasni ukrep
družbenega varstva, občinska skupščina je
razpustila delavski svet. Začasni novo
imenovan kolegij je vodil firmo leto dni –
izpeljali so vrsto ukrepov. Sledil je
referendum o reorganizaciji v dva TOZD-a
Komunalne storitve ter Gradbene in
obrtne storitve v delovno skupnost
skupnih služb DSSS.

Iz stare lokacije v Krškem, zraven pošte v
mestnem jedru CKŽ 11, smo preselili vse
dejavnosti na novo lokacijo v Žlapovcu.
Pred tem smo bili razkropljeni vsepovsod.
Oddelek za ceste je bil celo pod krškim
mostom in skladišča pri pokopališču.

Ja, vse več je bilo dela in pridobili smo
novo mehanizacijo ter več delovne sile.
Veliko smo pomagali pri delih za ureditev
kanalizacije in vodovoda v Krškem.
Gradbena dela so postala zahtevnejša in
odgovornejša. Srečevali smo se z visoko
gradnjo, tudi z gradbenimi posegi, ki

zahtevajo rušitve obstoječih objektov ali
njihovo rekonstrukcijo, največkrat v
zahtevnem urbanem okolju ali na
spomeniško varovanih objektih. Vsak
poseg v objekt in okolje je projektiran in
izveden tako, da povzroči čim manjšo
spremembo in čim manjšo tveganje za
okolje. Poskrbeti je vedno potrebno tudi za
varstvo pri delu, za zaščito delavcev in
zavarovanje gradbenih posegov. Pojavili
so se odškodninski zahtevki ob storjenih
napakah,… Huda odgovornost do
delavcev. Kljub vsem težavam navkljub
smo zgradili mnogo objektov in ustvarili
nove poti.

Vodje gradbenih projektov potrebujejo
poleg strokovnega gradbenega znanja in
bogatih izkušenj tudi dobro poznavanje
področja planiranja, organizacije, financ,
timskega dela, zakonodaje ter različnih
upravnih postopkov.

Včasih je bilo prav hudo. Bolj malo sem
bil doma. Če se spomnim začetkov, sem
ob moji prvi »stoenki« (zastava 101) zgradil
tudi hišo, dom za družino. Pozno
popoldan sem se vračal z dela in potem
nadaljeval z gradnjo doma. Velikokrat se je
zavleklo pozno v noč. Pozimi je bilo več
časa na razpolago, ker smo zaradi
razporeditev del in hude zime koristili
dopust. Spomnim se, da je bilo nekajkrat
tako mrzlo, da je voda skoraj zaledenela,
ko sem pripravljal beton. Poznalo se je, da
sem veliko sam postoril, ker v takratnih

časih ni bilo ugodnih gotovinskih ali celo
stanovanjskih kreditov ali skladov.

Garaška so gradbena dela – zdaj ko sem
v letih, se mi to pri zdravju pozna – prehitro
se pokažejo posledice. Rad bi še užival na
stara leta, si kaj več privoščil.

Po horoskopu sem sicer oven, s trdimi
rogovi, zato vem, da bo nekako šlo. Hčerka
še obiskuje študij, sanitarno inženirstvo.
Midva z ženo pa se posvečava
vinogradništvu. Ne morem iz gradbeniške
žilice, vedno nekaj malega popravljam ali
gradim. Če ne pri sebi, pomagam drugje.
Rad tudi kuham – že od nekdaj – saj je
moja mama hodila kuhat po porokah v
svojih časih.

Narava in mirno okolje bosta odslej moj
sopotnik.

Za Marjanom so uspešno izpeljani
projekti in primerljive reference. Zavedam
se, da sem se pogovarjala s človekom, ki je
krojil slovensko gradbeno podobo – s
človekom z bogatimi izkušnjami.

Kako se je razvijalo podjetje? Iz
zapiskov je bilo razbrati živahno
zgodovino in razpotja.

Skozi leta ste si nabrali izkušnje in
tudi napredovali…

Veliko znanja in odgovornosti je
naloženo gradbincem

Kako so vas spremljali doma ob
vseh teh obveznostih?

Kako zdaj gledate na vse to?

Z Marjanom Senica se je pogovarjala
Mojca Brinovec
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SKRB ZA ZAPOSLENE IN NJIHOV RAZVOJ

V Kostaku bomo nadaljevali z vlaganji v
zaposlene in njihov razvoj, saj ob prehodu
v družbo znanja in povečanju pomena
človeškega kapitala postaja to v podjetju
vse bolj pomembno. Dobro usposobljeni,
motivirani ter lojalni zaposleni zagotavljajo
prožno in hitro odzivanje na spremembe v
poslovnem okolju ter so temelj za
doseganje večje konkurenčnosti in
poslovne odličnosti podjetja.

Pričeli bomo z izvajanjem rednih letnih

razgovorov, s pomočjo katerih bomo
vzpostavili individualni načrt kariernega
razvoja za vsakega zaposlenega, izboljšali
pretok informacij med zaposlenimi in
dvignili komunikacijsko kulturo. Izvajali
bomo tudi merjenje zadovoljs tva
zaposlenih in njihove pripadnosti podjetju
ter ocenjevali potencial in razvoj vodij in
ključnih kadrov. S pomočjo ugotavljanja
potrebnih kompetenc za dvig uspešnosti
podjetja bomo postavili standarde vedenja
in cilje delovne uspešnosti, na osnovi

katerih bomo gradili odličnost zaposlenih
na vseh ravneh.

Z vključitvijo v program , ki
ga izvaja Inštitut za medicino dela,
prometa in športa, bomo zaposlenim
promovirali zdrav način življenja in jim
zagotavljali čim bolj zdravo delovno okolje
s ciljem ohranjanja zdravja in omejevanja
dejavnikov tveganja.

»Čili za delo«

Načrt izobraževanja in
usposabljanja

Zavedamo se, da le z znanjem, novimi
m e t o d a m i d e l a i n n e n e h n i m
izobraževanjem lahko dosežemo
dolgoročno rast in razvoj podjetja. Zato
skrbimo za izobraževanje in usposabljanje
zaposlenih za pridobivanje novih
temeljnih in aplikativnih znanj s področja
tehničnih, naravoslovnih in ekonomskih
ved . S f inanc i ran jem forma ln ih
izobraževanj in dodatnih usposabljanj
bomo tudi v prihodnje dvigovali našo
izobrazbeno strukturo.

Vključeni smo v Posavsko štipendijsko
shemo, v okviru katere sofinanciramo
štipendije za deficitarne poklice v višini 30
%, preostali del štipendij je sofinanciran iz
javnih sredstev. Na ta način bomo v

šolskem letu 2008/2009 nadaljevali s
sofinanciranjem štipendij za 4 študente ter
v sistem vključili 9 novih, ki se izobražujejo
za deficitarne poklice s področja
gradbeništva, strojništva, logistike,
energetike ter elektrotehnike. V okviru
Javnega sklada RS za razvoj kadrov in
štipendije pa bomo razpisali 2 štipendiji za
poklice s področja kemije.

Tudi v letu 2009 bomo omogočali
opravljanje praktičnih izobraževanj v obliki
obveznih šolskih praks dijakom in
študentom na izobraževalnih programih,
ki so skladni z dejavnostmi našega
podjetja in s potrebami naših delovnih
procesov.

Nada l jeva l i bomo z in tern imi
usposabljanji s področij varnosti in zdravja
pri delu, požarne varnosti, uporabe
kemikalij in HACCP sistema. S tem bomo

zagotavljali varno in zdravo delo v podjetju
ter preprečevali in v največji možni meri
omejevali poškodbe in bolezni v zvezi z
delom. Prav tako bomo nadaljevali z
o rg a n i z a c i j o d r u g i h s t ro k o v n i h
izobraževanj, (novosti s področja
gradbeništva, izobraževanje za pridobitev
ECDL spričevala ipd.), ki jih izvajamo tako
za naše zaposlene kot za zunanje
udeležence.

Načrt kadrovanja

V letu 2009 načrtujemo dodatne nove
zaposlitve, po katerih so nastale potrebe
zaradi izvajanja večjih projektov, uvajanja
novih tehnologij in storitev, pridobitve
konces i j e za i zva jan je lok a ln ih
gospodarskih javnih služb v občini Krško in

izvajanja storitev za potrebe hčerinskih
družb. Načrtujemo, da bo konec leta 2009
v Kostaku 314 zaposlenih.

Za dela, ki se pojavljajo občasno in
kratkotrajno, bomo tudi v letu 2009 sklepali
pogodbe o delu z zunanjimi izvajalci.

V sodelovanju z Občino Krško in
Zavodom za zaposlovanje RS preko
aktivne politike zaposlovanja načrtujemo
izvajanje programa javnih del za urejanje
romskih naselij ter sanacije črnih
odlagališč.

Družini prijazno podjetje

Povečanje motiviranosti za delo,
prizadevnosti, storilnosti in pripadnosti
podjetju izhaja iz izboljševanja možnosti
usklajevanja poklicnega in družinskega
življenja zaposlenih. Zato smo v letu 2008
pristopili k pridobivanju certifikata »Družini
prijazno podjetje«, ki ga podeljuje
Ministrstvo za delo. Od zadnjega
obveščanja v Glasniku smo veliko
napredovali.

Zahteve za pridobitev naziva smo že
izpolnili in konec meseca novembra
certifikat tudi uradno prejeli. Z izbranimi
ukrepi, ki jih bomo morali uvesti v delovni
proces v treh letih, bomo uskladili potrebe
delovnega procesa in potrebe zaposlenih,
s čimer bo vsem omogočeno lažje
usklajevanje med družino in poklicnim
življenjem.

Certifikat Družini prijazno podjetje je
eden od najvidnejših projektov na
področju družbene odgovornosti podjetij,
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KRATKI UTRINKI LETOŠNJIH DOGODKOV

predvsem pa na področju usklajevanja
dela in družine. Uredniki časnika Finance
so odločili, da na dan podelitve
certif ikatov, 27. novembra, novim
podjetjem izdajo posebno prilogo
o m e nj e n e g a č a s o p i s a n a te m o
usklajevanja dela in družine ter znotraj nje
predstavili tudi naš certifikat.

Projektna skupina »Družini prijazno
podjetje« je v projektni načrt zajela 14
ukrepov z različnih vsebinskih področji.
Nekatere izmed njih so: možnost
koriščenja letnega dopusta na prvi šolski
dan za starše otrok prve triade, izvajanje
rednih letnih razgovorov z zaposlenimi,
možnost individualnega strokovnega
psihološkega svetovanja, izobraževanje in
ocenjevanje vodij, …

Naše podjetje jih bo uvedlo v delo s

ciljem lažjega usklajevanja poklicnega in
zasebnega življenja. Podrobneje vam
bomo izb rane uk repe v okv i ru
omenjenega projekta predstavili v
naslednji številki Glasnika.

V splošnem se od omenjenih novosti
nadejamo predvsem večjega zadovoljstva
in boljšega počutja zaposlenih na
delovnem mestu, v čemer vidimo
priložnost za kontinuirano poslovno in
kulturno rast podjetja.

Odslej je vsem zaposlenim ponujena
možnost brezplačnega psihološkega
svetovanja v primeru raznih osebnostnih
težav, s katerimi se srečujemo v
današnjem svetu. Zunanja strokovna
sodelavka, s katero je bila že podpisana
pogodba o delu, je ga. Alenka Kunej, univ.

dipl. psih. Svoje delo bo opravljala v
Zdravstvenem domu Krško, kjer jo boste
po predhodnem dogovoru lahko osebno
obiskali. Sicer pa vam je na voljo za
telefonsko ali spletno svetovanje vsako
delovno sredo med 14.00 in 16.00 uro na
telefonski številki 48 80 258 ali na e-
naslovu: alenkakunej@email.si

Tradicionalno martinovanje
v Vinski kleti

Martinovanje je postalo Slovenski
ljudski praznik, ki ga praznujemo ob polni
mizi in z veselim srcem, da se je mošt
spremenil v vino. Veliko nas pozna zgodbo
o svetem Martinu, ki 11. novembra goduje.
To je priljubljen praznik, saj je Martinovo
čas, ko se zaključuje jesensko delo, še
posebej pa je praznik priljubljen zaradi
povezanosti z vinom. Na Kostaku je tudi
drugače cenjen, saj skupaj s Kmečko
zadrugo iz Krškega in družbo Duropack

Tespack povabimo poslovne partnerje in
spoštovane nam goste. Srečanje je postalo
tradicionalno in vsako leto ga obišče lepo

število uglednih gostov in poslovnih
partnerjev.

Legenda namreč pravi, da je sveti
Martin spremenil vodo v vino in tako naj bi
se okrog martinovega mošt spremenil s
krstom, kar so na srečanju uprizorili člani
KD Svoboda Brestanica krst v Vinski kleti
Kmečke zadruge v Krškem. Z glasbo so nas
zabavali izbrani člani Glasbene šole Krško
in gospod Marko Železnik.

"Vino pije svet Martin, voda naj pa žene
mlin!" Predvidevamo, da vas je Martinovo
kar nekaj proslavilo v zidanicah.

Seniorji in podnebne
spremembe

P o s a v s k o d r u š t v o s e n i o r j e v
menedžerjev in strokovnjakov Krško je z
Gospodarsko zbornico Slovenije OZ
Posavje Krško 5. novembra organiziralo

predavanje svetovno znane klimatologinje
prof.dr. Lučke Bogataj Kajfež. Tema ,,Kako
se mora gospodarstvo odzvati na
podnebne spremembe in varstvo okolja?"
je bila izhodišče za dobro obiskano
okroglo mizo.

Gospa Kajfeževa je izpostavila,
da imata vreme in podnebje velik
vpliv na družbe in države, saj
vplivata na prehransko varnost,
dostop do pitne vode in energije
ter posredno določata tudi
gospodarski razvoj. Opozorila je,
da je tudi nadaljnji razvoj
podnebnih sprememb do konca
stoletja odvisen od obnašanja
celotnega človeštva. Podnebne
spremembe naj bi se odražale
p r e d v s e m v e n e r g e t i k i .
Vključevanje obnovljivih virov

energije v gradbeništvo naj bi bila ena
izmed glavnih dejavnosti v prihodnosti,
neizkoriščen vir energije pa naj bi bili tudi
odpadi.

Predavanja se je udeležil predsednik
uprave Božidar Resnik, ki je obiskovalcem
predstavil ravnanje z obnovljivimi viri
energije in druge projekte v družbi Kostak,
med katerimi se lahko pohvalimo z
inovativnimi, kot so energetsko varčna
poslovna stavba ter odstranjevanje plavja
pred akumulacijskimi jezovi hidroelektrarn
na Savi.

Obiskovalci predavanja so bili enotni, da
je potrebno takojšnje ukrepanje in
d o g o v a r j a n j e t e r s o d e l o v a n j e
gospodarsk ih družb in občanov,
povezovanje posavsk ih občin in
usklajevanje na ravni države.
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Poklicna avtocesta

Tudi letos se je naše podjetje odzvalo
vabilu Mladinskega centra Brežice k
sodelovanju pri izvedbi projekta Poklicna
avtocesta. Dogodek, katerega osrednji
namen je mladim ponuditi možnost za
spoznavanje ponudnikov nadaljnjega
izobraževanja ter potencialnih ponudnikov
zaposlitve, je potekal 23.10.2008 v
prostorih Mladinskega centra Brežice.

Čeprav se dogodka številčno ni
udeležilo toliko dijakov kot so organizatorji
pričakovali, pa nas je vseeno obiskalo
nekaj nadobudnih mladih, ki že danes

odgovorno načrtujejo svojo izobraževalno
in poklicno pot. Ker smo mnenja, da je
projekt izredno pomemben in ker
menimo, da resnično lahko mladim
pomagamo pri odločanju glede študija in

poklicne kariere, smo vsakemu izmed njih
z veseljem prisluhnili in jim ponudili želene
informacije.

Obisk gradbincev v Pragi

Iz podjetja Zakladani Staveb d.d. Praga
so nas prijazno povabili na obisk na ogled
imenovanega podjetja ter ogled najbolj
pomembnih zgradb v Pragi in okolici. Prav

radi so se odzvali njihovemu povabilu
zaposleni v sektorju gradnje in si oktobra
ogledali podjetje, se seznanil i s
tehnologijami in povezali z najbolj
pomembnimi, uglednimi člani upravnega
sveta in tehničnimi direktorji ter dorekli
morebitno poslovno sodelovanje.

Ogledali so si izgradnjo sidralnega
pristanišča na reki Vltava v centru Prage ter
popravilo Karlovega mosta čez omenjeno
reko, izgradnjo notranjega mestnega
območja Prage ter izgradnjo nabrežja zidu
pristanišča Melnik.

Okrogla miza z mladinskim
centrom Krško

Okroglo mizo na temo varčne rabe
energije je Mladinski center Krško za
Posavski študentski teden 2008 pod
naslovom »Polni energije« izvedel v
predavalnici Fakultete za energetiko dne
14. oktobra. Vsebino so naredili zanimivo
predstavniki Kostaka, Savaprojekta,
Termoelektrarne Brestanica, GEN energije,

Fakultete za Energetiko in Lokalne
energetske agencije Dolenjske, Posavja in
Bele krajine. Pogovor je vodil Robert
Ostrelič, direktor RRA Posavja.

Tematika za okroglo mizo je zajemala
ogrevalno tehniko, javno in privatno
razsvetljavo, energetiko in komunalne
odpadke, jedrsko, solarno, termalno in
hidro električno energijo.

Predstavljen je bil primer nizko

energijske hiše, glavne točke novega
pravilnika o varčni rabi energije v stavbah,
aktualni razvojni projekti in seveda drobne
možnosti varčevanja z energijo, ki pa se na
koncu leta poznajo na denarnici, s tem pa
naredimo tudi prvi korak k boljšem okolju.
Problematika se je izkazala za zanimivo,
kar je pokazalo tudi število približno
dvajsetih udeležencev, ki so imeli tudi
svoje poglede in ideje na problem rabe
energije.
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Društvo Jasa razstava in
sodelovanje pri njihovem
projektu

Z ustvarjalnimi metodami dela je
mogoče tudi šolo doživljati kot igro in to
nekaterim profesorjem prav zagotovo
dobro uspeva, uspelo pa je tudi Društvu
Jasa iz Ljubljane s tremi projekti, ki smo jih
predstavili 7.10.2008 ob 15.00 uri v upravni
zgradbi družbe Kostak.

Predstavniki šol in ustvarjalci projekta
"Onežimo svet" in ekološkem natečaju so
si lahko ogledali izdelke in prisluhnili
občutkom otrok ob sodelovanju na
natečaju, prisluhnili društvu ter otroški
pesmi.

Društvo Jasa se je podrobneje posvetila

temi ekologija – na resnost katere
opozarja njihova knjiga Pikapolonica na
prašni cesti in ekološki ustvarjalni natečaj,
ki ga je sofinanciralo Ministrstvo za okolje
in prostor. Iz omenjenega Ministrstva

oziroma Sektorja za aktivnosti učinkovite
rabe in obnovljivih virov energije se je
predstave in razstave na Kostaku prijazno
udeležila gospa Ivana Žolger.

Pri otrocih in odraslih povzročajo
njihove knjige močna doživetja in sprožajo
duševni proces plemenitenja. So učni
pripomočki na vseh ravneh izobraževanja
in so na različnih seznamih za pridobitev
bralne in eko-bralne značke. Odzivi bralcev
in strokovne kritike, pripravljenost
pisateljev in ilustratorjev za sodelovanje pa
kažejo, da je knjižna zbirka Onežimo svet

zaživela kot poseben pojav v naši
stvarnosti.

Na Kostaku se strinjamo, da tudi
otrokom ne sme biti vseeno, kakšna bo
prihodnost našega planeta, zato jih
podpiramo in jim želimo ob različnih
priložnostih pokazati, kako naravo
spoznavati, spoštovati in varovati. Kdor bo
začutil lepoto narave, jo bo znal tudi
ohranjati. Društvo Jasa pa to lepo počne
skozi knjigo.

Kostakov kostanjev piknik

V okviru formalnega uvodnega dela
t r a d i c i o n a l n e g a K o s t a k o v e g a
kostanjevega piknika je predsednik
uprave, g. Božidar Resnik, zaposlenim
predstavil projekt Družini prijazno

podjetje, h kateremu je družba Kostak
pristopila aprila letos. Nekaj osnovnih
podatkov v zvezi s tem projektom je že bilo
predstavljenih v prejšnji številki Glasnika
Kostak, o podelitvi certifikata pa ste lahko
prebrali danes.

Čeprav so ponedeljki po navadi težki
dnevi, je bil 29. september pri Lovskem
domu na Pristavi prav lep, topel, sončen in
poln vaše energije. Poleti z balonom,
kostanj, mošt in glasbena skupina „Orion«
so še dodatno poživeli razpoloženje.

Na skupnem pikniku, katerega
udeležba je bila številčna, smo spoznali
nove moči med zaposlenimi v podjetju ter
slovesno podelili zahvale vsem, ki ste
sodelovali v letos nagrajenem projektu
„Razvoj tehnologije za odstranjevanje
plavja in usedlin pred akumulacijskimi
jezovi“. Upam, da ste ohranili prijetne
spomine.
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Goran Rovan: Pogled z neba

www.nikamedia.si/foto_goran/Pogled_z_neba/index.html

V upravni stavbi Kostaka je na ogled
fotografska razstava Gorana Rovana, ki jo
je naslovil Pogled z neba. Gre za 39

fotografij, ki so nastale v zadnjih štirih letih
predvsem na poletih s toplozračnim
balonom Marjana Jereleta iz Kostanjevice
na krki. To je le ožji izbor bogatega opusa
posnetkov iz zraka iz krške in sedanje
kostanjeviške občine. Na otvoritvi
Goranove razs tave s ta zb ran im
spregovorila predsednik uprave Kostaka
Božidar Resnik in krški župan Franc
Bogovič. O svojih fotograf ijah je
spregovoril tudi avtor in ob tem povedal,
da je še vedno pod vtisom tragičnih
dogodkov ob zadnjem spustu na HE
Blanca in hkrati vesel, da se ni zgodilo, da
bi otvoritev svoje razstave res gledal "z
neba". Seveda je bil naslov razstave izbran
že pred tragedijo na Savi, zato avtor upa, da
bo lahko to razstavo še dopolnil in osvežil

in se z njo predstavil še kje drugje.
Fotografije si lahko ogledate v upravni

stavbi ali pa na elektronskem naslovu:

Zadnji spust po reki Savi

Mesec julij letos je bil za marsikoga huda
preizkušnja, ki jo je težko pozabit, saj je
usoda iztrgala od nas drage ljudi. Ob
tragični nesreči, ki se je 3. julija zgodila pri
Hidroelektrarni Blanca smo vsem svojcem,
prijateljem, znancem in sodelavcem žrtev
izrekli iskreno sožalje. Še vedno nas stisne v
srcu, če se spomnimo dogodka ali če se
peljemo mimo kraja, kjer je voda vzela nam

drage, znane ljudi. Ob hidroelektrarni so
postavljene svečke v spomin.

Minilo je pet mesecev od zadnjega
spusta po Savi, ki je pri HE Blanca terjal
življenje 13 ljudi. Na 18. seji odbora za HE na
Spodnji Savi so se na prvi seji po tej tragediji
spomnili preminulih z enominutnim
molkom. Predsednik odbora Niko Galeša je
obenem čestital novemu sevniškemu
županu Srečku Ocvirku. Gospod Srečko je
izrazil željo, da bi se projekti odvili kvalitetno

in do konca. Njegovi želji se pridružujemo
tudi mi.

IFAT SEJEM 2008

Od 5. do 9. maja 2008 je v Münchnu
potekal 15. mednarodni trgovinski sejem
IFAT za okoljsko tehnologijo in storitve, ki je
bil označen za največjega do sedaj.
Sodelovalo je 2560 razstavljavcev, prišlo pa
je 120.000 obiskovalcev iz 163 držav.
Največji poudarek na sejmu je na
vodooskrbi, odvajanju in čiščenju
odpadnih voda, recikliranju in odvozu
odpadkov. Ker so na sejmu vedno
predstavljene tudi največje evropske
novosti in trendi na komunalnem
področju, smo se v podjetju odločili, da
delavci strokovnih služb komunale,
obiščemo tovrstni sejem.

Po prihodu na sejemsko območje ki je
veliko 73 ha, smo odšli na ogled po
posameznih halah, ki so razdeljene po
tematskih sklopih: vodovod, kanalizacija,
odpadki, druga okoljska tehnologija. Letos
je bilo opazno veliko razstavljavcev
komunalne opreme tudi iz azijskih držav,
predvsem Kitajske. Zagotavljali so, da
imajo proizvode enake kakovosti, vendar
po nižjih cenah.

Na področju odvoza odpadkov so bila
predstavljena vozila, ki prinašajo novosti
predvsem na področju elektronike, saj je
m o ž n o s t s p r o t n e g a b e l e ž e n j a
najrazličnejših podatkov v povezavi z GPS
sistemom, (vrsta posode, pozicija vozila,
količina odpadkov,…) Predstavljeno je bilo
tudi hibridno tovorno vozilo na električni
pogon, potopna črpalka na solarno
polnjenje, brezhrupni električni motocikel,
ipd.

Posebna zanimivost pa je tudi sam
sejemski prostor. Celotni kompleks zajema
73 hektarov. Kar 125.000 m2 je zasajenih z
rastlinjem, in sicer je v notranjem delu
preko 2.000 velikih dreves in 70.000
grmovnic. Na strehi je nameščena solarna

elektrarna oziroma 21.900 solarnih
modulov z zmogljivostjo proizvodnje 2,7
MW električne energije na leto. Za
zalivanje zelenih površin uporabljajo
izključno deževnico, ker imajo velike
podzemne rezervoarje za zbiranje
padavinske vode.
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ustvarjanju časopisa Glasnik Kostaka št. 16

Živahna 5. Eko tržnica

V posvet i lo Dnevu Zemlje ter
mednarodnemu Dnevu podnebnih
sprememb smo v Krškem na ploščadi pred
Merkatorjevim centrom pripravili že
tradicionalno 5. EKO tržnico. Na tokratni
eko tržnici so se predstavili otroci iz vseh
osnovnih šol občine Krško in Kostanjevice
na Krki, ki so obiskovalcem ponudili
marsikateri odgovor na njihovo vprašanje
povezano z ekologijo. Letos so se s svojimi
pridelki in izdelki predstavile tudi ekološke
kmetije Dolenjske, Posavja in Bele Krajine.
Program je povezovala pevka, glasbenica
in animatorka Andreja Zupančič s
programom Harmonija Evrope. Hkrati je
potekala šola varčne vožnje s predstavitvijo
dveh Zelenih avtomobilov, ki vozita na

čisto rastlinsko olje. Praktični prikaz varčne
vožnje je postregel z nasveti, kako lahko s
primerno vožnjo varčujemo pri porabi
goriva in s tem manj obremenjujemo
okolje.

Eko tržnica nas je napolnila z otroško
energijo in radostjo ter okoljevarstvenim

zagonom, kakršnega le otroci znajo
predstaviti. Vseskozi nam je služilo sonce,
razpoloženi eko kmetijci in udeleženci.

Iskrena hvala vsem, ki ste kakorkoli
pomagali ali se vsaj udeležili in pomagali
okoljevarstveno osveščati obiskovalce EKO
tržnice.

Napoved bodočih dogodkov

Prednovo le tno s rečan je s
poslovnimi partnerji

Božiček za otroke zaposlenih 17.
decembra ob 17. uri v Kulturnem
domu

Prednovoletno srečanje za vse
zaposlene v družbi Kostak d.d. se
bo odvilo 20. decembra ob 19. uri v
Kostanjku v gostišču Dular.

Vljudno vabljeni.

8.
decembra 2008

se bo odvilo

. Po predstavi bo sledilo
skupno druženje v avli Kulturnega doma.

Komedija duhovito evocira drugo
polovico prejšnjega stoletja v nekdanji
Jugoslaviji. Dogajanje je postavljeno v
današnji as: dva zaljubljenca v »lik in delo
največjega sina naših narodov in
narodnosti« v kavarni proslavljata Titov
rojstni dan. Proslavo organizira sivolasi
Titov »fan« in pri tem mu navdušeno
pomaga nekdanji udbaš, specialist za
a retac i j e d r žavn ih in raz redn ih
sovražnikov. Žal pa je proslava slabo
obiskana: pridruži se jima le gospa, ki je
bila kot petnajstletnica iskreno zaljubljena
v Tita in mu je napisala takšno ljubezensko
pismo, da je vzbudilo celo pozornost
policije… Avtor se enako posmehuje
privržencem Tita in njegovega režima kot
njegovim nasprotnikom. Zato bo to delo
ugajalo tistim, ki danes elegično govorijo o
dobrih zlatih časih, pa tudi tistim, ki se

neradi spominjajo totalitarnega režima,
imenovanega samoupravni socializem ali
socialisti na demokracija.

Vabljeni vsi zaposleni, predvsem tisti,
katerih otroke bo tudi letos obdaril Božiček
in jih pozabaval s čarovnikom.

z ogledom komedije:
»Kako smo ljubili tovariša Tita« v Kulturnem
domu Krško




